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در ﻫﺰاره ﺳﻮم ،ﻓﻦآور ی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﺤﻮل و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺟﻬﺎن ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﻦآور یﻫﺎی

ﻧﻮﯾﻦ  ICTدر ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روزاﻓﺰون ﻓﻦآور ی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ
ﻧﻔﻮذ و اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،در ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰار ی ،ﺳﺨﺖاﻓﺰار ی و ﺷﺒﮑﻪای را ﺑﺴﯿﺎر

ﻣﺤﺴﻮسﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮ ی از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﯾﻤﯽ در ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت و ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪروزﻣﺎﻧﺪن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮ ی ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻓﻦآور یﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ

ﮐﺎر ی دﺷﻮار و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دور از دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻦآور ی ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت دروﻧﯽ ﯾﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮ ی از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای

ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و ﻧﮕﻬﺪار ی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎﺑﺖ اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺮور و دﯾﮕﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﺗﻬﯿﻪ

ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ و دﺳﺘﻤﺰد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ و ﻧﮕﻬﺪار ی ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﻦآور یﻫﺎی

ﻧﻮﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺎز یﺳﺎز ی ،اﻓﺰون ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺮاﺑﯽ ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت وﺳﯿﻊ ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﮐﺎرﻫﺎی

ﻣﺘﻨﻮع و روزﻣﺮه ﺷﺒﮑﻪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ی را در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰار ی ،ﻧﺮماﻓﺰار ی و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻓﻦآور ی

اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﺠﺎز یﺳﺎز ی ﺳﺮورﻫﺎ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻪدار ی و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺖ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺮورﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﺑﺎزهﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ دورهﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی در

دﺳﺘﺮس ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺮورﻫﺎ و اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎر ی ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻓﻦآور یﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ

ﻣﯽﺗﻮان در ﻃﺮاﺣﯽ ،اﺟﺮا و ﻧﮕﻬﺪار ی ﺷﺒﮑﻪ راﯾﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺠﺎز ی ﺳﺎز ی،

ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺗﻘﺎی ﺳﺮورﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﯾﺎ و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل آنﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﺳﺖ .اﺟﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺮور

ﻣﺠﺎز ی ﺑﺮ روی ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﺮورﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﻌﻄﺎف ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻀﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪار ی ﺳﺮورﻫﺎ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺮ ق ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺳﺮورﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ی ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎر ی از ﻣﻮارد ،ﺑﺎ ﻧﺒﻮد داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻦآور یﻫﺎی ﻧﻮ و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ،ﻋﻤﻼ اﺳﺘﻔﺎده

ﺑﻬﯿﻨﻪای از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺎم اﯾﻦ ﻓﻦآور یﻫﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪ ﺷﻌﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و در وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ ی

ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻦآور ی و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردی واﺣﺪ از ﺳﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺻﺮف
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮاوان ،ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ از ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪای ﻧﺸﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﻬﺮهور ی ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﺑﻬﺮه درﺳﺖ از ﻓﻦآور ی ،ﺗﺴﻠﻂ راﻫﺒﺮان ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮ اﺻﻮل ﭘﯿﺎدهﺳﺎز ی ﺿﺮور ی اﺳﺖ و ﺑﺮﭘﺎﺳﺎز ی ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺷﺪن

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.

ﺑﺴﯿﺎر ی از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎرﺷﺎن ،دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺘﻌﺪدی را در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ

ﻓﻦآور ی ،ارﺗﺒﺎط راﯾﺎﻧﻪای و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺳﺎده و ﺳﻨﺘﯽ ﺷﺒﻪﻣﺪر ن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﯿﺶﺗﺮ اوﻗﺎت اﯾﻦ
روش ،ﺑﻬﺮه از ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮار ی ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ اﯾﻤﻦ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮاﻧﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﺑﯽﺳﯿﻢ )در ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﻮﺗﺎه( ،ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪای را در ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮده و از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮ ،ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ی در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﮕﻪدار ی دارد و رﻫﺎ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﭘﺮﻗﺪرت و اﯾﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ از

ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺰاﻓﯽ ﺑﺮای روزآﻣﺪ ﮐﺮدن آن ﺻﺮف ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﻫﻤﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی
ﺷﺒﮑﻪای ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮده و در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢﺗﺮ ی ﺻﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪای
ﭘﺲ از راهاﻧﺪاز ی رﻫﺎ ﻧﺸﺪه و ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮان از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺟﺰای ﻫﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪاﻧﺪ .ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺑﻬﺮه درﺳﺖ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎرﮐﺮد ﺻﺤﯿﺢ آن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﻋﻤﻼ

ﮐﺎرآﯾﯽ آن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺶ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﻌﻒ
آﻣﻮزش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻄﻼح ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ! ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﺮورﻫﺎ
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و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﮕﻪدار ی دارﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎر ی و راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر

ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎز ی ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد راﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳﺮورﻫﺎ زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده از

ﻓﻦآور ی اﻃﻼﻋﺎت ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻓﺮدی را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺣﻮزه ﮐﺎر ی ﺧﻮدﺷﺎن
از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ،ﻣﺎﻫﺮﺗﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻣﻮر ﺷﺒﮑﻪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ،از رﻓﻊ اﯾﺮادﻫﺎی روزﻣﺮه ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ راﻫﺒﺮان ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮد ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت روزﻣﺮه اﯾﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ای ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﯽﻋﯿﺐ و

ﻧﻘﺺ اراﯾﻪ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎر ی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد.

ﮔﺮوه ﺳﭙﯿﺪار ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮ ی از داﻧﺶ ﻓﻨﯽ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮ ی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻦآور یﻫﺎی

روز و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﻗﻮی ،اﯾﻤﻦ و ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه و

ﻧﺎم ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺳﺎﯾﺖ  http://sepidaronline.comو در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺷﺮﮐﺖ در ج ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮدآور ی زﻧﺠﯿﺮهای از اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻦآور ی اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮ ی از روشﻫﺎی
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎز ی ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﺣﻞ ﮐﺮده و ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
اﺻﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺎﯾﺎن اﻋﻀﺎی ﮔﺮوﻫﻤﺎن ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ در ﺣﻮزه ﻓﻦآور ی
اﻃﻼﻋﺎت و دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺧﺪﻣﺎت را اراﺋﻪ ﮐﺮده و از
اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻔﺘﺨﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدهاﯾﻢ.
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ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
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ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎز ی ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮ ی از ﻣﺠﺎز ی ﺳﺎز ی ،ﺑﺮﻗﺮار ی ارﺗﺒﺎط ﺷﺒﮑﻪای اﻣﻦ ﺑﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

ﻧﺮماﻓﺰار ی ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ ،رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﺑﺮان و ﻣﺸﺎوره در اﻣﻮر راﯾﺎﻧﻪ ای

.١

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ ﻃﺮ ح

ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺷﺒﮑﻪ راﯾﺎﻧﻪای داﺧﻠﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ  Passiveﮐﺎﺑﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ  Activeﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ

ﯾﻮﻧﯿﮑﺲ ﯾﺎ ﻓﻦآور یﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪای ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و اﭘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎز یﺳﺎز ی ﺷﺮﮐﺖ  VMwareﺑﺮ اﺳﺎس

ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮ ی ﺣﺪا ﮐﺜﺮ ی از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪای زﯾﺮ و ﻃﺒﻖ ﻃﺮاﺣﯽ در جﺷﺪه در ﭘﯿﻮﺳﺖ :١

.٢

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
راهاﻧﺪاز ی ﺳﺮورﻫﺎ و اراﺋﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺒﮑﻪای ﻃﺒﻖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ۲

 .٣راهاﻧﺪاز ی اوﻟﯿﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎر ی ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﺒﻖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ۳

 .٤ﺑﺮﻗﺮار ی ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮای اﺷﺘﺮا ک ﻓﺎﯾﻞ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺪا و ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮ ی
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم روی ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮاﻧﺖ ﯾﺎ ارﺗﺒﺎط ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻃﺒﻖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ۴

 .٥اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ،ﺳﺮورﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺒﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ۵

 .٦اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎر ی و ﮐﺎرﺑﺮان و راهاﻧﺪاز ی راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺷﺒﮑﻪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎرﺑﺮان ﻃﺒﻖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ۶

 .٧اﻗﺪام ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺗﻠﻔﻨﯽ ﯾﺎ ﺣﻀﻮر ی ،ﺣﺪا ﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ١روز ﮐﺎر ی ﭘﺲ از ﮔﺰارش آنﻫﺎ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮای
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻮارد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻃﺒﻖ ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎی  ۵و ۶

 .٨ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﯾﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺎﻣﯿﻦ آنﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺎ‹ﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ از ﺳﻮی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
.٩

اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰار ی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ و اﺟﺮای آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪ:

Microsoft Exchange/SharePoint/Project/Skype for Biz. Server, Cloud Services, Data Recovery, etc.
ﻧﻘﺸﻪ ﺷﺒﮑﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺮارداد در ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۷و ﺷﺮ ح ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻓﻦآور یﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪای در ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۸اﺳﺖ.
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ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻫﺎ

•

ﻣﺒﻠﻎ  ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ای و راهاﻧﺪاز ی اوﻟﯿﻪ ﺳﺮورﻫﺎ و اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎر ی ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺒﻠﻎ  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺎﺑﺖ

•

ﻣﺒﻠﻎ  ۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮار ی ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺒﻠﻎ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط

•

ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺒﮑﻪ و ﺳﺮورﻫﺎ ﺑﺮآورد ﺷﺪه و ﺷﺮ ح آن در ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۵آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺳﺮورﻫﺎ ﺑﺮآورد ﺷﺪه و ﺷﺮ ح آن در ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎی  ۲ ،۱و  ۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮآورد ﺷﺪه و ﺷﺮ ح آن در ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۴آﻣﺪه اﺳﺖ.

•

ﻣﺒﻠﻎ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎر ی و رﻓﻊ اﯾﺮادﻫﺎ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺷﺮ ح آن در ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۶آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺮای ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ و راه اﻧﺪاز ی ،در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻓﺎز و اراﯾﻪ ﮔﺰارش راهاﻧﺪاز ی

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در دورهﻫﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ راهاﻧﺪاز ی ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اراﯾﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪای اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺎز یﺳﺎز ی

و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖاﻓﺰار ی ﻻزم ،در ﺣﺪود  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪن

ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺒﮑﻪای در ﺣﺪی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻓﻨﯽ ﻣﻄﺮ ح ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ رﻗﻢ را ﺗﺎ ﺣﺪود  ۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .اﻓﺰون ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ
راهاﻧﺪاز ی ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﮕﻪدار ی اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺠﺎز یﺳﺎز ی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .از اﯾﻦرو ﺗﻮﺻﯿﻪ

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻓﻦآور ی ﻣﺠﺎز یﺳﺎز ی ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰار ی و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.

ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد اراﺋﻪ ﺷـﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺠﺮ ی اﺳـﺖ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺣﻖ اﻧﺘﺸـﺎر ﯾﺎ ﺗﻐ’ﺮ در ﺳـﺎﺧﺘﺎر و ﺑﻬﺮه دوﺑﺎره از آن ﺑﻪ

ﺻـﻮرت ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﺰﯾﯽ را ﻧﺪارد .ﺑﻬﺮه از ﻃﺮ ح اراﺋﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺪون رﺿـﺎﯾﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺠﺮ ی ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴـﺎرت ﺑﻪ ﻣﺠﺮ ی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻨﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻃﯽ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺣﻀﻮر ی ،ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮا ک ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﺑﺎ آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روزاﻓﺰون
ﮔﺮوه ﺳﭙﯿﺪار
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