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 ۱ تسویپ
 یاهنایار هکبش یحارط

 
 مزال راک ره زا شیپ .دریگیم تروص دوجوم میسیب ای یلباک Passive تخاس ریز نتفرگ رظن رد اب یلخاد یاهنایار هکبش یارجا و یحارط
 و اهرورس یارب نالک هنیزه فرص اب هک دوشیم ببس هکبش یطابترا رتسب رد داریا تسا یهیدب .دشاب بسانم یطابترا رتسب هک تسا
 .دوشیم هجاوم لکشم اب و هدوب بسانمان  المع اههناماس و اهرورس زا بسانم هرهب ،هکبش یاههناماس
 تروص هب اهلباک و یرون یاهربیف و دشاب 300Mbps و 1000Mbps لقادح بیترت هب میسیب و یلباک هکبش یمسا تعرس تسا رتهب
 زا ،زیون زا یریگولج یارب تسا رتهب ،دناهدش در هکبش یاهلباک رانک زا قرب یاهلباک رگا .دنشاب هدش هدناشوپ هلول ای تکاد اب یبسانم
 .تسبوخ نآ دوجو و هداد ناشن ار نآ یاهیتساک و هکبش تیعضو اقیقد ،تست شرازگ .دشاب هدش هدافتسا دلیش یاراد قرب لباک
 
 .دوش یم لماش ار ریز هلحرم نیدنچ یحارط زاف
 Passive هشقن یناسرزورهب و اهچhوس یحارط و یدنبتنمگس رد مزال تارfغت ماجنا و هکبش Passive تخاسریز یسررب .۱
 
 شرازگ هیهت و دوجوم یاهرورس رازفاتخس یسررب .۲
 
 لماک شرازگ هیهت و هنایار ره یارب هسانش هیهت و دوجوم یاهکبش عبانم رگید و یراک یاههاگتسیا رازفاتخس یسررب .۳
 
 نfعت و میسیب هکبش و عبانم هب یسرتسد یاهتسایس فیرعت و یاهکبش عبانم هب تمسق ره یاهزاین و یراک یاههورگ یلک دروآرب .۴

 Radius رورس اب ای PSK تروص هب AES متیروگلا و WPA2 یراذگزمر اب 802.11ac ساسا رب میسیب هکبش درادناتسا
 
 IP تیعضو و کارتشا ره زاجم کیفارت و تعرس ،ینامز هرود ،عون و تنرتنیا هب یسرتسد تیعضو یسررب .۵
 زا کی ره زا هدافتسا تسا یهیدب .دش دهاوخ هدافتسا ریز یاهشور زا یکی امرفراک دhات و زاین ساسا رب تنرتنیا هب یسرتسد یارب
 .دوب دهاوخ مزال یاه زوجم ذخا زا سپ ISP کی اب دادرارق دقع و طوبرم یاههنیزه نیمات دنمزاین اهشور

 یتارباخم تاناکما دوجو تروص رد DSL یروآنف اب نفلت یاهلباک قیرط زا یصاصتخا ای یکارتشا دناب یانهپ •
 LTE TDD ای 4G هارمه نفلت هکبش قیرط زا ای Wi-Fi میسیب یصاصتخا ای یکارتشا دناب یانهپ •
 رتافد طابترا یارب تنارتنیا ای MPLS رتسب یور نفلت هژیو یاهلباک قیرط زا یلباک یصاصتخا دناب یانهپ •

 
 یتساوخرد زمر و درادناتسا یربراک دک هارمه هب اهنآ یسیلگنا و یسراف یگداوناخ مان و مان اب ناربراک تسیل هیهت .۶
 
 ،یرادباسح و یلام دننام ناشیا دادرارق و ینابیتشپ تیعضو و مادک ره ناگدننکنیمات و دوجوم یرازفامرن یاههناماس تسیل هیهت .۷

 رگید هباشم دراوم و یرادا نویساموتا ،یرادا ،یرتشم اب طابترا ،دیلوت ،یناگرزاب
 

 هاگتسد ره یامنهار و ناربراک و یراک یاههاگتسیا ،اههاگتسد زاین دروم یاهرویارد و یرازفامرن یاهسروس تسیل هیهت .۸
 

 عبانم و اهسیورس صیصخت هوحن و اهرورس دادعت نfعت و یروتکریاد راتخاس یحارط و زاین دروم یاهسیورس تسیل هیهت .۹
 
 یتینما یاهمیظنت و یهورگ یاهتسایس ،هنماد عون ،یراک یاههاگتسیا ،اههورگ و ناربراک فیرعت یاهتسایس نیودت .۱۰
 
 )Firewall( ذوفن زا یریگولج و تنرتنیا هب یسرتسد یاهتسایس نیودت .۱۱

 هچ اب و ییاهنامز هچ رد ،ییاهدصقم هچ هب یراک یاههاگتسیا مادک زا یناربراک هچ هک ددرگ نیعم دیاب ،امرفراک صیخشت ساسا رب
 .دنشاب هتشاد یسرتسد ،یکیفارت هیمهس و تعرس هچ اب و یدح هچ ات یاهکبش یاهلکتورپ
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 نابیتشپ هیهت یاهتسایس نfعت .۱۲
 .دوشیم هدنادرگزاب یبارخ زورب تروص رد و هدش هیهت نابیتشپ هخسن ،هدش نfعت یاهنامز رد مهم تاعالطا زا ،امرفراک رظن ساسا رب

 
 اب لپا و تفاسورکیام تکرش یاهکبش یاهیروآنف ای سکینوی رب ینتبم ریز یاهسیورس کتکت و هکبش تخاسریز قیقد یحارط .۱۳

 یاهسیورس هئارا یارب دوجوم تازیهجت زا یرثکادح یریگهرهب ساسا رب VMware تکرش یزاسیزاجم یاههناماس زا هدافتسا
 :قوف هتفرگتروص یاهدروآرب و یحارط قبط و ریز یاهکبش

VMware Virtualization     DHCP, DNS, Directory Service, NTP 
File Sharing, Anti-malware, RSAT, Backup  MS-SQL Service 
WSUS, WDS, IIS     MS-RDS / VMware Horizon VDI 
Several Application Server(s): 1. Automation / 2. CRM, Ticketing, Club / 3. Accounting / 4. etc. 
Routing / RAS / NAT / VPN / Firewall   Monitoring Server 

 
 یتینما رازفامرن یاهتسایس نfعت .۱۴
 فرص مزلتسم اهنآ هلاس کی هخسن هیهت و دنتسین Original عون زا یاهدع هدافتسا دروم Anti-Malware یاهرازفامرن الومعم دنچ ره
 ناگیار یتینما یاهرازفامرن .تسا یرورض هلاس ۳ ای ۲ بسانم ینابیتشپ اب Original سوریودض یتینما رازفامرن هیهت اما ،تسا هنیزه
 ناربراک یارب ار یتالکشم اضعب ،هدنزاس یوس زا لماک ینابیتشپ نتشادن و ندوب ناگیار لیلد هب اما دنتسین هتسکش لفق عون زا دنچ ره
 نآ و یلحم یاه هنایار یارب .دنتسه دیرخ یارب یبسانم یاههنیزگ Kaspersky و NOD32 یاهرازفا مرن .دنروآ یم دوجو هب اههنایار و
 هتکن نیا رکذ .درب هرهب زین ناگیار Original یاهسوریودض زا ناوتیم دنرادن یسرتسد یزکرم رورس هب هک یراک یاههاگتسیا زا هتسد
 ناریدم زا یرایسب و دراد ییالاب اتبسن ییآراک تفاسورکیام 10 زودنیو دیدج یاههخسن رد هدش هیبعت یتینما هناماس هک تسا یرورض
 .دننک هدافتسا نآ زا اهنت رتشیب هنیزه فرص نودب هک دنهد یم حیجرت هکبش
 
 .دش دنهاوخ هدافتسا یدعب لحارم یارب ،شخب نیا رد هدش نfعت یاهتسایس و اهدرادناتسا ،فیراعت همه
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 ۲ تسویپ
 هکبش یاهرورس یزادناهار

 
 یارب یدرادناتسا سپس و اهرورس دادعت ادتبا ،۱ تسویپ یاهکبش و یرازفامرن هدش دروآرب یاهزاین هب هجوت اب ادتبا ،هلحرم نیا رد
  .دنشاب اراد ار درادناتسا نآ رد هدش رکذ تاموزلم لقادح اهرورس دیاب هک دش دهاوخ نJعت اهنآ رازفاتخس
 .دش دهاوخ اپرب اهنآ یور رب زاین دروم یاهکبش یاهسیورس و هدش ماجنا اهرورس یور رب ۱ تسویپ قبط یحارط هدش ینیبشیپ روما
 .تسا هدمآ همادا رد راک ییارجا لحارم زا یا هصالخ
 امرفراک د\ات و موزل تروص رد اقترا و رازفاتخس هیهت و دوجوم رازفاتخس یسررب •
 کی ره ینابیتشپ تیعضو و اهنآ ناگدننکنیمات یسررب و دوجوم یلامتحا یاههناماس و تاعالطا یبایسوریو و یرادهگن •
 VMWare Convertor اب یزاجم نیشام هب اهنآ لیدبت و راک لاح رد یکیزیف یاهنیشام یناسرزورهب و یزاسهنیهب •
 نآ میظنت و Firmware یناسرزورهب و یسررب •
 زاین دروم یاضف و رازفاتخس و اهکسید هب هجوت اب )RAID( یبارخ ربارب رد تمواقم و یزاسهریخذ یاههناماس میظنت •
 7 ای 6.7 هخسن VMWare ESXi یزاسیزاجم تخاسریز بصن •
 یتیب ۶۴ یرامعم اب تفاسورکیام زودنیو لماع متسیس Server 2019 هخسن ساسا رب یزاجم نیشام نیدنچ یزاسلاعف و بصن •

 :هکبش رد زاین دروم یاهسیورس هیارا یارب ریز لحارم یط Standard و Core Edition تروص هب
o اههمانرب و لماع متسیس یناسرزورهب و اه نشیتراپ میظنت 
o یزاسهنیهب Startup و تقوم یاه لیاف فذح و لماع متسیس Disk Cleanup 
o اهکسید یزاسبترم و زودنیو یرتسیجر یزاس هنیهب 

 :یزاجم رورس ره یور ازجم روط هب هدش نJعت یاهکبش یاهسیورس یزاساپرب •
DHCP, DNS, Directory Service, NTP   File Sharing, Anti-malware, RSAT, Backup 
WSUS, IIS     MS-RDS / VMware Horizon VDI 
Several Application Server(s): 1. Automation / 2. CRM, Ticketing, Club / 3. Accounting / 4. etc. 
Routing / RAS / NAT / VPN / Firewall   Monitoring Server 

 :یزاجم یاهرورس یور ریز روما ماجنا •
o هکبش یهورگ یاهتسایس یارجا و یسرتسد حوطس و یراک یاههورگ و ناربراک فیرعت و هنماد یزادناهار 
o هنماد رد اهرورس تیوضع و هکبش میظنت 
o هدمآ تسد هب دمآراک یاهشور ساسا رب هکبش تحت یکارتشا عبانم فیرعت و )سوریودض( یتینما هناماس یزاساپرب 

 فلتخم یاههعومجم و اهنامزاس رد هبرجت اهلاس یط
o یراک یاه هاگتسیا عیرس یزاس اپرب یارب هکبش قیرط زا بصن سیورس یزاسهدامآ 
o لیاف رورس هب لاقتنا و ناربراک و یراک یاههاگتسیا ،اههاگتسد زاین دروم یاهرویارد و یرازفامرن یاهسروس هیهت 
o یرادا ،یرتشم اب طابترا ،دیلوت ،یناگرزاب ،یرادباسح و یلام دننام ییاههناماس یارب یاهداد هاگیاپ سیورس یزاساپرب، 

 مزال یریگنابیتشپ یاهتسایس میظنت و دنراد زاین یاهداد هاگیاپ هب هک هباشم دراوم و نویساموتا
o  زاین دروم سیورس تسرد یزاسلاعف و رود هار زا یسرتسد یارب ناربراک زاین دروم یرادا فراعتم یاهرازفامرن بصن 
o بصن VMWare vCenter نآ رد نابزیم و یزاجم یاه نیشام یزاسهنیهب و هنماد رد تیوضع ،نآ میظنت و 
o هیهت و یزاجم یاهرورس یلک یزاس هنیهب Snapshot 
o هیلوا نابیتشپ هیهت و تاعالطا زا نابیتشپ هیهت هناماس یزادناهار 

 FreeBSD رب ینتبم pfsense اب یزاجم یصوصخ هکبش و رود هار زا یسرتسد و هکبش یبایریسم هناماس و شتآ هراوید بصن •
Unix رتافد نیب طابترا یرارقرب و ذوفن زا یریگولج و تنرتنیا هب یسرتسد هیارا یارب 

 .دوب دنهاوخ هدافتسا لباق و هدمآ رد هنماد تیوضع هب و هدش یزادناهار یراک یاههاگتسیا ،هکبش یاهرورس یزادنا هار زا سپ
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 ۳ تسویپ
 یراک یاههاگتسیا یزادناهار

 
 رازفاتخس لقادح یارب درادناتسا کی ادتبا ،نآ زاین دروم رازفاتخس و امرفراک هدافتسا دروم یاهرازفامرن هب هجوت اب ،هلحرم نیا رد
 نHعت یتآ یاهدیرخ یارب زین یمود درادناتسا .دننک تیعبت نآ زا هدافتسا دروم یاهمتسیس همه دیاب هک دش دهاوخ نHعت اههنایار
 تمیق ،یرازفامرن یاهزاین ندروآرب یارب یفاک تردق زا یرادروخرب نیع رد ات دننک تیعبت نآ زا دیدج یاههنایار تسا رتهب هک دوشیم
 .دنشاب هتشاد یبسانم
 .دنبای اقترا امرفراک د]ات اب یرازفاتخس دوبمک تروص رد و هدش تسیل اهنآ یبناج تاعطق و یراک یاههاگتسیا همه تسا مزال سپس
 .دریگیم رارق هجوت دروم الماک ناشیا یلعف یلامتحا تالکشم و ناربراک هدافتسا دروم یاهرازفامرن هلحرم نیمه رد
 زا سپ ات دوشیم یزادناهار ریز لحارم قبط ،عجرم هنایار ناونع هب هاگتسد دنچ ای کی ،WDS رورس زا یرادروخرب تروص رد و نآ زا سپ
 :زا دنترابع روما نیا .دریگ رارق هدافتسا دروم یدعب هباشم یاههنایار عیرس یزاساپرب یارب WDS رورس هب لاقتنا و یدنبرکیپ
 امرفراک د]ات و موزل تروص رد اقترا و رازفاتخس هیهت و دوجوم رازفاتخس یسررب •
 اهنآ ینابیتشپ دادرارق تیعضو و اههناماس نیا ناگدننکنیمات یسررب و دوجوم یاههناماس و تاعالطا یبایسوریو و یرادهگن •
 نآ میظنت و BIOS یناسرزورهب و یسررب •
 یناسرزورهب هتسب نیرخآ اب یتیب ۶۴ ای ۳۲ یرامعم اب تفاسورکیام 10 زودنیو لماع متسیس 2004 هخسن بصن •

o هباشم دراوم و یرادید یاههولج ،مدوم ،هکبش ،نابز ،خیرات ،تعاس و لناپلرتنک میظنت ،یدنبنشیتراپ ماجنا 
o ازجا میظنت و یرازفاتخس یاهرویارد بصن 
o دننام( زودنیو یازجا میظنت و نتشادرب ،بصن UAC، Update، IE هباشم دراوم و( 
o هعومجم ناربراک رتشیب هدافتسا دروم یصصخت و فراعتم ،یمومع یاههمانرب بصن 
o یزاسهنیهب Startup و تقوم یاهلیاف فذح و لماع متسیس Disk Cleanup 
o اه کسید یزاسبترم و زودنیو یرتسیجر یزاسهنیهب 

 نآ ساسا رب هباشم یراک یاههاگتسیا ات دبای لاقتنا WDS رورس هب و هدش یدنبرکیپ یصاخ روط هب عجرم هنایار هک تسمزال نآ زا سپ
 .دریذپ تروص ازجم روط هب یراک یاههاگتسیا کتکت یارب قوف روما همه دیاب WDS رورس دوبن تروص رد .دنوش یزادناهار
 :دوش ماجنا یراک هاگتسیا ره یارب هناگادج ریز روما دیاب نینچمه
 اههمانرب یناسرزورهب و لماع متسیس یتینما یاههلصو و یناسرزورهب یاههتسب بصن •
 )Anti-Malware( یتینما رازفامرن یناسرزورهب و میظنت •
 هنماد رد تیوضع و هکبش میظنت •
 لیاف رورس هب لاقتنا و ناربراک و یراک یاههاگتسیا ،اههاگتسد زاین دروم یاهرویارد و یرازفامرن یاهسروس هیهت •
 صاخ ربراک ره هدافتسا دروم یرادا و یصصخت یاههمانرب بصن •
 متسیس ییاهن یزاسهنیهب و یناسرزورهب •
 نابیتشپ هیهت و تاعالطا زا نابیتشپ هیهت هناماس میظنت •
 :تسا هدمآ راصتخا هب توافتم هتسد ۴ رد لومعم یاهرازفامرن زا یتسیل همادا رد

Commonly Used Programs: 
7Zip / Cisco AnyConnect / Firefox / Google Chrome / Free Download Manager / JRE / Adobe Reader DC MS-Office (Access, Excel, 
PowerPoint, Word + Outlook, OneNote, Project, Visio) + Persian Tools / VLC / Auslogics Registry Cleaner and Disk Defrag / Persian 
Fonts / shSubtitle Fixer / Acronis True Image / Nero Micro Edition / Adobe Acrobat Pro. DC 
Windows Store Useful Apps:  Apple iTunes and iCloud for Windows / Telegram / WhatsApp 
Useful Applications: AirParrot / AnyToISO / Avira Free Antivirus / Google Backup and Sync / Dropbox / VMware Player 
Professional Software: 
Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere and LightRoom / CorelDraw / MS-Visual Studio / Ansys / Autodesk AutoCAD, 3Ds 
Max, Maya, Revit / ArcGIS / HEC-Apps / MATLAB / CSI Etabs, Safe, SAP / AVID / Oracle Primavera / Edius / More 

 هدناسرزور هب ۱۳۹۹ تشهبیدرا رد هک اههنایار یزادناهار یارب هدش نHعت درادناتسا ساسا رب یراک یاههاگتسیا یارب یرازفامرن تایلمع همه
 .دش دهاوخ ماجنا ،هدمآ SepidarOnline.com تیاس رد نآ تا]زج و هدش



  )WAN طابترا( ۴ تسویپ ،۱۳۹۹ لاس ،هکبش Active هژورپ 1  زا ۱ هحفص

 

  

 

 ۴ تسویپ 
 امرفراک رتافد طابترا

 
 تازیهجت یریگراک هب اب رگید دراوم و ریوصت و ادص لاقتنا ،یاهداد هاگیاپ اب طابترا ،لیاف کارتشا یارب امرفراک رتافد نیب طابترا یرارقرب
 .دش دهاوخ ماجنا ریز یاهشور زا یکی ساسا رب و قبط مزال
 
 یتارباخم تنارتنیا رتسب قیرط زا طابترا .۱
 میسیب هطقن هب هطقن طابترا .۲
 یصوصخ یراذگزمر اب تنرتنیا قیرط زا طابترا .۳
 
 هتفرگ تارباخم زا مزال یاهزوجم یجنسناکما زا سپ دیاب تسخن شور زا هدافتسا یارب :تارباخم تنارتنیا رتسب قیرط زا طابترا .۱

 تخادرپ تارباخم هب دیاب یتساوخرد تعرس اب کنیل ره هناهام هنیزه .ددرگ رارقرب امرفراک یتساوخرد تعرس اب طوبرم کنیل و هدش
 :تسا ریز دراوم لماش یطابترا کنیل ره یارب مزال تازیهجت .دوش
 هاگتسد ره یارب لایر نویلیم ۱۵ تمیق هب )وکسیس ای( کیتورکیم رتور ددع ود •
 هاگتسد ره یارب لایر نویلیم ۱۵ تمیق هب DSL مدوم ددع ود •
 لایر نویلیم ۱۰ شزرا هب اعمج رگید هقرفتم تازیهجت •
 یزادناهار هنیزه و لایر نویلیم ۷۰ دودح رد تارباخم تنارتنیا قیرط زا هطقن ۳ طابترا یارب زاین دروم رازفاتخس هنیزه عومجم رد
 .دوب دهاوخ لایر نویلیم ۷۰ نآ

 دراد دربراک )میقتسم دید اب رتمولیک ۵۰ ات اتیاهن( هاتوک لصاوف رد و تعرسرپ تاطابترا یارب شور نیا :میسیب هطقن هب هطقن طابترا .۲
 ،لکد زا یریگهرهب نودب و ماب ات یشکلباک مک رادقم ضرف اب هک تسا یتنایبوی ای کیتورکیم ویدار ۲ نآ یارب مزال تازیهجت و
 یاهنامزاس زا ار یزوجم امرفراک هک دشاب مزال تسا نکمم یدراوم رد .تشاد دهاوخ لایر نویلیم ۴۰ دودح رد یرازفاتخس هنیزه
 .دوشیم دروآرب لایر نویلیم ۱۵ دودح رد شور نیا اب کنیل ره یزادنا هار هنیزه .دنک ذخا طوبرم یتلود

 یزاجم هکبش داجیا یارب VPN یروآنف هب اکتا اب و تنرتنیا قیرط زا رود لصاوف یارب طابترا رگید عون :تنرتنیا قیرط زا طابترا .۳
 یزاجم لنوت کی بلاق رد نما یتروص هب و هدش یراذگزمر ،دنوشیم لدب و در شور نیا رد هک یتاعالطا همه .تسا یصوصخ
 اب رورس قیرط زا تیوه دsات و IPSec رب ینتبم L2TP ای OVPN شور نیا زا یریگهرهب یارب یداهنشیپ یروآنف .دنباییم لاقتنا
 ارجا هکبش شخب ره دوجوم یاهرورس یور رب هک دوب دهاوخ سکینوی رب ینتبم pfsense هروظنمصاخ لماع متسیس زا یریگهرهب
 یاهدربرتور زا ناوتیم هکبش زا شخب ره رد بسانم رورس دوبن تروص رد .تسا هدش هبساحم رگید یاهشخب رد نآ هنیزه و هدش
 ،هکبش زا تمسق ره یارب دیاب شور نیا رد تسا یهیدب .درک هدافتسا راک نیا یارب لایر نویلیم ۱۵ یدودح تمیق هب کیتورکیم
 .دوب دهاوخ لایر نویلیم ۱۵ شور نیا رد کنیل ره یزادناهار هنیزه .ددرگ رارقرب تباث IP اب و بسانم تعرس اب تنرتنیا هب یسرتسد

 
 ۲ رد رارقتسا یارب کیتورکیم دربرتور ددع ۲ یارب لایر نویلیم ۳۰ یرازفا تخس هنیزه اب ۳ شور ،هتفرگ تروص یجنس ناکما هب هجوت اب
 رظن رد نودب لایر نویلیم ۷۰ ،طاقن نیا نیب طابترا یرارقرب هنیزه .دوشیم داهنشیپ یزکرم رتفد رد pfsense زا هدافتسا و روشک هطقن
 .تسا هدش دروآرب هام کی روما نیا لماک یارجا یارب مزال نامز .دشابیم ناکسا و دمآ و تفر یاههنیزه  نتفرگ



  )اهرورس و هکبش ینابیتشپ( 5 تسویپ ،۱۳۹۹ لاس ،هکبش Active هژورپ 1  زا 1 هحفص

 

  

 

 ۵ تسویپ
 هکبش عبانم و اهرورس ،هکبش یارب ینابیتشپ تامدخ هیارا

 
 هب راب کی هتفه ره رد تسا مزال هکبش تحت عبانم و امرفراک یاهکبش یاهسیورس عونت و یکیزیف و یزاجم یاهرورس دادعت هب هجوت اب
 .دش دهاوخ هیارا امرفراک یارب ریز تامدخ .دوش یگدیسر اههناماس هب تعاس ۵ تدم
 :ریز روما یارب هتفه ره رد تعاس ۵ تدم هب یکیزیف رازفاتخس و یزاجم یاهرورس یسررب •

o یلامتحا یاهداریا عفر یارب مادقا و اه کسید و هدننککنخ یاههناماس ،رازفا تخس تمالس یسررب 
o و یرازفا مرن یازجا یسررب Firmwareمزال یناسرزورهب یارب مادقا و ندوب دمآزور رظن زا اهرویارد و اه 
o یسررب Logهدش رکذ یلامتحا یاهداریا عفر یارب مادقا و متسیس یاه 
o نآ ندوب دمآزور و ییآراک و یتینما هناماس تیعضو یسررب 
o دیدج یاههخسن تست و بصن و یمیدق مهم یاههمانرب نتشادرب 
o ناربراک تسرد یسرتسد و یاهکبش یاهسیورس تمالس و یدربراک مهم یاههمانرب یارجا تحص یسررب 
o اهکسید یزاسبترم و اهزودنیو یرتسیجر و لماع یاهمتسیس و اهنیشام یزاسهنیهب ،تقوم یاهلیاف فذح 
o نابیتشپ هیهت 
o اههناماس عبانم میاد لرتنک اب هدنیآ رد رازفاتخس یاقترا یارب رمتسم یزیرهمانرب 

 نآ شرازگ زا سپ یراک زور ۱ ات رثکادح ،یروضح ای ینفلت ،یتنرتنیا تروص هب هکبش یاههناماس و اهرورس تالکشم عفر هب مادقا •
 ره تیعضو و اهیگدیچیپ هب هجوت اب تامدخ هیارا رد عیرست روظنم هب ینابیتشپ تامدخ هیارا یارب تباث ناسانشراک صیصخت •

 هدافتسا دروم یاهمتسیس و یراک هعومجم
 
 و یرجم شرازگ هیارا زا سپ هک تسا لایر نویلیم ۲۰ هام ره رد تعاس ۲۵ فقس ات هناهام تروص هب اهرورس و هکبش ینابیتشپ هنیزه
 زا سپ ،دشاب هدش نvعت فقس زا شیب هک هکبش ینابیتشپ یارب هدش فرص یاهنامز هنیزه .دوب دهاوخ هیوست لباق امرفراک دtات
 .ددرگ یم هیوست و هبساحم یراک تعاس – رفن ره یازا هب لایر نویلیم ۲ یانبم رب امرفراک دtات و یرجم شرازگ
 



  )ناربراک ینابیتشپ( ۶ تسویپ ،۱۳۹۹ لاس ،هکبش Active هژورپ 1  زا 1 هحفص

 

  

 

 ۶ تسویپ
 یراک یاههاگتسیا و ناربراک یارب ینابیتشپ تامدخ هیارا

 
 یاههاگتسیا مادم ندوب دمآراک تیمها هجرد و هدافتسا دروم یاه رازفامرن و امرفراک یراک هزوح و ناربراک و اههنایار دادعت هب هجوت اب
 .دشاب رضاح هتفه رد تعاس ۲۰ تدم هب ناربراک هب یگدیسر یارب سانشراک ۱ هک دوشیم داهنشیپ ،ناربراک یاهنایار شناد حطس و یراک
 هداس هک نآ اب ،اهمرف نیا زا هدافتسا یارب ناربراک شزومآ و هکبش ناربهار هب ناربراک طسوت اطخ شرازگ یارب یرادا یاهمرف یخرب داجیا
 نیا ناوتیم دعب هلحرم رد .دوب دهاوخ اهراک دربشیپ هجیتن رد و یاهنایار یاههناماس زا هنیهب هدافتسا رد یگرزب مدق اما ،دسریم رظن هب
 .دریگ تروص زین ،ذغاک فذح ،تعرس نتفر الاب نمض ات دروآ رد کینورتکلا تروص هب ار اهمرف
 .دش دهاوخ هیارا ناربراک ینابیتشپ ناونع هب امرفراک یارب ریز تامدخ
 :ریز روما یارب هتفه ره رد تعاس ۲۰ تدم هب ناربراک داریا عفر و یازفاتخس عبانم و اههنایار یسررب •

o یلامتحا یاهداریا عفر یارب مادقا و اهکسید و هدننککنخ یاههناماس ،رازفاتخس تمالس یسررب 
o و یرازفامرن یازجا یسررب Firmwareمزال یناس زورهب یارب مادقا و ندوب دمآزور رظن زا اهرویارد و اه 
o یسررب Logهدش رکذ یلامتحا یاهداریا عفر یارب مادقا و متسیس یاه 
o نآ ندوب دمآزور و ییآراک و یتینما هناماس تیعضو یسررب 
o دیدج یاههخسن تست و بصن و یمیدق مهم یاههمانرب نتشادرب 
o ناربراک تسرد یسرتسد و یا هکبش یاهسیورس تمالس و یدربراک مهم یاههمانرب یارجا تحص یسررب 
o اهکسید یزاسبترم و اهزودنیو یرتسیجر و لماع یاهمتسیس و اهنیشام یزاسهنیهب ،تقوم یاهلیاف فذح 
o نابیتشپ هیهت 
o اههناماس عبانم میاد لرتنک اب هدنیآ رد رازفا تخس یاقترا یارب رمتسم یزیرهمانرب 

 هعومجم زاین هب هتسب یسرتسد حوطس و یراک یاههورگ و دیدج ناربراک فیرعت و هکبش رد دیدج یلامتحا یاههنایار یزادناهار •
 نآ شرازگ زا سپ یراک زور ۱ ات رثکادح ،یروضح ای ینفلت ،یتنرتنیا تروص هب یراک یاههاگتسیا و ناربراک تالکشم عفر هب مادقا •
 ره تیعضو و اهیگدیچیپ هب هجوت اب تامدخ هیارا رد عیرست روظنم هب ینابیتشپ تامدخ هیارا یارب تباث ناسانشراک صیصخت •

 هدافتسا دروم یاهمتسیس و یراک هعومجم
 
 شرازگ هیارا زا سپ هک تسا لایر نویلیم ۴۰ هام ره رد تعاس ۱۰۰ فقس ات هناهام تروص هب یراک یاههاگتسیا و ناربراک ینابیتشپ هنیزه
 ،دشاب هدش ن|عت فقس زا شیب هک ناربراک ینابیتشپ یارب هدش فرص یاهنامز هنیزه .دوب دهاوخ هیوست لباق امرفراک د}ات و یرجم
 .ددرگ یم هیوست و هبساحم یراک تعاس – رفن ره یازا هب لایر نویلیم ۱ یانبم رب امرفراک د}ات و یرجم شرازگ زا سپ
 



  )یدنبنامز و هشقن( ۷ تسویپ ،۱۳۹۹ لاس ،هکبش Active هژورپ 3  زا ۱ هحفص

 

  

 

 ۷ تسویپ
 امرفراک هکبش Active هژورپ یرازفامرن روما لماک یدنبنامز و هکبش هشقن

 
 .تسا هدمآ ریز تروص هب هک دنوشیم یقلت ۷ هرامش تسویپ ناونع هب یگمه ،مزال تامدخ ماجنا یدنبنامز و هکبش هشقن
 

 تامدخ یارجا یبیرقت یدنب نامز

 تسویپ هرامش
 طبترم

  مزال یبیرقت نامز ناونع

۱ 
 هکبش Passive تخاسریز یسررب

 دوجوم رازفاتخس و
 زور ۳

 زور ۴ موزل تروص رد اقترا و رازفاتخس هیهت -

۱ 
 و یراک یاههورگ و ناربراک دروآرب

 تنرتنیا هب یسرتسد
 زور ۲

 زور ۳ اههناماس و یرازفامرن تیعضو یسررب ۱

 زور ۳ اهتسایس فیرعت ۱

 زور ۵ هکبش یحارط ۱

 زور ۲۰ تخاسریز هیلوا یاهرورس یزادناهار ۲

۲ 
 و یلیمکت یاهرورس یزادناهار
 یرازفامرن یاههناماس یزاساپرب

 هام ۱۰

 )ینوریب/یتارباخم لحارم زج هب( زور ۱۰ رتافد طابترا یرارقرب ۴

 زور ۱۴ یراک یاههاگتسیا یزادناهار و اقترا ۳

 زور ۶ یلامتحا یاهیتساک و اهداریا عفر یلک

 دادرارق ساسا رب لاس کی یاهکبش یاههناماس و اهرورس ینابیتشپ ۵

 دادرارق ساسا رب لاس کی ناربراک و یراک یاههاگتسیا ینابیتشپ ۶

 یزادناهار لک نامز -
 یزادناهار یارب زور ۴۰

 رتافد طابترا یرارقرب یارب زور ۱۰
 یلیمکت یاههناماس رارقتسا یارب هام ۱۰

  .دبای رlغت تسا نکمم و هدش هبساحم هیلوا دروآرب ساسا رب یدنبنامز / .تسا لایر هب اهتمیق همه
 
  .تسا هدش دروآرب ...لاس کی... ربارب دادرارق عوضوم ماجنا یارب زاین دروم نامز عومجم ساسا نیا رب



  )یدنبنامز و هشقن( ۷ تسویپ ،۱۳۹۹ لاس ،هکبش Active هژورپ 3  زا ۲ هحفص

 

  

 

 اهچNوس و هکبش تامیظنت ،اهرورس و هکبش هشقن
 

 
  



  )یدنبنامز و هشقن( ۷ تسویپ ،۱۳۹۹ لاس ،هکبش Active هژورپ 3  زا ۳ هحفص

 

  

 

 اههدنهدسیورس و هکبش تحت یکارتشا عبانم ،یراک یاههاگتسیا ،ناربراک ،یراک یاههورگ ،یروتکریاد سیورس راتخاس هشقن
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