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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
  .تسا هدرک هتشذگ زا رتسوسحم

 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
 یرایسب رد اما .دوشیم لیمحت اهنامزاس هب رازفامرن و رازفاتخس یرادهگن و بصن یارب صصختم یناسنا یورین دزمتسد و اهرازفامرن
 تاناکما زا یاهنیهب هدافتسا المع ،هکبش یارب دراوم نیا زا تسردان هدافتسا و ون یاهیروآنف هنیمز رد یفاک شناد دوبن لیلد هب ،دراوم زا

 نایامن الومعم هک یرگید لکشم .تسا هتفرگ رارق هعومجم نیرتیو رد و هدنام یقاب راعش دح رد اهنت ،اهیروآنف نیا مان و هتفرگن تروص
 ،ناوارف هیامرس فرص اب یهاگ .تسا ناگدننکدیلوت یوس زا دحاو یدرادناتسا تیاعر مدع و یروآنف تفرشیپ ریگمشچ تعرس ،دوشیم
 طلست ،یروآنف زا تسرد هرهب یارب .تسا هتفرگن تروص یروهرهب ،تیاهن رد و هدشن یاهنیهب هدافتسا اهرازفاتخس زا هک میدهاش
 .دماجنایم اههنیزه نتفر الاب و هکبش تیریدم ندشهدیچیپ هب ،تسردان یزاساپرب و تسا یرورض یزاسهدایپ لوصا رب هکبش ناربهار
 
 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
 مزال رازفا تخس و تازیهجت نیمات و امرفراک هکبش Passive هژورپ یرازفا تخس روما لماک یارجا
 

 حرط یلک تاصخشم
 یاه تکاد زا یریگ هرهب اب و Cat6 یروآ نف رب ینتبم امرفراک یلباک یا هنایار هکبش Passive شخب یارجا و یحارط ،هرواشم .۱

 .۲ تسویپ قبط هکبش یاهچxوس دننام مزال تازیهجت رگید و زربلا و اتیپوس یناریا هباشم ای دنارگل
 زا یریگ هرهب اب و 802.11n درادناتسا رب ینتبم امرفراک میس نودب یلحم یا هنایار هکبش Passive شخب یارجا و یحارط ،هرواشم .۲

 .۲ تسویپ قبط مزال تازیهجت
 .۲ تسویپ قبط مزال تازیهجت زا یریگهرهب اب یرارطضا و یرهش قرب عیزوت هناماس یارجا و یحارط ،هرواشم .۳
 تازیهجت زا یریگهرهب اب VoIP یروآنف رب ینتبم یرهش یتارباخم طوطخ اب نآ طابترا و یلخاد نفلت هناماس یارجا و یحارط ،هرواشم .۴

 .۲ 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

 .۲ تسویپ قبط مزال تازیهجت
 تامدخ لماش هکبش Active شخب یحارط یارب هرواشم و داهنشیپ 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
 

 اه هنیزه
 .تسا هدمآ ۱ هرامش تسویپ رد نآ حرش هک هدش دروآرب تامدخ همه یارب لایر درایلیم ۵ غلبم •
 تروص امرفراک دxات و ییاهن تیعضوتروص ساسا رب باسح هیوست .دبای ر�غت %۲۵ ات راک نیح رد ،هدشدروآرب غلبم تسا نکمم •

 مامتا زا سپ هدنامیقاب و تقوم لیوحت ماگنه ،اههنیزه زا %۹۰ ات ،دادرارق دقع ماگنه رد ،هدشدروآرب هنیزه زا یمین .تفرگ دهاوخ
 .دشابیم هیوست لباق امرفراک دxات و ییاهن تیعضو تروص هئارا و راک

 هک تسا هدش دروآرب طوبرم یاهروتکافشیپ و ۲ هرامش تسویپ قبط مزال رازفاتخس و تازیهجت ،الاک یارب لایر نویلیم ........ غلبم •
 .تسا هیوست لباق الاک لیوحت ماگنه هدنامیقاب و روتکافشیپ ره دxات ماگنه رد نآ زا یرادقم

 
 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
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