راهنمای دسترسی به سرورهای مجازی ابری اختصاصی پارس آنالین

دسترسی به سرور مجازی دارای سیستم عامل ویندوز

دسترسی از طریق پنل مدیریت سرور مجازی

دسترسی به سرور مجازی دارای سیستم عامل لینوکس

یکی از خدمات ارائه شده توسط مرکز داده پارس آنالین ،ارائه سرور مجازی اختصاصی ابری می باشد .در این خدمت براساس
نیاز و درخواست مشتری ،یک یا چند سرور مجازی اختصاصی بر روی ابر پارس آنالین در اختیار مشتری قرار داده می شود.
جهت دسترسی مشتری به سرور مجازی اختصاص داده شده ،بنابر درخواست مشتری یک سیستم عامل مبتنی برلینوکس یا ویندوز
بر روی سرور مجازی راه اندازی می شود .در این راهنما روش دسترسی از راه دور به سرورهای مجازی دارای سیستم عامل
لینوکس و ویندوز توضیح داده شده.

دسترسی به سرور مجازی دارای سیستم عامل لینوکس
یکی از متداولترین روشهای دسترسی از راه دور به سرورهای دارای سیستم عامل لینوکس استفاده از  SSHاست .به منظور
دسترسی از طریق  SSHبه یک سرور مجازی ،نیاز است که IP addressعمومی سرور مجازی و کلمه عبور مربوط به نام
کاربری تعریف شده برای دسترسی به سیستم را در اختیار داشته باشید .در زمان ایجاد سرور مجازی اختصاصی ،آدرس IPبه
همراه نام کاربری و کلمه عبور از طریق پست الکترونیکی در اختیار مشتری قرار می گیرد .به منظور امکان برقراری ارتباط از
طریق  SSHنیاز است که برروی سیستم خودتان یک نرم افزار  SSH Clientداشته باشید.

دسترسی از یک سیستم لینوکسی
در سیستم عاملهای لینوکسی بعد از نصب نرم افزار  SSH Clientمی توانید از طریق ( Terminalدر برخی از توزیعهای
لینوکس به عنوان  Consoleشناخته می شود) لینوکس با استفاده از دستور زیر ارتباط  SSHبا سرور مجازی خود برقرار کنید.
برای مثال:
)ssh@a.b.c.d(Your IP Address
پس از وارد کردن این دستور ،کلمه عبور از شما سوال خواهد شد .در صورت وارد کردن کلمه عبور صحیح ،شما وارد سرور
مجازی خواهید شد .اگر دسترسی با استفاده از کاربر  rootانجام شده باشد ،شما کنترل کامل برروی سرور مجازی را خواهید داشت
و می توانید کلیه اعمال مورد نظرتان را برروی سرور انجام دهید.

دسترسی از یک سیستم ویندوزی
نرم افزارهای  SSH Clientزیادی برای سیستمعامل ویندوز تولید شده است (مانند (Puttyشکل  )1و SSH Secure Shell
( Clientشکل .))2
با استفاده از هر یک از این ابزارها شما می توانید از درون سیستم عامل ویندوز به یک سرور مجازی دارای سیستم عامل لینوکس
ارتباط  SSHایجاد کنید.

شکل  :۱نرم افزار PuTTY

شکل  :۲ابزار)ssh) Secure Shell

دسترسی به سرور مجازی دارای سیستم عامل ویندوز
سیستم عامل ویندوز قابلیت دسترسی از راه دور به سرور ویندوز را از طریق سرویس  Remote Desktopفراهم می کند .به
منظور دسترسی از راه دور به یک سرور ویندوزی ،باید این سرویس برروی سرور ویندوز فعال شده باشد .به منظور تسهیل کار
مشتریان ،این سرویس برروی سرورهای مجازی دارای سیستم عامل ویندوز ارائه شده فعال شده است .بنابراین مشتریانی که متمایل
به استفاده از سیستم عامل ویندوز برروی سرورهای مجازی خود می باشند می توانند با داشتن  IP Addressو کلمه عبور کاربر
سیستم عامل به راحتی از راه دور به سرور خود دسترسی داشته باشند.

دسترسی از طریق یک سیستم ویندوزی
به منظور دسترسی از راه دور به یک سرور مجازی دارای ویندوز سرور ،می توان از نرم افزار Remote Desktop
 Connectionدر قسمت  Accessoriesبخش Startویندوز استفاده نمود (شکل .)3

شکل  :۳دسترسی به ابزار دسترسی از راه دور در ویندوز

این ابزار امکان دسترسی از راه دور به سرور مجازی ویندوزی شما را فراهم می کند .به منظور برقراری این ارتباط تنها کافی
است  IP Addressو نام کاربری تعریف شده در سرور مجازی را را وارد کنید (شکل .)4
این اطالعات در زمان ایجاد ماشین مجازی از طریق پست الکترونیکی برای مشتری ارسال می شود.

شکل  :۴ابزار Remote Desktop Connection

دسترسی از طریق یک سیستم لینوکسی
ابزارهای زیادی برای دسترسی از راه دور به سرورهای ویندوزی در توزیع های مختلف لینوکسی تولید شده است .با توجه به تنوع
زیاد این ابزارها ،در این راهنما برای نمونه فقط به یکی از آنها آشاره شده است.
یکی ابزارهای کاربردی جهت ارتباط با ویندوز سرور در سیستم عامل های لینوکس  Client Desktop Remote KDEیا
همان  KRDCمی باشد .استفاده از این ابزار بسیار ساده می باشد و تنها کافی است که  IP Addressسرور ویندوز ،در آن وارد
شود (شکل .)5
بدلیل اینکه این ابزار قابلیت ارتباط با سرورهای دارای سرویس  VNCرا هم فراهم کرده است .جهت ارتباط با سرویس Remote
 Desktopویندوز باید در قسمت  Connect toگزینه  rdpانتخاب شود .پس از برقراری ارتباط با سرور ،نام کاربری و کلمه
عبور سوال خواهد شد.

شکل  :۵ابزار دسترسی به سرور ویندوز در سیستم عامل لینوکس

دسترسی از طریق  Panelمدیریت ابری
برای دسترسی به پنل سامانه ی مدیریت ابر میبایست به آدرس  http://mycloud.parsonline.comمراجعه شود و مشخصات
نام کاربری و رمز ورود را که از طرف سامانه ی پشتیبانی برای شما از ارسال شده را وارد کنید.

شکل  :۶صفحه ورود به پنل سامانه ی مدیریت ابر

هنگامی که وارد پنل میشوید پنجره ای به شکل تصویر زیر در مقابل شما خواهد بود که در  Tabبا عنوان  Overviewمشخصات
کلی و ضعیت فعلی مصرف منابع سرویس شما نمایش داده میشود ،مثل تعداد هسته های پردازند و حجم مصرف شده از فضای
ذخیره سازی و ….

شکل  :۷صفحه نمایش کلی منابع

برای دسترسی به سرور/سرورهای خود میبایست از منوی سمت چپ بر روی  Tabبا عنوان  VPS Instancesکلیک کنید ،همانند
تصویر زیر:

شکل  :۸صفحه ی نمایش سرور های موجود

تمامی دسترسی ها و فعالیت هایی که میتوانید بر روی سرویس خود و سرور هایی که در اختیار دارید ،انجام دهید در منوی اشاره
شده در تصویر زیر نمایان میباشد .این اعمال برای هر سرور به صورت جداگانه عمل میکنند ،بدین معنی که اگر بخواهید سرور
خود را  Restartکنید میبایست هرکدام را بطور جداگانه از طریق همین منو  Restartکنید.

شکل  :۹امکان  Restartسرور

برای دسترسی به کنسول سرور خود بدون نیاز به  SSHو یا  Remote Desktopمیتوانید با کلیک بر روی زبانه باز شونده اشاره
شده در شکل باال و انتخاب گزینه ی  Consoleاقدام کنید.آنچه در نتیجه نمایان خواهد شد بصورت تصویر زیر میباشد:

شکل  :۱۰صفحه کنسول سرور داخل پنل مدیریت ابر

