
 

 7 زا ۱ هحفص

 ................... :هرامش
 ...................  :خیرات
 ................. :تسویپ
 

 رادیپس هورگ

 36 هرامش ،یبونج ياهفارص نابایخ ،دابآ تداعس
 ناریا - 199886 نارهت
 +98 )21( 88 37 44 61 :نفلت
 +98 )21( 89 78 29 59 :سکف

http://sepidaronline.com 
info@sepidaronline.com 

 

 ۸ تسویپ

 یا هکبش یاهسیورس و اههناماس هرابرد یتاعالطا

 

 هب درف ره هژیو یربراک دک دیاب ،ناشیا هب هکبش عبانم صیصخت و یاهنایار هکبش رد ناربراک درکراک قیقد و ناسآ لرتنک یارب :یربراک دک

 .دوشیم هیصوت یربراک دک نTعت یارب ریز شور .دوش تبث رورس رد سامت هرامش ای عوبتم نامتراپد دننام وا تاعالطا هارمه

FamilyName.FirstLetterOfFirstName (or more)    هداز دابع یقت :دننام ebadzadeh.t 

 ebadzadeh.ti هداز دابع انیت :دننام .دباییم شیازفا هاتوک مان فورح دادعت ،یگداوناخ مان نامه اب یرگید درف دوجو تروص رد

 )الاب هنومن یارب t.ebadzadeh دننام( .درب راک هب سکع رب ار یگداوناخمان و مان تسخن فرح یاج ناوتیم

 

 .دوشیم نکمم لیاف کارتشا یارب هشوپ داجیا ای یاهکبش عبانم صیصخت ،یراک یاههورگ و اهدحاو یارب ادج یاهGroup داجیا اب :هورگ

 

 درادناتسا کی ساسا رب اتکی هسانش کی اب اهنآ لماک تاصخشم و هدش هیهت همانسانش کی اههنایار کتکت یارب دیاب :اه هنایار هسانش

 .تفای ار نآ )ناربراک ای( ربراک و هدافتسا لحم ،لماک تاصخشم ناوتب هنایار ره هرامش ای مان نتسناد اب یناسآ هب ات ددرگ تبث ،یراذگمان

 

 ،متسیس لووسم دmات نودب ناربراک و هتفرگ رارق هنماد هدننکلرتنک رورس تیریدم تحت ،اههنایار همه ،هکبش رد هنماد ییاپرب اب :هنماد

 دک هب طوبرم دراوم دننام هکبش یاهتسایس همه .تشاد دنهاوخن ار رازفامرن و رازفاتخس بصن ای یلصا یاهمیظنت رد رTغت ناکما

 دیاب هنماد ییاپرب یارب .دش دنهاوخ فیرعت هنماد هیاپ رب ینینچ نیا دراوم و هکبش عبانم ،اهزوجم ،یسرتسد حوطس ،روبع هملک و یربراک

 .ددرگ یزادنا هار سکونیل یارب Samba سیورس ای Active Directory سیورس اب زودنیو رورس

 

 یراک هژورپ ره و نایرتشم ،اههورگ ،ناربراک یارب رگید دراوم و یزاسهریخذ یاههشوپ و اهرگپاچ دننام یاهکبش عبانم :یاهکبش عبانم

 .دش دهاوخ فیرعت ناربراک یارب مزال یاهزوجم و یسرتسد حوطس اب یریگشرازگ و یسرتسد یاهتسایس و هدش فیرعت

 

  :زا دنترابع اهنآ زا یخرب .دنوشیم هدافتسا و یحارط ،فیرعت زاین ساسا رب درادناتسا یاهسیورس :یا هکبش یاهسیورس

• Application Service (IIS): یدربراک یاهرازفامرن یخرب و بو نابزیم سیورس 
• Mail Service (POP3, SMTP): کینورتکلا تسپ سیورس 
• RDS (Terminal Service): هداس یاهلانیمرت زا رورس یور رب اههمانرب یارجا سیورس 
•  VDI: دننام ییاههناماس اب هکبش رد ناربراک لماع متسیس یارجا یارب پاتکسد یزاسیزاجم سیورس VMware Horizon 
• RAS/Port Forwarding/VPN/NAT: غت ،رود هار زا یسرتسد سیورسTیزاجم یاههکبش زا یریگهرهب ،هکبش یاهتروپ دصقم ر 

 تنرتنیا هب هاگتسد دنچ یسرتسد یارب IP کی زا هدافتسا و یاهکبش یاهسردآ همجرت ،تنرتنیا یور یصوصخ
• Internet Cache and Firewall: ذوفن یریگولج یارب شتآ راوید و تنرتنیا دناب یانهپ رد ییوجهفرص و ناهن نزخم زا هرهب 
 

VMware ESXi 

 هناماس .درک ارجا یکیزیف رورس کی یور رب ار توافتم یدربراک یاههمانرب و لماعمتسیس اب یزاجم نیشام نیدنچ ناوتیم هناماس نیا  اب

ESXi یگدیچیپ زا یریگولج ،ربراک یسرتسد لرتنک نوچ یرایسب دیاوف یاراد هناماس نیا .دنکیمن هیکت صاخ لماع متسیس کی یور رب 

 تیریدم و نانیمطا تیلباق لماع متسیس ره زا لالقتسا اب و تسا یرازفاتخس عبانم زا هدافتسا ندش هنیهب و تینما ندشتخس و
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 .دنکیم  نکمم ار ناسآ یدنبرکیپ و عیرس بصن و هدش یحارط یزاسیزاجم و رورس رازفاتخس یزاسهچراپکی یارب و هتشاد یاهداس

 .دزاس ربارب دنج و لیمکت ار هناماس نیا یاهتیلباق ،هچراپکی روط هب ESXi نابزیم نیدنچ تیریدم اب دناوتیم vCenter متسیس

 

DHCP 

 اههاگتسد نیب تاعالطا لدابت ناکما ات دباییم صاصتخا IP یناشن کی هکبش هب لصتم هاگتسد ره هب راکدوخ روط هب سیورس نیا اب

 متسیس تیریدم یراک مجح سیورس نیا یریگراکهب .دوش مهارف ،تسا یاهنایار یاههکبش رتشیب یلصا نابز  هک TCP/IP لکتورپ اب

 .درک لصتم هکبش هب یتسد تروص هب اهمیظنت ندرک دراو اب ار هکبش یاههاگتسد و اههنایار کتکت دیاب نآ نودب و دهدیم شهاک ار

 .دنراد ار سیورس نیا هیارا ناکما هکبش تحت رورس یاهلماع متسیس همه ابیرقت و عونتم یرازفا تخس یاه هاگتسد

 

DNS 

 ره و اهسیورس ،اههاگتسد و اههنایار یراذگمان یارب هک تسا هکبش تحت یبتارم هلسلس یاهنماد یراذگ مان هناماس کی ،متسیس نیا

 یارب یاهنایار هکبش ره .دهدیم ماجنا ار )نآ سکع اضعب و( IP یناشن هب مان همجرت DNS رورس .دوشیم هدافتسا نآ زا ،یاهکبش عبنم

 .دنراد ار سیورس نیا هئارا و یدنبرکیپ ناکما رورس یاهلماع متسیس همه ابیرقت و تسا DNS رورس دنمزاین شیازجا نیب طابترا یرارقرب

 

Printer Sharing 

 یرایسب هک نآ اب .تسا یرازفاتخس یاههنیزه رد ییوجهفرص و کرتشم رگپاچ زا هدافتسا یارب هکبش رد رگپاچ یراذگکارتشا سیورس

 .تسا زاین رگپاچ کارتشا سیورس هب اهنآ تسرد تیریدم یارب اما ،دنوش یم لصتم هکبش هب امیقتسم نیون یاهرگپاچ زا

 

File Sharing 

 یاهدربراک نیرتمهم زا هریغ و ملیف ،یقیسوم ،ریواصت ،دانسا ،یرادا ،ینتم لیاف یراذگکارتشا هب یارب ،هکبش یاههاگتسد نیب لیاف لدابت

 یاهنامزاس رد .دنهدیم هئارا ار سیورس نیا اه لماع متسیس همه ابیرقت .تسانعمیب هکبش نآ نودب المع هک تسا یاهنایار یاههکبش

 .دوشیم هتسج هرهب هکبش تحت تاعالطا یاهفرح یزاسهریخذ یاههناماس زا راک نیا یارب الومعم گرزب

 

Samba 4.x 

 یراک یاههاگتسیا هب هکبش تحت یاهسیورس هیارا تیلباق هک تسا سکینوی و سکونیل لماع متسیس یارب یدرادناتسا هعومجم ابماس
 سکینوی ای سکونیل ناگیار لماع متسیس هب اکتا اب ناوت یم هناماس نیا اب .دنک یم مهارف ار تفاسورکیام زودنیو لماع متسیس رب ینتبم
 .درک نیزگیاج ار Windows Primary Domain Controller ای زودنیو لیاف کارتشا یاهرورس یتحار هب
 ار رگپاچ و لیاف یراذگکارتشا تامدخ دناوتیم Active Directory لماک ینابیتشپ اب هک تسا یاهتفای هعسوت زابنتم رازفا مرن ابماس
 ارجا نآ هباشم و سکینوی لماع متسیس یور رب ابماس .دنک مهارف SMB/CIFS ساسا رب و زودنیو رب ینتبم یراک یاههاگتسیا یارب
 هب نوچ یدایز لیاسم دناوتیم و هتشاد میظنت یارب تیلباق اهدص یعقاو یانعم هب هناماس نیا .دراد راک و رس زودنیو اب یلو دوشیم
 :تسا بصن لباق ریز لماع یاهمتسیس یور رب سکینوی عاونا زج ابماس .دنک لرتنک ار لیاف یراذگکارتشا

Linux, Solaris, OpenVMS, IBM-AIX, FreeBSD, NetBSD, BSD Variants, macOS 
 

FreeNAS 

 گرزب یاههکبش یزاسهریخذ یاهلکتورپ همه هک تسا FreeBSD UNIX رب ینتبم زابنتم هعومجم کی FreeNAS یزاسهریخذ هناماس

 لماع متسیس نیا .دنکیم لیدبت هکبش یارب یزاسهریخذ تردقرپ هناماس کی هب ار تمیق نازرا اتبسن هنایار کی و هدرک ینابیتشپ ار
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 اب و هدش زکرمتم iSCSI  و FTP،  NFS ،)یزودنیو یاههکبش یارب( CIFS دننام یزاسهریخذ یاهکبش یاهلکتورپ یور هروظنمصاخ

 یزاجم نیشام رد هدافتسا ای و رازفا تخس یور رب میقتسم بصن تیلباق و تسا دمآراک لاح نیع رد و کبس ،دایز فاطعنا زا یرادروخرب

 هب ناوتیم نآ تاناکما زا .دنکیم ینابیتشپ ار سکینوی و سکونیل ،شاتنیکم ،زودنیو یاهلماع متسیس زا تاطابترا همه و هدوب اراد ار

RAID )اتبسن یدنمزاین و )بو قیرط زا ناسآ تیریدم یارب( هداس یکیفارگ یربراک طبار ،)تعرس شیازفا ای یبارخ ربارب رد تمواقم یارب 

 اب و هدرک ینابیتشپ iSCSI و CIFS، FTP، NFS، AFP، RSYNC یاهکبش یاهلکتورپ زا هناماس نیا .درک هراشا یرازفاتخس کدنا

 ار تاعالطا یزاسهریخذ یارب هکبش تحت تمیقنارگ یاهNAS تردق ناوتیم OpenFiler نوچمه یهباشم هناماس زا ای نآ زا هدافتسا

 لیاف متسیس زا ینابیتشپ OpenFiler شبیقر هب تبسن نآ تیزم .تشاد رایتخا رد یدصرد ۷۰ دودح ییوجهفرص اب و رت مک یاهنیزه اب

ZFS تسین یمهم فعض هک تسا رتشیب یکدنا تردق اب ییاهرازفاتخس هب یدنمزاین بیقر هب تبسن نآ فعض و یزاسهریخذ یارب. 

 

WSUS 

 نآ ،یتینما رازفامرن صوصخ هب ،تفاسورکیام یاهرازفامرن و زودنیو لماع متسیس یارب یناسرزورهب یاههلصو نیرخآ بصن و تفایرد

 تقد و هجوت دنمزاین نآ ماجنا اما .تسا یرورض ،بسانم درکلمع و تینما روظنم هب یراک یاههاگتسیا رد ،عیرس و موادم تروص هب مه

 تفاسورکیام یناسرزورهب سیورس زا هدافتسا .دنکیم فرصم ار یدایز یتنرتنیا دناب یانهپ و تساسرف تقاط و ریگنامز و هدوب موادم

 نایب هب .تسا یلحم هکبش یاههنایار یور هدش بصن یتفاسورکیام یاهرازفامرن یخرب و زودنیو ندناسرزورهب یارب نئمطم و هداس یهار

 تفاسورکیام تیاس زا راب کی ار تفاسورکیام تالوصحم یناسرزورهب یاههلصو و هدش ارجا یزودنیو رورس کی یور  WSUS،هداس

 نآ زا ار یناسرزورهب یاههتسب تنرتنیا دناب یانهپ فرصم نودب و راکدوخ روط هب و یناسآ هب دنناوتب هکبش یاههنایار ات دنکیم تفایرد

 :دراد ار ریز یایازم و تسا هکبش لووسم طسوت قیقد میظنت و یدنبرکیپ لباق WSUS Server .دننک تفایرد

 .تسا هکبش یزودنیو یاههنایار یارب یناسرزورهب یاههتسب راکدوخ بصن و تفایرد تیریدم WSUS تیزم نیرتمهم و نیتسخن •
 .دنوش هدناسر زور هب راکدوخ روط هب هدشفیرعت یاههنایار همه ات دنوش میظنت و تفایرد راب کی اههتسب نیا تسیفاک

 اهنت اههتسب .دنکیم تفایرد تفاسورکیام رورس زا BITS یروآنف اب مظنم یاهمانرب قبط ار یناسرزورهب یاههتسب WSUS رورس •
 .دریگیمن تروص تنرتنیا دناب یانهپ زا هدوهیب هدافتسا و هدش تفایرد یدنبنامز همانرب قبط و زاین یماگنه

 .دننکیم تفایرد یلخاد هکبش تعرس اب WSUS Server زا ار یناسرزورهب یاههتسب ،BITS زا هدافتسا اب هکبش یاههنایار •
 یرابجا ای یرایتخا تروص هب ،زاین تروص رد اههتسب بصن زا سپ هک درک داجیا ییاهتسایس ناوت یم Group policy زا هدافتسا اب •

 .تشاد دهاوخ نانیمطا اهمتسیس ندشزورهب زا هکبش ریدم سپ .دوش یزادناهار اددجم متسیس
 .تسا بسانم یتینما رظن زا و دشاب ذوفن لباقم رد یعافد یاهیال ،اه Update نتفرگ اب دناوت یم WSUS Server ،هکبش کی رد •
• WSUS درادن اهسیورس رگید اب یتمحازم و تریاغم المع و هدش ارجا یزاجم ای یکیزیف دوجوم رورس کی یور دناوتیم 
 

MS-SQL و MY-SQL 

 اه نآ زا تارادا و اهنامزاس ،اهتکرش ،دارفا زا یرایسب هک یعونتم یاههناماس رتشیب الوصا .تسین هدیشوپ یاهداد یاههاگیاپ تیمها

 یاهرازفامرن همه .تسا تیمها مک ،هنایار تعنص المع ،یتاعالطا یاهکناب نیا دوجو نودب .دنراد زاین هداد هاگیاپ هب ،دننکیم هدافتسا

 ،یاهناخباتک ،یناگیاب ،یهاگشیامزآ ،یناگرزاب ،یهاگشناد ،یشزومآ ،یهاگشورف ،یرتشم اب طابترا ،یلیلحت ،یرامآ ،یرادباسح

 .دنیوجیم هرهب هداد هاگیاپ زا رگید یاههناماس زا یرایسب و اهگالبو ،ایوپ بو یاهتیاس ،نویساموتا

MS-SQL ریخا لاس یدنا و ۳۰ یط و هدش هئارا تفاسورکیام تکرش طسوت هک تسا هداد یاههاگیاپ تیریدم روتوم کی 

 زا یفلتخم یاهمتسیس یارب و هدش ارجا هنایار رد سیورس کی تروص هب MS-SQL .تسا هدش هضرع نآ زا یفلتخم یاههخسن

 .دراد دوجو تنرتنیا ای هکبش تحت یتاعالطا یاهکناب گرزب یاهرورس ات یراک یاههاگتسیا
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 تفاسورکیام یتاعالطا کناب روتوم ساسا رب ناریا رد اهنامزاس و اهتکرش یاههکبش و اههنایار رد هدافتسا دروم یاه رازفامرن رتشیب

 نکممان ابیرقت ،دنکن هدافتسا دوخ یاههنایار رد MS-SQL زا هک کچوک تکرش کی نتفای هک ییاج ات ،دناهدش یحارط MS-SQL نامه ای

 زا یخرب .درک بصن سکونیل ای تفاسورکیام زودنیو رب ینتبم یزاجم ای یکیزیف یاهرورس یور رب ناوت یم ار MS-SQL هناماس .تسا

 یاه هخسن اب یهاگ هک دنراد زاین ار هناماس نیا زا یرتیمیدق اضعب و صاخ یاههخسن یراک یاههاگتسیا رد هدافتسا دروم یاهرازفامرن

 MS-SQL فلتخم یاههخسن اب یاهداد هاگیاپ رورس نیدنچ ،اههکبش زا یخرب رد ببس نیمه هب .دراد لخادت رگید یاههمانرب زاین دروم

 شخب نیا رازفاتخس هدش فرص هنیزه رد یزاسیزاجم زا هدافتسا اب .تسا یرورض صاخ یدرکراک یارب کی ره هک دوشیم هدید

 سرتسد رد و هدش هتساک یکیزیف یاهرورس یرادهگن و ینابیتشپ ناهن یاههنیزه زا فاطعنا نتفر الاب اب و هدش یریگمشچ ییوجهفرص

 .دنزادرپب دوخ هرمزور راک هب ،هغدغدیب هک دزاس یم مهارف هعومجم ناربراک یارب ار ناکما نیا یزاجم یاه رورس یگشیمه ندوب

MY-SQL ار اههداد یبایزاب و ندرکبترم ،وجوتسج ،یزاسهریخذ ناکما هک تسا هداد یاههاگیاپ تیریدم رگید متسیس کی 

 مهارف ربراک نیدنچ یارب ار اههداد زا نامزمه هدافتسا هزاجا یتاعالطا کناب یاهرورس رگید دننامه زین MY-SQL رورس .دنکیم مهارف

 متسیس تحت و تسا ناگیار و زابنتم ،هداد هاگیاپ یتیریدم متسیس نیا .دنکیم عیرست ار اهدروکر هب رادزوجم و ربتعم یسرتسد و هدرک

 ینتبم یاهدربراک رد و هدش ارجا نوگانوگ رازفاتخس و اهیرامعم اب یراک یاهوکس و زودنیو و سکونیل ات سکینوی زا فلتخم یاهلماع

 .دراد ینmاپ هنیزه و دریگیم رارق هدافتسا دروم )QLAP( نیگنس تابساحم اب ییاهدربراک رد ای )QLTP( ناوارف یاهدنیآرف دادعت رب

 

 تنرتنیا هب یسرتسد

 ،NAT دننام یفلتخم یاهشور .دراد جاور اج همه رد ابیرقت نآ هب یسرتسد یراذگکارتشا هب یناهج هکبش ذوفن بیرض شیازفا اب

Proxy و Routing یعونتم رایسب یرازفامرن یاهشور و یرازفاتخس یاههاگتسد ساسا نیا رب و تسا هدمآ دوجو هب روظنم نیا یارب 

 یرورس اهنامزاس رتشیب رد .دناهدمآ دوجو هب تینما و زاجم ریغ ذوفن زا یریگولج ،نآ تیریدم و دناب یانهپ کارتشا و یبایریسم یارب

 .دراد دوجو تمدخ نیا هیارا یارب اصاصتخا یزاجم ای یکیزیف

  

Router OS 

 هب مه و هنایار کی یور بصن لباق رازفامرن تروص هب و هدوب اهرتور یارب )MikroTik( کیتورکیم تکرش لوصحم لماع متسیس نیا

 یصاصتخا رتور کی هب ار هاگتسد و دوش یم هئارا کیتورکیم تکرش Routerboard یرس رازفاتخس یور هدشبصن Embedded تروص

 :تسا نآ یاهیگژیو زا ریز دراوم .دشابیم رادیاپ یهدسیورس رد و تسا سکونیل هتسه رب ینتبم هناماس نیا .دنک یم لیدبت

 هکبش یاه)تنمگس( شخب نیب تاطابترا تیریدم و یبایریسم •

 )VPN( لنوت قیرط زا یصاصتخا یزاجم یاههکبش اب طابترا ای داجیا •

 Cache ناهن نزخم و دناب یانهپ یایوپ و دنمشوه تیریدم •

 زاجم ریغ دارفا ذوفن زا یریگولج یارب لاوریاف شتآ راوید •

 WinBox کبس و ناسآ یکیفارگ یربراک طبار •

 گرزب و کچوک ناوارف یاهتیلباق و یلیابوم ،یلباک ،میسیب یاههکبش زا ینابیتشپ •

 

PFsense  

 یعیسو جنر یور هک تسا FreeBSD Unix ساسا رب زابنتم )رتور/لاوریاف( بایریسم / شتآ راوید کی ،هروظنمصاخ لماع متسیس نیا

 یاهیگژیو یلو ،ددرگیم بصن الاب نادنچ هن یرازفاتخس تاصخشم لقادح اب هکبش یاهرورس ای یصخش یاههنایار زا اههاگتسد زا
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 لباق ،بو رب ینتبم یکیفارگ ربراک طبار کی قیرط زا یناسآ هب و هدرک مهارف ییالاب نانیمطا تیلباق اب ار تمیق نارگ یراجت یاهلاوریاف

 و ،DHCP رورس ،DNS رورس ،میسیب Access Point ،لاوریاف ،رتور ناونع هب الومعم هناماس نیا .تسا یناسرزورهب و یدنبرکیپ

Gateway VPN دراد دربراک. 

 

MS-Skype for Biz 

 یبسانم وحن هب تفاسورکیام تکرش پیاکسا یراجت هخسن تسا سنارفنک و تاسلج یرازگرب ،اهنامزاس رتشیب یساسا یاهزاین زا یکی

 تفاسورکیام Skype رازفا مرن Biz هخسن هک یتاناکما هارمه هب یریوصت ای یتوص تروص هب سنارفنک یرازگرب .دزاسیم هدروآرب ار زاین نیا

 دنناوتیم سنارفنک رد رضاح دارفا .تسا هدرک لدب هنیمز نیا رد ریظن مک و لماک راکهار کی هب ار نآ ،دهد یم هیارا سنارفنک اب نامزمه

 زا ،تسین ناشروضح هب یزاین هک ار یدارفا دناوتیم ریدم .دنوش دراو لخاد هب سنارفنک ریدم طسوت و هدنام رظتنم یزاجم یبال کی رد

 دیفم و یدربراک یاهتیلباق همه رب نوزفا هناماس نیا هیارا اب تفاسورکیام .دنک توعد سنارفنک هب ار مزال دارفا ای و هدرک نوریب هسلج

 ندرک مهارف تیلباق اب Enterprise حطس رد تاطابترا هچراپکی هناماس کی ات  هدناجنگ نآ رد ار یرایسب تاناکما ،هباشم یاهرازفامرن

 ار دنمشوه یشوگ و Tablet ات هتفرگ PC زا فلتخم یاههاگتسد یور رب و ناهج رسارس رد رفن نارازه تیفیک اب و نازرا ،هداس طابترا

 :زا دنترابع Microsoft Skype for Biz یاهتیلباق زا یخرب .دهد هئارا

 لیاف کارتشا و بلاطم هئارا ناکما هارمه هب یریوصت و یتوص تاسلج یرازگرب •

 دیوردنا و IOS ،شاتنیکم ،زودنیو زا لماک ینابیتشپ •

 بو یاضف رد تاقالم کی یاهفرط و ناربراک یسرتسد ناکما •

 تفاسورکیام سیفآ هدافتسا رپ یرازفامرن هتسب اب بیکرت •

 سنارفنک یارجا یارب VoIP و )Instant Messaging( یروف ناسرمایپ تاناکما ندوب اراد •

 یلحم یروتکریاد یاهرورس ای Exchange و Outlook یاهContact زا ینابیتشپ •

 دنس کی یور رب فلتخم دارفا یهورگ راک ناکما و لیاف نمیا و هداس یراذگکارتشا تیلباق •

 تاطابترا یارب الاب تینما •

 اهتنیالک طابترا یارب SIP یمومع لکتورپ زا هدافتسا •

 یریگیار تیلباق •

 یدربراک یاههمانرب ای پاتکسد هحفص یراذگکارتشا ناکما •

 هناماس نیا یاهتیلباق زا یشخب اهنت دانسا و دیالسا کارتشا و هدنز سنارفنک یرازگرب ناکما اب یراک یاههورگ و دارفا نیب نیالنآ طابترا

 یاهسامت همه المع ،هناماس نیا اب راگزاس یرهش نفلت یاههاگرد زا هدافتسا اب و هدش نفلت نیزگیاج اهتکرش زا یرایسب رد و تسا

 رد صوصخ هب ینفلت تاطابترا یاههنیزه رد ار ینایاش ییوج هفرص و هتفرگ تروص هناماس نیا اب اه هعومجم زا یلیخ ینوریب و یلخاد

 .تسا هدروآ ناغمرا هب یلخاد تاطابترا

 

Backup 

 یریگولج و یبارخ ربارب رد تمواقم یاههناماس نیرتهتفرشیپ زا یریگهرهب اب و تاعالطا یزاسهریخذ یاههاگتسد نیرتهب دوجو اب یتح

 ناربراک زا یعیسو هزاب نابیتشپ هیهت موزل .تفرگ نابیتشپ صخشم ینامز عطاقم رد مهم تاعالطا زا دیاب هراومه ،رگذوفن و رازفادب زا

 یلبنت نوچ یا هداس لیالد هب گرزب یاههعومجم یتح و یگناخ ناربراک زا یرایسب هنافساتم .دریگیم رب رد ار گرزب یاهنامزاس ات یگناخ

 ،تاعالطا نتفر نیب زا و یبارخ ماگنه رد و هدرک نانیمطا یلومعم یزاسهریخذ هب تهجیب ،رازفاتخس هنیزه رد کدنا ییوجهفرص ای
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 هدیسرن زگره هک دناهدرک لوکوم ییادرف هب ار مهم هلاسم نیا و هداتفین نابیتشپ هخسن هیهت رکف هب رتدوز ارچ هک دوریم نامسآ هب ناشداد

 یارب Acronis تکرش تالوصحم و یگناخ ناربراک یارب CrashPlan هب ناوتیم نابیتشپ هیهت یدربراک یاههمانرب زا !تسا

 ره ابیرقت هک درک هراشا Net. Backup و Veeam تکرش تالوصحم و .Veritas Backup Exec و طسوتم و کچوک یاهراکوبسک

 رازبا زا یلماک اتبسن هعومجم مه تفاسورکیام SCDP جیکپ .دنراد یزاسیزاجم زا مه یلماک ینابیتشپ و هدرک هدروآرب ار یزاین

 تسا نابیتشپ هیهت هلاسم ،هدافتسا دروم راکهار زا رتمهم لاح ره رد .تساراد ار هثداح زورب ماگنه تاعالطا ندنادرگزاب و یریگنابیتشپ

 

Monitoring 

 یارب اهرورس و یراک یاههاگتسیا و ناربراک نیب رد مادم ،IT شخب ددعتم یاهنیسینکت گرزب ای طسوتم یاه هعومجم زا یرایسب رد

 ،طبترم تازیهجت و یاهنایار یاههاگتسد رتشیب هک یلاح رد .دندمآ و تفر رد یناهگان یاهیبارخ عفر و شرازگ هیهت و رازفاتخس یسررب

 تازیهجت و عبانم لرتنک و شیاپ یزکرم هناماس دیاب روظنم نیا یارب .دننک هیارا هکبش رتسب رد ار دوخ درکراک شرازگ هک دنراد ار تیلباق نیا

 ییاسانش  ار تازیهجت یاهداریا و فعض طاقن ناوتب ،یا هرود عماج یاهشرازگ هیهت اب ات درک اپرب یاهکبش سیورس زا کی ناونع هب

 هدش علطم داریا دوجو زا نآ زورب زا سپ هلصافالب ای اطخ زورب زا شیپ ،یرازفاتخس یاههنیزه و یناسنا عبانم رد ییوجهفرص اب و هدرک

 یاهمتسیس و کیفارت رب تراظن لماش هک دیمان هکبش ریدم رادیب هشیمه مشچ ناوت یم ار گنیروتینام تیلاعف ،عقاو رد .درک عفر ار نآ و

 روظنم هب هکبش یبایزرا و هدوب تالاصتا ای اهسیورس ،اهرورس رد صقن زا یشان هدمآ دوجو هب یبارخ ره صیخشت یارب هکبش رد دوجوم

 .تسا رتمک هکبش ندشDown لامتحا ،دشاب رت یوق گنیروتینام متسیس هچ ره .دوش یم لماش زین ار هدنیآ رد نآ ییاراک یزاسهنیهب

 ،up/downtime رب تراظن لیبق زا ییاهراک ناوتیم اهنآ کمک اب هک دنراد دوجو اههکبش لرتنک و تراظن یاهفرح و ددعتم یاهرازبا

 هکبش درکلمع زا قیقد لیلحت و هیزجت یارب ییاهشرازگ و هداد ماجنا یتحار هب ار ینینچ نیا دراوم و Packet Sniffing ،هکبش کیفارت

 تیریدم ،Downtime شهاک روظنم هب هدافتسا دروم یاههاگتسد و اهمتسیس یزاسهنیهب اهرازفامرن نیا مهم یاهیگژیو زا .درک هیهت

 :زا دنترابع یاههناماس نیا زا هنومن دنچ .دشاب یمناریدم هب راطخا لاسرا و اههاگتسد تیعضو هدهاشم ،هکبش ناربراک و اههورگ رب

PRTG Network Monitor, SolarWinds Orion Network Performance Monitor, Zabbix 
  ار اهنآ ناوت یم اما دنراد گنیروتینام زا رتارف ییاهتیلباق تفاسورکیام System Center Operations Manager ریظن یتالوصحم

 

SharePoint 

 رایسب هعومجم کی هرمزور روما ماجنا رد یراک یاههورگ یارب بسانم یسرتسد حطس اب یرادا کرادم و دانسا دنمشوه نتشاذگ کارتشا

 تعرس هکلب ،دهد یم شهاک ار هعومجم کی یاههنیزه اهنت هن ،دمآ و تفر و یناسنا عبانم ،ذغاک زا هرهب رد ییوجهفرص اب و تساشگهار

 یارب اساسا هک SharePoint دننام ییاههناماس زا یلوصا هدافتسا یاج هب یاهنایار یاههکبش زا یرایسب رد .دربیم الاب زین ار روما ماجنا

 ،راک ندش هدیچیپ اب هجیتن رد و دوشیم افتکا اه لیاف هداس یراذگکارتشا یاههناماس زا هدافتسا هب ،دنا هدش یحارط راک نیا

 تحت )لاترپ( یتاعالطا هاگرد کی ناونع هب تفاسورکیام SharePoint هناماس .دنتفایمن قافتا اهراک شدرگ رد یبسانم یزاسراکدوخ

 .دراد ییآراک تیاس دودحمان تیریدم و فیرعت تیلباق و اه هداد یزاسیشرافس و تیریدم ،دانسا تیریدم تیلباق اب عماج و لماک بو

 ناوتیم نآ کمک اب و دریگ رارق هدافتسا دروم ینامزاس یاهلاترپ یلصا تخاسریز ناونع هب یبوخ هب دناوتیم یرازفا مرن هتسب نیا

 .درک یزاسهدایپ ار هباشم دراوم و نویساموتا ،یناسرعالطا ،تادنتسم تیریدم ،یهورگ راک هنیمز رد یعونتم یاهراکهار

 اهتکرش و اه نامزاس نیب نآ زا هدافتسا و تسا هکبش طیحم رد دانسا و تاعالطا راشتنا و یرادهگن ،هریخذ یارب یرازبا  هناماس نیا

 :تسا هدمآ همادا رد هناماس نیا یاه تیلباق زا یخرب .دراد جاور

 عیرس و هداس شزومآ و دنسپ دروم و ناسآ یربراک •
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 یلخاد تنارتنیا ای تنرتنیا طیحم رد یزاسهدایپ لباق و یرادهگن و هعسوت ،یزاسهدایپ رد تعرس و الاب فاطعنا •

 تاعالطا راشتنا و تیریدم یارب یا هفرح یدربراک یاهوگلا زا یدنمهرهب و یسرتسد حوطس ناسآ تیریدم و یحارط تیلباق •

 تفاسورکیام تالوصحم ریاس و سیفآ تالوصحم اب لماک یگچراپکی و یراگزاس •

 دمآراک راک شدرگ روتوم و دنمناوت یوجتسج روتوم زا یدنمهرهب •

 

 

 یاههکبش رد تامدخ هیارا یارب هدافتسا دروم یرازفامرن یاهشور و یاهکبش یاهسیورس و تاحالطصا همه رکذ هک تسا یهیدب

 اههناماس زا یخرب و یاهکبش لومعم تامدخ زا کچوک هنومن دنچ اهنت نتم نیا رد و تسین ریذپناکما هاتوک هحفص نیدنچ رد یاهنایار

 .تسا هدش هدروآ لح هار هیارا یارب رادیپس هورگ هدافتسا دروم یاهشور و


