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 ادخ مان هب
 

 همدقم
 یاهیروآنف .تسا هدش رادیدپ ناهج رد هعسوت و لوحت هدمع یاهروحم زا یکی ناونع هب تاعالطا یروآنف ،موس هرازه رد

 بیرض شیازفا و یروآنف نوزفازور تفرشیپ .دننکیم افیا ار یمهم شقن یسایس و یعامتجا ،یداصتقا فلتخم یاههصرع رد ICT نیون
 رایسب ار یاهکبش و یرازفاتخس ،یرازفامرن یاههناماس هب زاین اههتشر همه رد ،یطابترا و یکینورتکلا تازیهجت و هنایار زا هدافتسا و ذوفن
 شیادیپ و تاعطق تخاس رد یمیاد تفرشیپ و اههناماس نیا زا یریگهرهب شرتسگ اب هک تسا یهیدب .تسا هدرک هتشذگ زا رتسوسحم
 ییاهنت هب درف ره ای هعومجم ره یارب نیون یاهیروآنف زا هنیهب یریگهرهب و هنیمز نیا رد ندنامزورهب ،دیدج یاههناماس و اهرازفامرن
 .تسا سرتسد زا رود ابیرقت و راوشد یراک

 یاهنایار یاههکبش زا یرتسب دنمزاین ،اههعومجم رگید اب طابترا ای ینورد تاطابترا یارب اهنامزاس ،یروآنف تفرشیپ یاتسار رد
 هیهت ،تازیهجت رگید و رورس دیرخ ،یطابترا تخاسریز داجیا تباب یفلتخم یاههنیزه ،اههکبش نیا یرادهگن و داجیا یارب .دنتسه
 یاهیروآنف .دوشیم لیمحت اهنامزاس هب رازفامرن و رازفاتخس یرادهگن و بصن یارب صصختم یناسنا یورین دزمتسد و اهرازفامرن
 یاهراک رد تلوهس یارب عیسو تاناکما داجیا و نانیمطا ندرب الاب ،یبارخ ربارب رد تمواقم شیازفا رب نوزفا ،یزاسیزاجم دننام ینیون
 یروآنف یاههژورپ یارب هدش فرص یناسنا یورین و یرازفامرن ،یرازفاتخس یاههنیزه رد ار یریگمشچ شهاک ،هکبش هرمزور و عونتم
 یسوسحم تفا تاعالطا شزادرپ و یرادهگن هنیزه ،اهرورس یزاسیزاجم ضحم هب هنومن یارب .دنروآیم ناغمرا هب ،تاطابترا و تاعالطا
 رد یاهتیلباق و تاناکما شیازفا اب و دش دهاوخ لدب هلاس دنچ یاههرود هب ههام دنچ یاههزاب زا دیدج یاهرورس دیرخ هب زاین و هتفای
 نیون یاهیروآنف هب اکتا اب .تفای دهاوخ شهاک یراک یاههاگتسیا و اهرورس ینابیتشپ یارب صصختم یناسنا یورین هنیزه ،سرتسد
 ،یزاس یزاجم هب شیارگ لیالد زا یکی .تشاد هنیزه شهاک یاهظحالم لباق نازیم هب یاهنایار هکبش یرادهگن و ارجا ،یحارط رد ناوتیم
 رورس نیدنچ یارجا .تسا موزل تروص رد اهنآ لاقتنا زین و ایوپ تروص هب اهرورس یاقترا تیلباق نینچمه و اههنیزه رد ییوجهفرص
 هب زاین و اهرورس یرادهگن یارب مزال یاضف اهنت هن ،فاطعنا شیازفا و یکیزیف یاهرورس دادعت شهاک اب هاگتسد کی یور رب یزاجم
 .دش دهاوخ ییوجهفرص یرازفاتخس عبانم رد یکیزیف یاهرورس فذح اب هکلب ،دهدیم شهاک ار یفرصم قرب و هدننککنخ

 هدافتسا المع ،هکبش یارب دراوم نیا زا تسردان هدافتسا و ون یاهیروآنف هنیمز رد یفاک شناد دوبن اب ،دراوم زا یرایسب رد اما
 یرگید لکشم .تسا هتفرگ رارق هعومجم نیرتیو رد و هدنام یقاب راعش دح رد اهنت ،اهیروآنف نیا مان و هتفرگن تروص تاناکما زا یاهنیهب
 فرص اب یهاگ .تسا ناگدننکدیلوت یوس زا دحاو یدرادناتسا تیاعر مدع و یروآنف تفرشیپ ریگمشچ تعرس ،دوشیم نایامن الومعم هک
 .تسا هتفرگن تروص یروهرهب ،تیاهن رد و هدشن یاهنیهب هدافتسا اهرازفاتخس زا هک میدهاش ،ناوارف هیامرس

 ندشهدیچیپ هب ،تسردان یزاساپرب و تسا یرورض یزاسهدایپ لوصا رب هکبش ناربهار طلست ،یروآنف زا تسرد هرهب یارب
 .دماجنایم اههنیزه نتفر الاب و هکبش تیریدم

 تفرشیپ دوجو اب الومعم .دننکیم سیسات فلتخم یاهرهش رد ار یددعتم رتافد ،ناشراک رتهب دربشیپ یارب اهتکرش زا یرایسب
 نیا تاقوا رتشیب رد هک دوش یم ماجنا نردمهبش یتنس و هداس یاهشور اب رتافد نیا نیب تاعالطا لاقتنا و یاهنایار طابترا ،یروآنف
 هب ای تنرتنیا ای تنارتنیا قیرط زا یصاصتخا و نمیا کنیل کی یرارقرب اب ناوتیم هک یلاح رد .تسا کینورتکلا تسپ زا هرهب ،شور
 بسانم طابترا اب .دش دنمهرهب یعونتم تاناکما زا و هدرک عیزوت نامزاس لک رد ار یاهکبش یاهسیورس ،)هاتوک لصاوف رد( میسیب تروص
 .دباییم شیازفا اهراک ماجنا تعرس و هتفرگ تروص ینفلت تاطابترا رد صوصخ هب اههنیزه رد یریگمشچ ییوجهفرص ،رتافد نیب

 زا سپ ،دشاب نمیا و تردقرپ مه ردق ره متسیس کی ندرک اهر و دراد یرادهگن و ینابیتشپ هب زاین یاهناماس ره تسا یهیدب
 یاهسیورس همه ،رمتسم ینابیتشپ اب هک یلاح رد .دوش فرص نآ ندرک دمآزور یارب یفازگ هنیزه ،دش دهاوخ ببس یهاتوک تدم
 یاهکبش یاههناماس هک تسا مزال و دش دهاوخ فرص یرتمک هنیزه عومجم رد و هدوب سرتسد رد تیفیک نیرتهب اب هراومه یاهکبش
 .دنریگ رارق ینابیتشپ و یناسرزورهب و و یسررب دروم ابترم و هدشن اهر یزادناهار زا سپ

 المع ،هناماس نآ حیحص درکراک دوجو اب هناماس زا تسرد هرهب رد ناربراک ییاناوتان .دناهناماس ره یازجا نیرتمهم زا ناربراک
 فعض زا یشان ناربراک تالکشم زا یخرب .دسرب شفادها هب دناوتیمن هعومجم هجیتن رد و دهدیم شهاک تدش هب ار هناماس نآ ییآراک
 اهرورس هک هنوگنامه !دننک یم نایب ربراک ات زیم نیب لکشم ناونع اب ار یصاخ حالطصا هلاسم نیا یارب یخرب هک ییاج ات تسا شزومآ
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 روط هب دیاب زین ناربراک هدافتسا دروم یاههنایار و یراک یاههاگتسیا همه ،دنراد یرادهگن و ینابیتشپ هب زاین هکبش یلصا یاههناماس و
 زا هدافتسا یگدرتسگ هب هجوت اب .دربیم نامز اهرورس زا شیب یهاگ ،اههنایار دروم رد هلاسم نیا .دنوش یزاسهنیهب و ینیبزاب بترم
 ناشدوخ یراک هزوح رد متسیس کی ناربراک دوخ یهاگ و دشاب صصختم اههنیمز همه رد هک تفای ار یدرف ناوتیمن ،تاعالطا یروآنف
 .دوب دنهاوخ ناوتان دوخ هرمزور یاهداریا عفر زا ،طبترم یاههناماس و هکبش روما اب ییانشآان لیلد هب اما ،دنرترهام ،هکبش نیصصختم زا
 و بیعیب اتبسن یا هناماس دنناوتب و هتخادرپ ناشیا هرمزور تالکشم عفر هب ناربراک دوخ کمک اب هک تسا هکبش ناربهار هفیظو نیا
 .دزادرپب دوخ یلصا تیلاعف هب دناوتب یراک هعومجم ات دنهد هیارا صقن
 
 
 یاهیروآنف بسانم یریگراک هب اب تسا هتسناوت ،قفوم هبرجت اهلاس رب هیکت اب و دوخ یاضعا ینف شناد زا یریگهرهب اب رادیپس هورگ
 و هدش هئارا تامدخ زا یاهنومن .دنک مهارف دوخ نایرتشم یارب ار هفرصهب و نمیا ،یوق ییاههکبش ،تاناکما زا حیحص هدافتسا اب و زور
 .تسا هدش جرد تکرش لیافورپ رد و http://sepidaronline.com تیاس رد نایرتشم مان
 
 یاهشور زا یریگهرهب و تاعالطا یروآنف اب طبترم فلتخم یاههنیمز رد صصختم دارفا زا یاهریجنز یروآدرگ اب هک میرواب نیا رب
 یاهتیلاعف یارب ار یبسانم یاضف و هدرک لح ار لیاسم هنوگ نیا زا یشان یاههغدغد میناوتیم اهنت هن ،یزاسدنتسم هب اکتا و درادناتسا
 یروآنف هزوح رد تساهلاس هک نامهورگ یاضعا نایاش هبرجت و ینف شناد رب هیکت اب ات میشوکیم هکلب ،مینک داجیا نایرتشم یلصا
 زا و هدرک هئارا ار تامدخ رد تیفیک نیرتالاب میناوتب ،دناهدوب یسدنهم و ینف تامدخ هئارا هب لوغشم ،طبترم یاههنیمز رگید و تاعالطا
  .میاهدوب قفوم رما نیا رد نونکات هک میرختفم و مینک بسک ار نایرتشم تیاضر قیرط نیا
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 داهنشیپ عوضوم
 ینابیتشپ ،امرفراک رتافد نیب نما یاهکبش طابترا یرارقرب ،یزاس یزاجم زا یریگهرهب اب امرفراک یاهنایار یلخاد هکبش یزاسهدایپ و یحارط
 یا هنایار روما رد هرواشم و ناربراک تالکشم عفر ،یلخاد هکبش یرازفامرن
 

 حرط یلک تاصخشم
 رب ینتبم Active تخاسریز و دوجوم میسیب ای یلباک Passive تخاسریز نتفرگ رظن رد اب یلخاد یاهنایار هکبش یارجا و یحارط .١

 ساسا رب VMware تکرش یزاسیزاجم یاههناماس زا هدافتسا اب لپا و تفاسورکیام تکرش یاهکبش یاهیروآنف ای سکینوی
 :١ تسویپ رد هدشجرد یحارط قبط و ریز یاهکبش یاهسیورس هئارا یارب دوجوم تازیهجت زا یرثکادح یریگهرهب

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 

 ۲ تسویپ قبط یاهکبش درادناتسا یاههناماس هئارا و اهرورس یزادناهار .٢
 ۳ تسویپ قبط درادناتسا یاهرازفامرن و زودنیو لماعمتسیس اب یراک یاههاگتسیا هیلوا یزادناهار .٣
 یریگراک هب اب رگید دراوم و ریوصت و ادص لاقتنا ،یتاعالطا کناب اب طابترا ،لیاف کارتشا یارب امرفراک رتافد نیب طابترا یرارقرب .٤

 ۴ تسویپ قبط تنرتنیا ای میسیب هطقن هب هطقن طابترا ای تنارتنیا رتسب یور مزال تازیهجت
 ۵ تسویپ قبط هکبش عبانم و اهرورس ،هکبش یارب ینابیتشپ تامدخ هئارا .٥
 ۶ تسویپ قبط ناربراک فیرعت و هکبش رد دیدج یلامتحا یاههنایار یزادناهار و ناربراک و یراک یاههاگتسیا ینابیتشپ تامدخ هئارا .٦
 یارب سانشراک صیصخت و اهنآ شرازگ زا سپ یراک زور ١ ات رثکادح ،یروضح ای ینفلت ،یتنرتنیا تروص هب تالکشم عفر هب مادقا .٧

 ۶ و ۵ یاهتسویپ قبط ینابیتشپ دراوم بترم یسررب
 امرفراک یوس زا هنیزه تخادرپ و د�ات زا سپ اهنآ نیمات و بسانم تمیق اب دیدج یاهرازفامرن ای رازفاتخس هیهت یارب هرواشم .٨
 :هناگادج یاههژورپ تروص هب اهنآ یارجا و ریز دراوم دننام زاین دروم یرازفامرن یاههناماس رگید یارب لح هار هئارا .٩

Microsoft Exchange/SharePoint/Project/Skype for Biz. Server, Cloud Services, Data Recovery, etc. 
 
 .تسا ۸ تسویپ رد یاهکبش یاهسیورس و اهیروآنف و تاحالطصا زا یخرب حرش و ۷ تسویپ رد دادرارق ییارجا همانرب و هکبش هشقن
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 اه هنیزه
 تباب لایر نویلیم ۱۵۰ غلبم هوالع هب یراک یاههاگتسیا و اهرورس هیلوا یزادناهار و یا هنایار هکبش یحارط یارب لایر درایلیم ۱ غلبم •

 .تسا هدمآ ۳ و ۲ ،۱ یاهتسویپ رد نآ حرش و هدش دروآرب اهرورس و زاین دروم رازفاتخس
 طابترا نیا زاین دروم رازفاتخس تباب لایر نویلیم ۳۰ غلبم هوالع هب امرفراک رتافد نیب طابترا یرارقرب یارب لایر نویلیم ۷۰ غلبم •

 .تسا هدمآ ۴ تسویپ رد نآ حرش و هدش دروآرب
 .تسا هدمآ ۵ تسویپ رد نآ حرش و هدش دروآرب اهرورس و هکبش عبانم هناهام ینابیتشپ یاههنیزه یارب لایر نویلیم ۲۰ غلبم •
 و تسا هدش دروآرب ،ناربراک ییامنهار و اهداریا عفر و یراک یاههاگتسیا هناهام ینابیتشپ یاههنیزه یارب لایر نویلیم ۴۰ غلبم •

 .تسا هدمآ ۶ تسویپ رد نآ حرش
 یزادناهار شرازگ هیارا و زاف نیا مامتا زا سپ هدنامیقاب و دادرارق دقع ماگنه رد ،یزادنا هار و یحارط زاف یارب هدش دروآرب هنیزه زا یشخب
 .تسا تخادرپ لباق هناهام یاههرود رد ینابیتشپ هب طوبرم غلابم .دوب دهاوخ هیوست لباق
 
 یزاسیزاجم دننام ینیون ییاههناماس زا هدافتسا نودب درادناتسا یاهکبش یاهسیورس هیارا یارب زاین دروم یاهرورس یزادناهار هنیزه
 ندش هدوزفا اما .دوب دهاوخ مزال تازیهجت و تامدخ یارب لایر درایلیم ۲ دودح رد ،مزال یرازفاتخس تاناکما لقادح نتفرگ رظن رد اب و
 هنیزه رب نوزفا .درب دهاوخ الاب لایر درایلیم ۴ دودح ات ار مقر نیا ،تسا هدش حرطم ینف داهنشیپ نیا رد هک یدح رد یاهکبش تامدخ
 هیصوت ورنیا زا .دوش هدافتسا یزاسیزاجم زا هک تسا یتلاح ربارب دنچ تازیهجت نیا یرادهگن و ینابیتشپ هناهام هنیزه ،یزادناهار
 .ددرگ هدافتسا ،رتهب ینابیتشپ و یرازفاتخس یاههنیزه رد ییوجهفرص یارب یزاسیزاجم یروآنف زا هک دوشیم
 
 هب نآ زا هرابود هرهب و راتخاـس رد ر�غت ای راـشتنا قح امرفراک و تـسا یرجم هب قلعتم هدـش هئارا داهنـشیپ یونعم و یدام قوقح همه
 یرجم هب تراـسخ تخادرپ مزلتـسم یرجم یبتک تیاـضر نودب امرفراک طـسوت هدـش هئارا حرط زا هرهب .درادن ار ییزج ای یلک تروـص
 .دوب دهاوخ
 
 .دنراذگب کارتشا هب هعومجم نآ اب ار دوخ براجت ،یروضح یتاقالم یط زاین تروص رد هک دش دنهاوخ دونشخ رایسب هورگ نیا یاضعا
 

 نوزفازور تیقفوم یوزرآ اب
 رادیپس هورگ

 


