
 

امرفراک ءاضما راکنامیپ ءاضما    

 یلاعت مسب

 

 اه هرصبت و اه دنب – يرتویپماک ياه هکبش ینابیتشپ دادرارق

 دادرارق نیفرط - مکی هدام

---- تکرش و دوش یم هدیمان راکنامیپ دعبنم هک ----------- یناشن هب و --------- یلم هسانش هب --------- نیب دادرارق نیا
 .ددرگ یم دقعنم ریز دراوم حرش هب ----------- خیرات رد دوش یم هدیمان امرفراک دعبنم هک ------------- یناشن هب ----

  ياه متسیس و اه هکبش ینابیتشپ و هکبش تخاسریز يرادهگن و تیریدم (دادرارق عوضوم - مود هدام 
 )يرتویپماک

 امرفراک یمتسیس و يرازفا مرن تامدخ و  يرتویپماک هکبش صوصخ رد رود هار زا  و يروضح تروص هب  هکبش ینابیتشپ -2-1 

 امرفراک تکرش رد دوجوم ياه متسیس رازفا مرن و رازفا تخس زا يرادهگن و ینف ینابیتشپ -2-2

 امرفراک تکرش رد دوجوم يرازفا تخس تازیهجت  يا هرود ياه سیورس -2-3

 )هکبش تاودا ،هکبش تینما ،هکبش یحارط ،اه رورس ( يزاس هچراپکی و هکبش روما -2-4

 یمومع يدربراک ياه رازفا مرن يزادنا هار و بصن -2-5

 اهرورس يارب افرص اهنآ يرواکیر موزل تروصرد و امرفراک تکرش تاعالطا هداد و اه رازفا مرن زا يریگ نابیتشپ روما ماجنا -2-6

  یتنرتنیا تامدخ ياه تکرش اب طابترا و تنرتنیا -2-7

 
 دادرارق نامز تدم - موس هدام 

  .دشاب یم ارجالا مزال و رابتعا ياراد لاس کی تدم هب -------- یلا ---------- خیرات زا رضاح دادرارق -3-1

 زا کی چیه ،دادرارق تدم نایاپ زا لبق هام کی ات هچنانچ و هدوب دیدمت لباق قوف دادرارق ،هدش دای تلهم ءاضقنا تروص رد -3-2
  .ددرگ یم یقلت هدش دیدمت دادرارق رگید لاس کی تدم هب ،دننکن مادقا نآ خسف هب تبسن نیفرط

  .ددرگ یم امرفراک میلست و میظنت راکنامیپ طسوت دیدج دادرارق ،يدعب تبون يارب دادرارق دیدمت تروص رد :1 هرصبت

 

 
 

 راکنامیپ تادهعت – مراهچ هدام 

 هعجارم ای تومیر تروص هب تقو عرسا رد ،امرفراک يوس زا اه متسیس و هکبش لکشم مالعا زا سپ ددرگ یم دهعتم راکنامیپ -1-4
 .دیامن داریا عفر هب مادقا يروضح

 .دنک هیهت پاکب و نابیتشپ اه رورس زا ددرگ یم دهعتم راکنامیپ -2-4

 .دهد ماجنا ار اه سوریو یتنآ تیدپآ  تهج مزال تامادقا ددرگ یم دهعتم راکنامیپ -3-4 

 و رازفا تخس تروص هب يرتویپماک ياه متسیس یسررب هب و هتشاد روضح تکرش رد هام رد هسلج X ددرگ یم دهعتم راکنامیپ -4-4
  )یناسر زور هب و تشادهگن ،يزاس كاپ ( دهد ماجنا ار مزال تامادقا موزل تروصرد و دیامن مادقا يرازفا مرن

  .دش دهاوخ ماجنا امرفراک لحم رد ناکمالا یتح زاین دروم تاریمعت -5-4



 

امرفراک ءاضما راکنامیپ ءاضما    

 نآ يرادهگن و ظفح هب تبسن تسیاب یم دریگ یم رارق راکنامیپ رایتخا رد هک ییاه لیاف و دشاب یم امرفراک مرحم راکنامیپ -6-4
 ریغ ای ریغ دارفا هب نآ نداد رارق رایتخا رد ای و راکنامیپ فرط زا ءوس مادقا هنوگره ای و اشفا تروصرد هک .دریگ ماجنا یعس تیاهن
  .تسا هدوب راکنامیپ هدهعرب هدمآ شیپ تاراسخ و بقاوع مامت لوئسم

 و هدومن یبای سوریو و هدرک یسررب  ار دادرارق عوضوم ياه هاگتسد یمامت ،دادرارق ءاضما زا سپ ددرگ یم دهعتم راکنامیپ -7-4
  .دیامن مادقا دشاب حالصا هب زاین يرازفا تخس و يرازفا مرن رظن زا ای و سوریو یگدولآ یلامتحا عفر هب تبسن سپس

 تاطابترا يرادهگن و ینابیتشپ ،)اه مدوم و اه چییوس لماش( هکبش تازیهجت ریاس و اه تنیالک و اهرورس يرادهگن و ینابیتشپ -8-4
  يا هکبش

 متسیس يارب هدمآ دوجوب تالکشم ،قرب عطق ،لیس ،هلزلز ،يزوس شتآ زا یشان تاراسخ لابق رد یتیلوئسم هنوگچیه راکنامیپ -9-4
 .درادن ینامزاس و يروشک ياه میمصت لیلد هب للملا نیب تنرتنیا عطق و قرب عطق ای و قرب تاناسون ساسا رب هکبش و اه رورس ،اه

 دادرارق نیا لماش تاریمعت و تاعطق هنیزه( نآ يراد هگن و اه نآ رییغت و عاقترا موزل تروص رد  و اه يرتاب  و  UPS یسررب -10-4
 )دشاب یمن

 هب ،يرازفا تخس تالکشم زورب تروص رد .تسین دادرارق نیا هطیح رد اه نیبرود يرازفا تخس سیورس و ینابیتشپ :2 هرصبت
 .دوش یم هداد عاجرا نیبرود یصصخت تاریمعت زاجم ياه یگدنیامن
 .تسین دادرارق نیا هطیح رد نفلت سیورس : 3 هرصبت
  .دشاب یم امرفراک تاعالطا یگنامرحم ظفح هب فظوم راکنامیپ :4 هرصبت
 هطیح رد ..و يرادباسح ،بایغ روضح دننام راکنامیپ يراک هزوح اب طبترم ریغ یصصخت ياه رازفا مرن يزادنا هار و بصن :5هرصبت
 تسین دادرارق نیا

 

 
 

  امرفراک تادهعت - مجنپ هدام 

 هدودحم ندومن صخشم اب و یبتک تروص هب ار یناگدنیامن ای هدنیامن دادرارق روما رد عیرست روظنم هب ددرگ یم دهعتم امرفراک -1-5
  .دیامن یفرعم دادرارق ءاضما زا سپ زور 10 تدم یط اتیاهن و نانآ درکلمع

 هدوب ءارجالا مزال دشاب یم دادرارق دافم بوچراچ رد هک دادرارق ناگدننک ءاضما ای امرفراک هدنیامن ياه تساوخرد طقف : 6 هرصبت
 رد يدهعت هنوگچیه راکنامیپ و دشاب یم شزرا دقاف ،دشاب هدیسرن ) امرفراک ( تیریدم دییات هب هک لماوع رگید ياه تساوخرد و
 .درادن هقرفتم دارفا ياه تساوخرد لابق

 ار ینابیتشپ تامدخ و سیورس روما ماجنا تهج مزال تالیهست ،راکنامیپ نیصصختم هعجارم ماگنه ددرگ یم دهعتم امرفراک -2-5
 .) راکنامیپ ینابیتشپ تامدخ ماجنا يارب بولطم طیارش ندروآ مهارف رد يراکمه ( .دنک داجیا

 " امرفراک زا هدش دیق سردآ ( سکعلاب و هاگریمعت هب ،درادن ار امرفراک لحم رد ریمعت ناکما هک بویعم ياه هاگتسد لمح -5-3
  .دریذپ یم ماجنا امرفراک طسوت ) "يزکرم رتفد

 Administrator حالطصا هب ای ریدم Account نداد رارق هب مادقا راکنامیپ هب هلوحم روما يارب ددرگ یم دهعتم امرفراک  -5-4
 مزال تاعالطا ریاس و ریدم Account راکنامیپ ،دادرارق يارجا تدم نایاپ رد هک تسا یهیدب .دهد رارق راکنامیپ رایتخا رد ار نیماد
  .دهد یم هئارا امرفراک هب ار

 دهاوخن رورس يور تارییغت لامعا ای رازفا مرن يزاس هدایپ ای و بصن ،يزادنا هار هب زاجم راکنامیپ اب یگنهامه نودب امرفراک  -5-5
  .دوب دهاوخن راکنامیپ اب یتیلوئسم چیه رما نیا لیلد هب لکشم هنوگ ره زورب تروص رد و .دوب

 ریغ رد هک دیامن يریگولج دادرارق هب طوبرم روما رد ،راکنامیپ زا ریغ هب دارفا تلاخد هنوگ ره زا ددرگ یم دهعتم امرفراک -5-6
 .تشاد دهاوخن نآ بقاوع هب تبسن یتیلوئسم چیه راکنامیپ تروصنیا
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 راکنامیپ هب درک رید نودب و مظنم تروص هب ار دادرارق 10 هدام رد قفاوت دروم هنایهام غلبم تخادرپ ددرگ یم دهعتم امرفراک -5-7
 .دیامن تخادرپ
 
  تامدخ هیارا طیارش - مشش هدام

 :دش دهاوخ هیارا ریز لودج قباطم راکنامیپ طسوت هکبش تخاسریز تیریدم و يرادهگن ،هکبش ینابیتشپ تامدخ

 :دوب دهاوخ ریز تروص هب هنایهام تروص هب يروضح ریغ ینابیتشپ تاعاس  -6-1

 هبنشجنپ ياه زور رد و هدوب 17 یلا 9 تعاس زا هبنشراهچ ات هبنش ياه زور رد هکبش رود هار زا ینابیتشپ تامدخ ینامز هدودحم
  .دشاب یم 12 یلا 9 تعاس زا

 :دوب دهاوخ ریز تروص هب هنایهام تروص هب يروضح ینابیتشپ تاعاس  -6-2

 زا هبنشجنپ ياه زور رد و هدوب 15 یلا 9 تعاس زا هبنشراهچ ات هبنش ياهزور رد هکبش يروضح ینابیتشپ تامدخ ینامز هدودحم 
 .دشاب یم 12 یلا9 تعاس

 .دوش یمن بوسحم یهد سیورس تاعاس وزج یمسر لیطعت ياهزور :7 هرصبت

 زور رد نکمم نامز نیلوا رد راک نیا و دش دهاوخن ماجنا دعب هب 15 تعاس زا ياه سامت يارب يروضح هعجارم هب مادقا :8 هرصبت
  دتفا یم قافتا دعب يراک

 

  تاعالطا زا )Backup( يریگ نابیتشپ ياه راکهار يزاس هدایپ – متفه هدام 
 یم راکنامیپ هدهع رب یکیزیف ياه رورس و يزاجم ياه رورس ،سیباتید ،هداد حوطس زا يریگ نابیتشپ رازفا مرن يزاس هدایپ -7-1
  .دشاب

 رد ات هدرک امرفراک ياه هداد زا Backup هیهت هب مادقا Backup رازفا مرن يزاس هدایپ زا سپ ،دوش یم فظوم راکنامیپ -2-7
  .دنوش ینادرگزاب اه هداد و هدرک ایحا ار یلصا ياه رورس تقو عرسا رد لکشم زورب تروص

 رورس لیمیا ،سوریو یتنآ ،يرادا و یلام ياه رورس ،يروتکریاد ویتکا ،CRM نوچ يزاجم ياه رورس ینادرگزاب نامز :مهم هتکن
 یتروص رد ؛سیباتید ای و اتید ،زودنیو نتفر نیب زا ،سوریو رثا رب ندش Fail زا سپ هک يزاجم ياه رورس رگید و سکیرتیس ،ینامزاس
 دهاوخ لوط يراک زور1 رثکادح دشاب هدماین ESXi نینچمه و هکبش تاطابترا و  اه رورس رازفا تخس يارب یلکشم هنوگچیه هک
 اب ات درک دهاوخ شالت راکنامیپ هک دماجنا لوط هب تسا نکمم اه هداد ینادرگزاب دنیارف ،رگید تالکشم زورب تروص رد اما .دیشک
  .دناسر لقادح هب ار نامز نیا دوخ ناسانشراک لیسناتپ زا هدافتسا

 :تکرش ساسح و مهم تاعالطا ندندادرگرب نیمضت - 9 هرصبت

 تروص رد File Sharing تخاسریز ،هکبش تحت نفلت ياه متسیس ،یلام ياه رورس دننام یکیزیف ياه رورس ینادرگزاب -7-3
 یسررب زا سپ و هدوب توافتم هدمآ شیپ لکشم عون هب هتسب يرازفا تخس تالکشم ای و سیباتید ای و هداد رازفا مرن رد لکشم زورب
 زور10 ات رثکادح امومع نامز نیا هک ددرگ یم مالعا یلامتحا نامز و هدش یسانشراک راکنامیپ سانشراک طسوت اه رورس تیعضو
  .دشاب یم يراک

 ،اه سیباتید و اه هداد نتفر تسد زا ،زودنیو تالکشم ،اه سوریو رثا رب بیرخت زا سپ ناربراک ياه متسیس ینادرگزاب -4-7
 راکنامیپ ناسانشراک طسوت اه متسیس تیعضو یسررب زا سپ هدید بیسآ ياه متسیس دادعت هب هتسب هریغ و يرازفا تخس
 .دشاب یم يراک هتفه کی ات رثکادح امومع نامز نیا هک ددرگ یم مالعا یلامتحا نامز و هدش یسانشراک
 دوخ هک ...و ینز تعاس هاگتسد ،یلام ياهرازفا مرن نوچمه ییاهرازفا مرن ياتید لابق رد ار یتیلوئسم هنوگ چیه راکنامیپ -7-5
 .دریگ یمن هدهع هب دنتسه راکدوخ يریگ نابیتشپ متسیس ياراد
 Offline تروص هب لحم کی رد و هدرک هیهت ینابیتشپ هخسن هدش دای ياه رازفا مرن Backup زا تسا فظوم راکنامیپ -7-6
 یهیدب .دهد لیوحت رازفامرن نآ هدنهد ینابیتشپ تکرش هب ار ینابیتشپ هخسن تاعالطا نتفر نیب زا تروص رد ات ،دنک يرادهگن
 .درادن یتیلوئسم هنوگ چیه هطوبرم ياهرازفا مرن رد تاعالطا ینادرگزاب لابق رد راکنامیپ هک تسا
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 يرتویپماک ياه هکبش ینابیتشپ تامدخ هنماد - متشه هدام

 دادرارق رد هدش دیق یناشن هب یلصا زکرم ياهرتویپماک و هکبش ینابیتشپ -8-1
 زکرم هکبش ياهرورس ینابیتشپ -8-2
  ناربراک ياه متسیس ینابیتشپ  -8-3
 .دوجو تروص رد يراکرود هناماس ینابیتشپ  -8-4
 راکنامیپ هک دشاب یم هام رد هبترم X امرفراک لحم رد روضح تاعفد دادعت و هام رد ددع X تومیر ینابیتشپ تاعفد دادعت -8-5
 مادقا /خیرات ( دشاب یم يو هدنیامن ای و امرفراک هب لودج تروص هب هام ره روتکاف اب هارمه هناهام تروص هب شرازگ هئارا هب فظوم
 .)هدننک تساوخرد /يروضح ریغ /يروضح/هتفرگ تروص
  
  تادهعت ریاس - مهن هدام 

 یشک لباک لاثم ناونع هب دیدج تامدخ و تازیهجت بصن و يزادنا هار ،يزاس هدایپ روظنم هب امرفراک تساوخرد تروص رد -9-1
 راکنامیپ يراج هفرعت قبط يزادنا هار و بصن هنیزه ... و ینامزاس نورد رورس لیمیا دننام يرازفا مرن ياه يورس يزادنا هار ،هکبش
 .دش دهاوخ امرفراک میلست روتکاف و هبساحم
 راکنامیپ یگنهامه اب يرتویپماک ياه هکبش و رتویپماک هزوح رد يرازفا مرن ياه سیورس ای يرازفا تخس تازیهجت هیهت -9-2
 .دنک راذگاو دناوت یم راکنامیپ هب ار نآ امرفراک لیامت تروص رد ای دش دهاوخ ماجنا

 .دشاب یم امرفراک هدهع هب رتنیرپ سیورس و دیدج رازفا تخس دیرخ ،بویعم رازفا تخس ریمعت هنیزه -9-3

 رد هک تسا حیضوت هب مزال دشاب یم امرفراک هدهعرب  دوش یم هتفرگ یتنرتنیا ياه تکرش زا هک یتنرتنیا تامدخ هنیزه -9-4
  .ددرگ یم تخادرپ  نآ ياه هنیزه و یتنرتنیا تامدخ تکرش ،امرفراک دییات تروص

 

 
 

   دادرارق غلبم  - مهد هدام

 هئارا اب هام ره ياهتنا رد هک دشاب یم لایر ------------- هنایهام ،دادرارق نیا رد جردنم تامدخ لابق رد راکنامیپ همحزلا قح -10-1
   .ددرگ یم تخادرپ امرفراک طسوت راکنامیپ يوس زا روتکاف

 يارب هفاضا ینابیتشپ دروم ره هنیزه ،دادرارق  5-8 دنب رد هدش صخشم رادقم زا رتشیب ینابیتشپ تساوخرد تروص رد -10-2
 رد هحورطم دراوم هیلک تسا یهیدب .دشاب یم لایر----------- يروضح تمدخ دروم ره يارب و لایر  ------- يروضح ریغ تامدخ
 .تسا قداص زین ینابیتشپ زا شخب نیا دروم رد يرتویپماک ياه هکبش ینابیتشپ دادرارق

 نارهت رهش زا جراخ رد تامدخ هئارا و تسا هدیدرگ روظنم امرفراک هدش رکذ سردآ و نارهت رهش هدودحم رد دادرارق غلبم -3-10
  .دوب دهاوخ امرفراک فرط زا تماقا موزل تروصرد و باهذ و بایا هنیزه تخادرپ ای و هیلقن هلیسو نیمات لومشم

 هنیزه و دشاب یمن اه رازفا مرن سنسیال و یضیوعت و یفرصم تاعطق ،فیاظو ماجنا يارب موزلم تاعطق لماش دادرارق غلبم -4-10
  .دریگ یم هدهع هب ار نآ امرفراک تسا یهیدب و ددرگ یم مالعا راکنامیپ فرط زا يا هناگادج باسح تروص یط دراوم نیا

 تخادرپ هوحن  - مهدزای هدام

  -------- مانب ----- کناب دزن ---------- باسح  هرامش هب راکنامیپ هجو رد هنایهام -11-1

 لومشم و هدرک تخادرپ دادرارق يادتبا رد اجکی تروصب ار ینابیتشپ لاسکی غلبم لک دناوت یم امرفراک لیامت تروص رد -11-2
 .ددرگ فیفخت 5%
 

 



 

امرفراک ءاضما راکنامیپ ءاضما    

 
  دادرارق خسف طیارش - مهدزاود هدام 

 هدزناپ تدم یط ،دادرارق خسف لیلد رب ینبم یبتک مالعا اب و ترورض هب انب نامز ره رد دنناوت یم دادرارق نیفرط زا کی ره -12-1
  .دنیامن تخادرپ ار لباقم فرط تاراسخ و دنیامن مادقا دادرارق خسف هب تبسن زور

  .دراد یم ظوفحم امرفراک يارب ار خسف قح ،دادرارق تدم لوط رد دوخ تادهعت ماجنا رد راکنامیپ زجع تابثا تروص رد -12-2

 
  نامیپ لدابت – مهدزیس هدام 
 دحاو مکح رد هخسن ره هک هدش هلدابم و میظنت رابتعالا و نتملادحاو هخسن ود رد رد و هرصبت تشه و هدام هدزیس رد دادرارق نیا
 .تسا ارجالا مزال نیفرط يارب نآ دافم و هدوب

 

  

 


