
 .......... :هرامش ،1399 لاس ،هکبش Passive هژورپ دادرارق 3  زا 1 هحفص

 

  
 

 ادخ مان هب
 

 راک ماجنا دادرارق
 هک ... سامت هرامش و ... هرامش ،... هچوک ،... نابایخ ،نارهت یناشن هب ... تکرش زا یگدنیامن هب ... مناخ / یاقآ نیب دادرارق نیا

 هرامش و ... هرامش ،... نابایخ ،... نابایخ ،نارهت یناشن هب رادیپس هورگ زا یگدنیامن هب ... مناخ / یاقآ و دوشیم هدیمان امرفراک سپ نیا زا
 .دندرگیم نآ یاهدنب همه تیاعر هب فظوم و مزلم نیفرط و هدش دقعنم ریز طیارش اب دوشیم هدیمان یرجم سپ نیا زا هک ... سامت
 
 :دادرارق عوضوم )کی هدام
 نیا راهچ هدام رد نآ ینف تاصخشم هک امرفراک هکبش Passive هژورپ یرازفاتخس روما لماک یارجا زا تسا ترابع دادرارق عوضوم •

 و هکبش هشقن و دادرارق نیا ۲ هرامش تسویپ رد نآ یالاک تسیل ،دادرارق نیا ۱ هرامش تسویپ رد نآ ییارجا تا]زج و دادرارق
 .دنتسه دادرارق نیا یندشنادج وزج اهنآ همه و هدمآ دادرارق نیا ۳ هرامش تسویپ رد نآ یدنبنامز

 هدهع رب یو هدنیامن ای امرفراک د]ات زا سپ ،یلاسرا روتکافشیپ قبط ،دادرارق عوضوم ماجنا یارب زاین دروم یالاک یریگراکهب و نیمات •
 .ددرگیم تخادرپ یرجم هب امرفراک طسوت ادقن روتکاف ره قبط و دادرارق نیا زا جراخ ،الاک هنیزه اما ،تسا یرجم

 
  :دادرارق تدم )ود هدام
 .دشابیم یراک زور لهچ ،میظنت نامز زا دادرارق تدم •
 .دوشیمن هبساحم دادرارق نیا یاهنامز رد و هدوب یراکریغ یاهزور ،اههعمج و یمسر لیطعت یاهزور •
 .دشابیم .../.../... دادرارق عوضوم تقوم لیوحت نامز •
 
 :تخادرپ هوحن و دادرارق غلبم )هس هدام
 ،تسا نکمم و هدش ماجنا ۱ هرامش تسویپ ساسا رب غلبم نیا هبساحم .دشابیم )لایر درایلیم جنپ( لایر ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دادرارق غلبم •

 ساسا رب ییاهن باسح هیوست .دشاب هتشاد تارuغت %۲۵ ات ،یرجم یلاسرا ییاهن تیعضو تروص قباطم و دادرارق نایاپ زا سپ
 .دریگیم تروص امرفراک د]ات زا سپ و یرجم یلاسرا تیعضو تروص نیرخآ

 :دوب دهاوخ ریز حرش هب تخادرپ هوحن •
 .دزادرپیم یرجم هب دادرارق نیا دقع ماگنه رد ،تخادرپشیپ ناونع اب دادرارق غلبم لک زا %۴۰ نازیم هب ار تسخن شخب امرفراک .۱
 تیعضو تروص رد هدش هبساحم غلبم زا %۹۰ هک دوب دهاوخ ینازیم هب اقیقد و دادرارق غلبم لک زا %۵۰ دودح رد مود شخب .۲

 تخادرپشیپ نتفرگ رظن رد اب و یو هدنیامن ای و امرفراک د]ات و دادرارق عوضوم تقوم لیوحت ماگنه رد یرجم یلاسرا تقوم
 .دشاب هدش نیمات ،هیلوا

 تیعضو تروص ساسا رب لماک باسح هیوست هک دوب دهاوخ ینازیم هب اقیقد و دادرارق غلبم لک زا %۱۰ دودح رد موس شخب .۳
 .دریذپ تروص ،یو هدنیامن ای و امرفراک د]ات و دادرارق عوضوم ییاهن لیوحت ماگنه رد یرجم یلاسرا ییاهن

 لیوحت ماگنه رد و یرجم هب یتخادرپ مود شخب زا ،روشک یراج نیناوق ساسا رب )همیب و تایلام دننام( ینوناق تاروسک همه .۴
 .تسا یرجم هدهع رب و دش دهاوخ رسک ،دادرارق عوضوم تقوم

 هدنیامن ای امرفراک د]ات و یرجم طسوت روتکافشیپ هئارا زا سپ ،دادرارق عوضوم ماجنا یارب زاین دروم یالاک دیرخ هنیزه زا یمین •
 یوس زا دادرارق نیا زا ازجم روط هب ،امرفراک طسوت روتکاف هارمه هب نآ تفایرد و الاک نیمات زا سپ هلصافالب ،هدنامیقاب غلبم و یو
 .دش دهاوخ تخادرپ یرجم هب امرفراک

 
 :تراظن و تارTغت ،تنامض ،هژورپ ینف تاصخشم )راهچ هدام
 دنارگل یاهتکاد زا یریگ هرهب اب CAT6 یروآ نف رب ینتبم امرفراک یلباک یاهنایار هکبش Passive شخب یارجا و یحارط ،هرواشم .۱

 .۱ تسویپ قبط طوبرم دراوم و هکبش چ]وس ،لباک ،کر دننام مزال تازیهجت رگید و زربلا / اتیپوس /
 .۱ تسویپ قبط مزال تازیهجت زا یریگهرهب اب امرفراک میسيب یلحم یاهنایار هکبش Passive شخب یارجا و یحارط ،هرواشم .۲
 .۱ تسویپ قبط مزال تازیهجت زا یریگهرهب اب یرارطضا و یرهش قرب عیزوت هناماس یارجا و یحارط ،هرواشم .۳
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 تازیهجت زا یریگهرهب اب یرهش یتارباخم طوطخ اب نآ طابترا و VoIP یروآنف رب ینتبم یلخاد نفلت هناماس یارجا و یحارط ،هرواشم .۴
 .۱ تسویپ قبط مزال یاهیشوگ و

 رگید و NVR ای DVR و IP ای گولانآ یاه نیبرود زا یریگهرهب اب ریواصت طبض و هتسبرادم نیبرود هناماس یارجا و یحارط ،هرواشم .۵
 .۱ تسویپ قبط مزال تازیهجت

 تامدخ لماش هکبش Active شخب یحارط یارب هرواشم و دادرارق نیا یاهتسویپ قبط زاین دروم یالاک رگید نیمات یارب هرواشم .۶
 .هناگادج هژورپ تروص هب امرفراک تساوخرد تروص رد دراوم نیا ماجنا و زاین دروم رازفاتخس و یرازفامرن

 .تسا هدمآ ۳ تسویپ رد دادرارق ییارجا یدنبنامز و هکبش هشقن و ۲ هرامش تسویپ رد دادرارق عوضوم یالاک روتکافشیپ
 :تنامض
 یدیشروخ هام ۱۲ تدم هب تقوم لیوحت خیرات زا ،هتفر راک هب سانجا و الاک تیفیک و دادرارق عوضوم هدش ارجا روما راک ماجنا نسح •

 .دوشیم تنامض یرجم فرط زا
 یاهتسویپ ای دادرارق نیا رد جردنم تاصخشم تیاعر مدع زا یشان هک دوش هدهاشم راک رد یدوبمک ای داریا ،تنامض هرود رد رگا •

 اهداریا رکذ اب ار بتارم دیاب امرفراک ،روظنم نیا یارب .دوب دهاوخ دوخ هنیزه هب اهدوبمک و اهداریا نآ عفر هب فظوم یرجم ،دشاب نآ
 .دنک غالبا یرجم هب ابتک نآ لحم و اهدوبمک و

 .دنک عفر فراعتم ینامز رد ار اهنآ و هدرک زاغآ ار اه یتساک و اهداریا عفر ،دراوم غالبا زا سپ یراک زور تفه تدم فرظ دیاب یرجم •
 :تارTغت
 ددرگ غالبا یرجم هب امرفراک فرط زا ییارجا یاههشقن ای و ینف تاصخشم رد یتارuغت ،راک ماجنا نیح رد و دادرارق دقع زا سپ رگا •

 رب روما نآ ماجنا هب فلکم یرجم ،دنک اجهباج دادرارق نیا هس هدام رد جردنم غلبم هب تبسن %۲۵ ات رثکادح ار راک تایلمع مجح هک
 هئارا زا سپ ،%۲۵ فقس ات دادرارق غلبم شیازفا ناکما نیاربانب .دشابیم دادرارق نیا ۱ تسویپ رد هدش هئارا یاهخرن یف یانبم
 .دراد دوجو یو هدنیامن ای و امرفراک د]ات و یرجم فرط زا تیعضو تروص

 .دش دهاوخ هدوزفا دادرارق تدم هب ،هدش هفاضا روما ماجنا یارب زاین دروم یاهنامز تسا یهیدب •
 ۳ هدام رد جردنم غلبم هب تبسن %۲۵ زا شیب ار تایلمع مجح ،راک ماجنا نیح رد و دادرارق دقع زا سپ امرفراک رظن دم تارuغت رگا •

 و هتفرگ تروص مهافت هجیتن دیاب ،یرجم لوبق تروص رد و دوب دهاوخ نآ در ای شریذپ هب راتخم یرجم ،دنک اجهباج دادرارق نیا
 .دسرب نیفرط یاضما هب دادرارق نیا تسویپ ناونع هب ابتک ،نآ یارجا یاههنیزه و نامز

 :تراظن
 ای امرفراک هدهع هب ،تسا نیفرط شریذپ دروم نآ تسویپ کرادم و دانسا و دادرارق نیا قبط هک یرجم تادهعت یارجا رب تراظن •

 .دوب دهاوخ ،امرفراک دوخ هنیزه اب و امرفراک یوس زا هدش یفرعم یتراظن هاگتسد ای یو هدنیامن
 ای یو هدنیامن ای امرفراک تراظن اب و نآ یاهتسویپ و دادرارق قبط رب ار دادرارق عوضوم اب طوبرم روما همه تسا فظوم یرجم •

 .دهد ماجنا امرفراک یوس زا هدش یفرعم یتراظن هاگتسد
 .دنک هئارا ابتک ار دوخ لیالد دیاب دروم ره د]ات مدع تروص رد و تسا مزال نامز رد شخب ره رد رظن راهظا هب فظوم دادرارق رظان •
 
 :یرجم تادهعت )جنپ هدام
 هرامش تسویپ ناونع هب امرفراک د]ات زا سپ هک ار دادرارق عوضوم ماجنا ییارجا همانرب و هکبش هیلوا هشقن هک تسا دهعتم یرجم .۱

 .دهد هئارا یو هدنیامن ای امرفراک هب و میظنت یراک زور ۴ یط ،دش دهاوخ یقلت دادرارق نیا ۳
 رد ،۱ هرامش تسویپ و ۴ هدام رد جردنم ینف تاصخشم قبط ار ۱ هدام رد جردنم دادرارق عوضوم تامدخ هک تسا دهعتم یرجم .۲

 و اهداریا یراک زور ۵ یط ات دنکیم راطخا یرجم هب ادتبا رد امرفراک تروص نیا ریغ رد .دناسرب ماجنا هب مزال تیفیک اب و ررقم نامز
 .دهد ماجنا لوبق لباق راک نازیم قبط ار هیوست ،تسا زاجم امرفراک ،تدم نیا یط اهداریا ندشن عفر اب .دزاس فرط رب ار اهیتساک

 .دهد شرازگ مزال یاهنامز رد یو هدنیامن ای امرفراک هب ار راک ماجنا دنور و ییارجا تالکشم هک تسا دهعتم یرجم .۳
 تفایرد زا سپ ،امرفراک هب یلاسرا روتکافشیپ ساسا رب ار دادرارق عوضوم ماجنا یارب مزال یالاک دیرخ و هیهت هک تسا دهعتم یرجم .۴

 .دهد هئارا امرفراک هب نآ هیوست یارب ار الاک ره روتکاف و هداد ماجنا ،روتکافشیپ ره تخادرپشیپ
 .تسا هتفرگ رظن رد راک یارجا تدم هب هجوت اب ار امرفراک ییارجا تاناکما و ییایفارغج تیعقوم یرجم .۵
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 یهیدب .دهد ماجنا رگید رهام دارفا یریگراک هب اب ای اصخش ،ار دادرارق عوضوم بوچراهچ رد هلوحم روما همه هک تسا دهعتم یرجم .۶
 یاههنیزه تخادرپ هب دهعتم اهنت امرفراک و هدوب یرجم هدهع رب ناشیا اب باسح هیوست و یرجم ناراکمه رگید تیلووسم هک تسا
 .تسا یرجم هب تامدخ یارب دادرارق نیا هس هدام رد جردنم

 ناکما هک هباشم دراوم و بولطمان یرادهگن طیارش ،هبرض ،قرب ناسون ریظن یلیالد هب اههداد ای رازفاتخس رد یبارخ زورب تروص رد .۷
 .دوب دهاوخن یرجم هدهع رب یتیلووسم ،دشاب هتشادن دوجو اههداد ندنادرگزاب و حالصا

 .دشاب دنبیاپ ناریا روشک رب مکاح نیناوق هب امرفراک لحم رد تسا دهعتم یرجم .۸
 
 :امرفراک تادهعت )شش هدام
 .دهدب یو هب یرجم زاین ماگنه ار دادرارق عوضوم ماجنا یارب مزال تاعالطا رگید و نامتخاس هشقن تسا دهعتم امرفراک .۱
 .دنک رظن راهظا نآ هرابرد یراک زور کی یط و هدرک یسررب ار یرجم هدش هئارا ییارجا همانرب و هکبش هشقن هک تسا دهعتم امرفراک .۲

 .دش دهاوخ یقلت دادرارق نیا ۳ هرامش تسویپ ناونع هب امرفراک د]ات زا سپ همانرب و هشقن نیا
 یوس زا هدنیامن نیا یارب مزال یشناد یاهزاینشیپ .دنک نیعم یرجم اب طابترا یارب ار دوخ رایتخالامات هدنیامن تسا دهعتم امرفراک .۳

 .دش دهاوخ نیعم یرجم
 .تسا امرفراک هدهع رب امامت ،زاین دروم ینوناق یاهزوجم نتفرگ و دادرارق عوضوم یارجا یارب مزال یرادا روما همه .۴
 شیب ریخات تروص رد .دنک تخادرپ یرجم هب ،هدش نuعت یاهنامز رد ار دادرارق نیا هس هدام رد جردنم غلابم تسا دهعتم امرفراک .۵

 .دریذپ تروص هدش ماجنا راک نازیم قبط باسح هیوست دیاب هاگنآ .دنک خسف ار دادرارق نیا دراد هزاجا یرجم ،تخادرپ رد زور ۵ زا
 
 :یونعم تیکلام قح )تفه هدام
 قح امرفراک و تسا ثلاث صاخشا ای یرجم هب قلعتم قوف هژورپ رد هتفر راکهب یاه یروآنف و یحارط یونعم و یدام قوقح همه •

 تروص نیا ریغ رد و هدرک بلس دوخ زا ییزج ای یلک تروص هب ار یرازفاتخس ریغ دراوم زا ددجم هرهب و راتخاس رد رuغت ای راشتنا
 .دوب دهاوخ یرجم هب تراسخ تخادرپ مزلتسم

 
 :فالتخا لح )تشه هدام
 یعطق وا مکح هک نیفرطلایضرم رواد کی و نیفرط ناگدنیامن روضح رد بتارم ،دادرارق نیا یاهدنب یارجا رد لکشم زورب تروص رد •

 .تسا یریگیپ لباق رادتیحالص ینوناق عجارم زا بتارم ،فالتخا همادا تروص رد .دوشیم لصف و لح ،دوب دهاوخ ارجالامزال و
 
 :یرهق ثداوح )هن هدام
 یارجا عنام هک یرگید روژام سروف دراوم و یناگمه هنیطنرق ،گنج ،هلزلز ،لیس ،قرب تاناسون ،هقعاص نوچ یثداوح زورب تروص رد •

 .دنک باسح هیوست یرجم اب ،هدش ماجنا راک نازیم ساسا رب دیاب امرفراک و هدش خسف دادرارق نیا ،ددرگ دادرارق دافم
 
 :دراوم ریاس )هد هدام
 .دوشیم نuعت دادرارق نیا عوضوم یارجا رد تراظن یارب امرفراک هدنیامن ناونع هب ... مناخ / یاقآ •
 .دنشوکب نآ ظفح رد و هدرک یقلت هنامرحم ار دادرارق نیا هب میقتسم ریغ ای و میقتسم روط هب طوبرم تاعالطا همه ،دندهعتم نیفرط •
 .تسا ربتعم دادرارق نیا طقف لاح ره رد و هدش نآ دننام و نیشیپ یهافش یاهقفاوت همه نیزگیاج دادرارق نیا •
 .دنشاب یم رگید فرط تابتاکم هب یبتک خساپ هئارا هب دهعتم نیفرط •
 دوخ دیدج یناشن زا ابتک ،یراک زور ۳ ات ار دادرارق رگید فرط تسا فظوم هدنهدرuغت ،نیفرط زا کی ره یناشن رuغت تروص رد •

 .دوشیم یقلت هدشغالبا ،دادرارق نیا رد جردنم یناشن هب یشرافس تسپ اب یلاسرا هبتاکم ره تروص نیا ریغ رد .دنک هاگآ
 یهاگآ اب .../.../... خیرات رد و میظنت دنراد ار دحاو مکح هک هخسن ۳ یط و تسویپ ۳ اب هحفص ۳ رد هدام هد لماش دادرارق نیا •

 .دشابیم ارجا لباق خیرات نیمه زا و تسا هدیسر نیفرط یاضما هب ،لماک
 

 امرفراک اضما امرفراک هدنیامن و رظان یاضما یرجم اضما
 


