
خدانامبه

"  و یك تجربه از پیاده سازی عملی٢محیط عملیاتی شبکه در پروتکل "ارد

اردوان مجیدی
دانشگاه شهید بهشتی

افزارمرکز تحقیقات و ساخت نرم

داود بیات
دانشگاه شهید بهشتی

افزارمرکز تحقیقات و ساخت نرم

تذکر : این متن به دلیل تبدیل از محیط یك ویراستار دیگـر، دارای اشـکاالت و نـواقص صـفحه بنـدی اسـت و مـورد 
ویرایش مجدد قرار نگرفته است.

چکیده

آنهـا، و بررسـی چگـونگی های کامپیوتری، و لزوم توجه به چگونگی مـدیریت و ادارهبا توجه به رشد روزافزون شبکه
محیط مناسب و کارآمد برای استفاده کننـدگان از شـبکه،لزوم تهیـه یـك پروتکـل ،متناسـب بـا محـیط هـای ایجاد یك 

شود.مختلف موجود در ایران احساس می
آن در قالـب افزاری، کـه سـازماندهیافزاری و نرمای است، از امکانات سختیك شبکه کامپیوتری مجموعه گسترده

کنندگان ازآن شبکه بهمـراه داشـته باشـد.در مقابـل عـدم ن کارائی را برای استفادهتواند بیشترییك ساختار مشخص می
کنندگان شـبکه شـود ، بلکـه باعـث عـدم برای ادارهتواند منجر به ایجاد مشکالت بسیاریتوجه به این مسئله،نه تنها می

استفاده از توانائیهای منابع موجود در محیط گردد.



های کامپیوتری در دانشگاه شـهید بهشـتی، تهیـه یـك پروتکـل کـه بتوانـد طرح ایجاد شبکهدر همین راستا، از ابتدای 
آتی دانشگاه باشد در دستور کار مجریان طرح قرار گرفت.درآینده جوابگوی نیازهای

هـا) بعـد از چنـدین مـاه تـالش در مرکـز تحقیقـات و ( استاندارد راهبـری داده٢این پروتکل تحت عنوان پروتکل ارد
هـای مختلـف مـدیریتی کـه در ایـن افزار دانشگاه شهید بهشتی تهیه گردید.دراین مقاله سعی شـده تـا جنبـهساخت نرم

مـورد ٢پروتکل در نظر گرفته شده مورد بررسی قرار گیرند و چگونگی ایجاد یك محیط شبکه بـر اسـاس پروتکـل ارد 
شبکه محلی در یك سازمان بـر اسـاس ایـن پروتکـل های سازماندهیبحث قرار میگیرد . همچنین دراین مقاله شاخص

ها عبارتند از :عنوان میشود که مهمترین این شاخص
تهیه چارت سازمانی

شرح وظائف افراد درگیر طرح
محیط عملیاتی شبکه

های مدیریتیمکانیزم
ها داخلیتهیه دستورالعملهای مختلف برای طراحی،نصب و نگهداری شبکه

شده برای توسعه طرح شبکههای انجامبینیپیش

مقدمه-١

های باال و افـزایش کـاربرد کـامپیوتر در با پیشرفت علوم کامپیوتر و پیدایش کامپیوترهای کوچك با امکانات و توانائی
ر مهم درآمـده و در حقیقـت عملیات اداری ،آموزشی و تحقیقاتی ،نیاز به اتصال کامپیوترهای کوچك به صورت یك ام

کامپیوترهای جدا از هم با اتصال به یکدیگر از طریق شبکه امکان مکالمه با یکدیگر را پیدا کرده و حیات پیدا میکننـد 
انـد . های کامپیوتری بخصوص در محیط های علمی و تحقیقاتی به عنوان یك امر اجتنـاب ناپـذیر مطـرح شـده. شبکه

های متفاوت ، با یکـدیگر تمـاس برقـرار ان را میدهند که سیستمهای مختلف با سیستم عاملهای امروزی این امکشبکه
کنند .

در یك محیط سازمانی ، دانشگاهی یاآموزشی ، از کامپیوترها معموال در سه رده زیر استفاده میشود :
کاربردهای اداری-١

آنهـا اجـرا میگردد.اسـتفاده هـای کـاربردی بـررویه و برنامـهدر این حالت،کامپیوترها در اتاق کارمندان متمرکـز شـد
عاماپراتوری-آموزشی کاربردهای-٢گان از این کامپیوترها به یك یا دو نفر در طول مدت روز محدود میگردد. کننده



نـد و معمـوال بـه های خاصی مثل کارگاههای کـامپیوتر قـرار میگیر در این گونه از کاربردها معموال کامپیوترها در اتاق
های تخصصی بر روی اینگونه کامپیوترهـا قـرار دارد . صورت مشاع مورد استفاده قرار گرفته و اغلب کامپایلرها و برنامه

گان از این کامپیوترها افراد متفاوت در پریودهای متفاوت زمانی هستند . در مورد عملیات اپراتوری عام ، استفاده کننده
روی تمام ایستگاهها اجرا میگردد .معموال یك برنامه بر 

کاربردهای تحقیقاتی-٣
هـای تخصصـی در این موارد ، کامپیوترها معموال در مراکز تحقیقاتی قرار گرفته و ازآن برای اجرای کامپایلرها و برنامه

ها معموال معدود هستند .استفاده میشود و کاربران این برنامه
دانشگاهی بسیار زیاد است و از این میان میتوان به موارد زیر اشاره نمود :-های سازمانی کاربردهای عمومی شبکه

استفاده مشترك از منابع محدود سخت افزاری نظیر چاپگرها
ها با یکدیگرارتباط بخشهای سازمانها و دانشکده

های مکاتبات اداری و ....) نظیر سیستمDISTRIBUTEDیشوند ( هائی که بصورت گسترده اجرا ماجرای برنامه
های بین المللی و سازمانهاو دانشگاههای دیگر .های خارج از سازمان یا دانشگاه و شبکهارتباط تمام عناصر با شبکه

نظر گرفتن شرایط موجـود دانشگاهی فراهم میگردد تا بتوان با در-های سازمانی در این پروتکل ، محیطی برای شبکه
آنها سخن رفت میسر ساخت .در سازمانهاودانشگاههای کشورایران انجام عملیاتی که را که در بند قبل پیرامون

های سازمان یا دانشگاه توجه داشته و بـر سـایر مـوارد این پروتکل تنها به مقررات سازمانی مدیریت و استفاده از شبکه
تم عامل شبکه تعیین شده است دخالت نمیکند .نظیر مواردی که توسط سیس

افراد ، روشهای مدیریت و دستورالعملها است این پروتکل شامل چارت سازمانی بخش مدیریت شبکه ، شرح وظایف
.

تعریف گردیده است و با این پیش فـرض NOVELLو سیستم عامل DOSاین پروتکل بر روی محیط سیستم عامل 
ها مورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد تعیـین شـده و ازطرفـی مـوارد ایـن پروتکـل هیچگونـه تضـادی بـا که این سیستم عامل

های فوق ندارد .مفروضات سیستم عامل
الزم به تذکر است که این پروتکل قابل برقراری در هر گونه محیط با ساختار مشابه ساختار سازمانی یا دانشـگاهی بـر 

طبق موارد ذکر شده دربندقبلی است .
افزار دانشگاه شهید بهشـتی تهیـه و هـم اکنـون در ایـن دانشـگاه مـورد این پروتکل توسط مرکزتحقیقات و ساخت نرم

گیرد.میاستفاده قرار



سازمان مدیریت شبکه و شرح وظایف-٢

های کامپیوتری وجود دارد که این بخـش از دیدگاه این پروتکل ، در سازمان بخشی تحت عنوان بخش مدیریت شبکه
هـای افـزاری کلیـه کامپیوتر عهده دار وظایفی از جمله مـوارد زیـر اسـت ، انجـام عملیـات نصـب و نگهـداری سـخت

افزارهـای مـرتبط بـا گیـری بـر تخصـیص سـختدانشگاه ، تصمیم-آن در داخل سازمان شخصی، تجهیزات مربوط به
هـای کامپیوترهای شخصی به بخشهای مختلف سـازمان زیـر نظـر "کمیتـه نظـارت بـر تخصـیص و اسـتفاده از سیسـتم

فزارهای موجود در سازمان ، تعیین مقـررات اافزاری " ،تعیین مقررات نصب و نگهداری و استفاده از کلیه سختسخت
های های موجود در سازمان و تعیین مسئولین نگهداری و مدیران عملیاتی شبکهونگهداری واستفاده از کلیه شبکهنصب

هـای محلـی داخلـی آنها و نظارت بر عملکردآنها باتوجه بـه مقـررات اسـتفاده از شـبکهمحلی داخلی سازمان وآموزش
افـزاری و تعیـین اری و یـا نـرمز افـاندازی ،نصب ومدیریت استفاده از شبکه مرکزی سازمان اعم از سـختسازمان ، راه

ریـزی عملیـات های کاربردی بر روی شبکه داخلی سازمان ، برنامـهاز سیستممقررات استفاده ازآن ، نظارت بر استفاده
افـزاری و یـا ارتبـاط بـا خـارج دانشـگاه اعـم از سـختهای داخلی سـازمان و اندازی ، استفاده و توسعه کلیه شبکهراه
افزاری .نرم

شکل بعدی است .چارت سازمانی بخش مدیریت شبکه به صورت

--
%

های نظارت سرپرست مرکز ن کمیته
%

افزار افزار و سختسازما نرمماشینیخدمات
%
- ِ ◌ ّ ◌- ِ ◌ ّ ◌
%

%
آل
%



- ِ ◌ ّ ◌
%

داخلیهایمدیر شبکه
%

سازمان 
%
- ِ ◌ ّ ◌
%
- ِ ◌ ّ ◌ ِ ◌ ّ ◌ ِّ ك
%

%
- ِ ◌ ّ ◌ ِ ◌ ّ ◌ ِ ◌ ّ ◌ ِ ◌ ّ ◌ ِ ◌ ّ ◌ ِ ◌ ّ عملیات   مدیرمممدیرانامور مدیرعملیاتمممسئول نگهداری مسئولنگهداریمسئولین◌

-آآآموزش های داخلیمرکزی شششبکهافزاری   اجرائی    شبکهکارگاه شبکه سسسخت

های سازماننمودار چارت سازمانی مدیریت شبکه

بر طبق این چارت افراد زیر در این بخش فعالیت میکنند :

های سازمانمدیریت شبکه
مدیریت عملیات شبکه مرکزی

های داخلیمدیران عملیات شبکه
مسئول امور اجرائی و پیگیری

افزاریمسئول امور سخت
بر کارگاه کامپیوترمسئوالن نظارت

آموزشمدیریت
افزاری در سازمانهای سختکمیته نظارت بر تخصیص و استفاده از سیستم



افزاری در سازمانهای نرمکمیته نظارت بر تخصیص و استفاده از سیستم

محیط عملیاتی-٣

مطرح میشود حاوی استانداردهای خاصـی بـرای شـرایط محیطـی ٢شرایط عمومی محیط عملیاتی که در پروتکل ارد
است . خصوصیات عمومی و سرفصلهای این استانداردها به صورت اجمالی ، ذیال ذکر میشود .

ها بر روی سیسـتم زاری کلیه شبکهافو محیط نرمDOSدر این پروتکل سیستم عامل مورد استفاده در تمام ایستگاهها 
آن برای کارگروهی وجود و امکاناتWINDOWSمیباشد .همچنین امکان استفاده از سیستم عامل NOVELLعامل 
دارد .

بندی منـابع در ایسـتگاهها بـا شـرایط خـاص انجـام میگـردد . در ایـن تقسـیم بنـدی از اسـتراتژی تجزیـه عمل تقسیم
میشود . بر طبق این استراتژی منابع سیستم به سه قسمت تقسیم میشوند :قسمتی منابع استفادهسه

منابع مورد نیاز عامه به صورت محلی با دسترسی محدود-اول قسمت
منابع مورد نیاز عامه به صورت محلی با دسترسی نامحدود-دوم قسمت

منابع مورد نیاز اختصاصی-قسمت سوم 
میشود:انجامتحت این پروتکل دستیابی به ایستگاههای کاری بر سه گونه

دستیابی مدیر شبکه به ایستگاه-١
دستیابی کاربران عادی وآموزشی-٢
دستیابی کاربران اختصاصی-٣

و سـپس DATAو SYSتقسیم بندی شاخه ای در این پروتکل با تقسیم هارد دیسـك کـامپیوتر سـرور بـه دو بخـش 
به دایرکتوری های استاندارد زیر انجام میشود :DATAتقسیم بندی 

HOMEهای شخصی افراد است .این دایرکتوری حاوی دایرکتوری
OS_APافزارهای سیستمیهای سیستمی و نرماین دایرکتوری حاوی برنامه

برای استفاده در محیط سیستم عامل است



EDITORS های ویراستار و متن نگار مختلف است .حاوی برنامهاین دایرکتوری
CMNICATE این دایرکتـوری بـرای مبادلـه اطالعـات بـین کـاربران وجـود داردSYS_DOC تمـامی مسـتندات و

توضیحات سیستم شبکه در این دایرکتوری قرار دارد
DATABANKاسـت . فقـط فایلهـای هـای کـاربردی مختلـف این دایرکتوری حـاوی بانکهـای اطالعـاتی سیسـتم

اطالعاتی بر روی این دایرکتوری ذخیره میشوند .
DATABASEاطالعاتی ( افزارهای مدیر بانكنرمDBMS. ها) بر روی این دایرکتوری قرار دارند

PLسازی بر روی این دایرکتوری وجود دارند .کامپایلرهای زبانهای برنامه
DRAWبر روی این دایرکتوری قرار دارند .افزارهای ترسیماتی کلیه نرم

APPLICATافزارهای کاربردی بر این دایرکتوری قرار دارند .کلیه نرم
AP_PRهای کاربردی سازمانهای کاربردی که کار سیستمکلیه برنامه

ــن برنامــه ــد . فایلهــای اطالعــاتی ای ــرار دارن ــوری ق ــن دایرکت ــر ای ــد ب ــوری را انجــام میدهن هــای کــاربردی در دایرکت
DATABANKاند .قراردارند و فقط فایلهای اجرائی و سیستمی در این قسمت قرار گرفته

BATای سـاده شـدن کـار کـاربران شـبکه ای مربوط به شبکه در این دایرکتوری قرار دارند این فایلها بر فایلهای دسته
توسط مدیر شبکه ایجاد میگردد .

PROJECTهای تعریف شده در سازمان در این بخش قرارفایلهای پروژه
دارند .

STATآماری در این دایرکتوری هستند .افزارهاینرم
SUPERDIRهای مخصوص و برنامهاین دایرکتوری حاوی اطالعاتSUPERVISOR
سیستم است.

محیط فیزیکی برطبق موارد استاندارد باید دارای شرایط خاصی باشد .
محیط سخت افزاری بر طبق موارد استاندارد باید دارای شرایط خاصی باشد .

محیط مدیریتی سیستم باید به گونه ای باشد که موارد ذکر شده در بندهای بعدی را برآورده کند .
ایجـاد HUBیـا BRIDGEای نظیـر ی شبکه مرکزی بر طبق یکی از روشهای متداول اتصال بین شـبکهمحیط عملیات

گردد .
یك شبکه مرکزی باید حتما وجود داشته باشد .

ها باید حتما با شبکه مرکزی ارتباط داشته باشند .تمام شبکه
هـای موجـود بصـورت ارتباط بـین هـر یـك از شـبکهای استفاده گردد که امکان بهتر است از روش اتصال بین شبکه

مستقیم میسر باشد .
المللی بر روی شبکه مرکزی وجود داشته باشند .های بینیا سرویسگرهای شبکهEMAILسرویسهای اساسی نظیر 



های مدیریتی شبکه در پروتکلمکانیزم-٤

ها بر روی موارد ذیل دور میزند :ین گردیده است . این مکانیزمهای عملیاتی دقیقا تعیدر این پروتکل مکانیزم
های صدور شناسه با در نظر گرفتن عوامل نظیر طریقه اعطای شناسه ، طریقه انتخاب نام و ...مکانیزم

BACKUPعملیات گرفتن پشتیبان 
بینی گردیده استبر طبق پروتکل چندین نوع پشتیبان در سیستم پیش

 ;BACKUP نوعA
و DATABANKایــن پشــتیبان بــه طــور روزانــه از سیســتم گرفتــه میشــود . محــل اخــذ ایــن پشــتیبان از دایرکتــوری 

PROJECT. است
 ;BACKUP نوعB

SYSTEMو HOMEاین پشتیبان به طور هفتگی از سیستم گرفته میشـود . محـل اخـذ ایـن پشـتیبان از دایرکتـوری 
است.

 ;BACKUP نوعC
این پشتیبان به طور ماهانه از سیستم گرفته میشود . محل اخذ این پشتیبان بوسیله مسئولین سیستم تعیین میگردد .

 ;BACKUP نوعN
میشود.افزارهای خدماتی انجامهای کاربردی و نرماین پشتیبان از برنامه

ایهای دورهبازبینی
لکرد صحیح سیستم و جلوگیری از وقوع اتفاقات نامطلوب در سیستم صـورت ای برای نظارت بر عمهای دورهبازبینی

ها عبارتند از :میگیرد . این بازبینی
بازبینی روزانه مسئول نگهداری سیستم

ای مدیر شبکه داخلیبازبینی دوره
افزارای مسئول سختبازبینی دوره
ای محیط فیزیکیبازبینی دوره

اتفاقاتبازبینی زمان 
عملیات توسعه شبکه

تحت این پروتکل عملیات توسعه شبکه در بخشـهای زیـر انجـام میگیـرد کـه مـوارد دقیـق هـر یـك در پروتکـل ذکـر 
است .شده



عملیات شبکه جدید
گیرد از جمله مطالعهدر ایجاد هر شبکه جدید عملیاتی صورت می

نقشه ساختمانی و تعیین توپولوژی شبکه و کشیدن نقشه ، کابل کشی و
آماده کردن شرایط محیطی سایت فرمان و کارگاه شبکه و نصب سرور

افزاری استاندارد پروتکل درآن و ایجاد محیط نرمافزارهایو نرم
سرور و ایستگاهها .

عملیات ایستگاه جدید
گردد از جمله تحویلمیانجامجدید عملیاتیبرای ایجاد هر ایستگاه

گرفتن کامپیوتر جدید و تشکیل پرونده برای کامپیوتر جدید و
افزار وآماده کردن محیطافزار وآزمایش سختنصب سخت

دستگاه وآزمایش نهائی سیستم و توجیه مسئولافزارینرم
استفاده کننده .
افزارجانبی جدیدعملیات سخت

دستورالعملهای نگهداری شبکه
این دستور العملها برای افراد مشخص میکند چه عملیاتی را باید انجام دهند . انواع این دستورالعملها عبارتند از :

دستورالعمل های مسئول نظارت
شامل :

دستورالعمل باالآوردن شبکه .
دستورالعمل باز کردن اتاق کارگاه شبکه .

بازبینی روزانه .-دستورالعمل نظارت بر کار در کارگاه شبکه 
دستورالعمل تعطیل کردن و بستن کارگاه شبکه .

دهی چاپگرهای شبکه .دستورالعمل سرویس
در شبکه .CD-ROMدهی دستورالعمل سرویس

دستورالعمل نقل و انتقال فایلها، از و به خارج از محیط شبکه .
.Aتورالعمل گرفتن پشتیبان دس

.Bدستورالعمل گرفتن پشتیبان 
.Cدستورالعمل گرفتن پشتیبان 
.Nدستورالعمل گرفتن پشتیبان 

دستورالعمل های توسعه شبکه



شامل
دستورالعمل سرور جدید .

دستورالعمل ایستگاه جدید .
دستورالعمل کابل کشی .

افزار جدید .دستورالعمل سخت
افزار جدید .دستورالعمل نرم

دستورالعمل چاپگر شبکه جدید .
جدید .CD-ROMدستورالعمل 

عمومی شبکهدستورالعمل های مدیریت
شامل

دستورالعمل کاربر جدید .
دستورالعمل تغییرات در برنامه گرفتن پشتیبان .

ای سیستم .دستورالعمل بازبینی دوره
افزاری شبکهدستورالعمل های مسئول سخت

شامل
دستورالعمل ایجاد تغییرات در محل سیستم .

افزار .دستورالعمل ایجاد تغییرات در سخت
یابی عمومی سیستم .دستورالعمل عیب

ای سیستم .دستورالعمل بازبینی دوره
ها .هاو کابلای شبکهدستورالعمل بازبینی دوره

ها .دستورالعمل انجام تعمیرات بر سیستم
افزار شبکهدستورالعمل های نرم

شامل
افزار جدید .دستورالعمل نرم

افزاری سیستم .دستورالعمل تغییر در محیط نرم
ها در شبکهپرونده

ها در گروههای زیر تقسیم بندی میشوند:  پرونده ایستگاههای کاری .، پروندهتحت این پروتکل ، در شبکه
ها .افزاری داخلی و فیزیکی شبکهپرونده مشخصات سرورها ومحیط نرم

افزارهای جانبی .پرونده سخت



افزارهای کاربردی خاص .پرونده نرم
ها .پرونده مدیران و مسئولین نگهداری شبکه

رونده کاربران سیستم .پ
چگونگی و مقررات ایجاد ارتباط با شبکه های خارجی سازمان
مقررات تهیه و تقسیم و استفاده از منابع کامپیوتری در سازمان

بینی شده در پروتکلبرخی موارد پیش-٥

OPEN SYSTEMایجاد سیستم باز -٥-١

های مختلفـی کـه های مختلف باعث میگردد تا سیستم بتواند با شبکهال سیستم به سیستم عاملوجود امکان برای اتص
آنها دستیابی وجود دارد ارتباط برقرار کند .افزارهای مختلفی بهدر محیط های مختلف کار میکنند و از طریق نرم

عمـل میکنـد UNIXافزار خـاص کـه در محـیط سیسـتم عامـل بعنوان مثال اگر ارتباط با یك شبکه فقط از طریق نرم
بر روی محیط شبکه UNIXو وجود یك سرور UNIXامکان پذیر باشد ، در صورت وجود این ارتباط با سیستم عامل 

ین ارتباط در پروتکل ارد پیش بینی شده است .مرکزی این امر بسیار ساده میگردد . چگونگی و قوانین برقراری ا

آموزشیهایدوره-٥-٢

آموزشی در مـوردآن سیسـتم اسـت . بـر طبـق ایـن هایالزمه زنده ماندن یك سیستم کامپیوتری ، برگزاری مداوم دوره
متفـاوت بـرای اسـتفاده کننـدگان آموزشی باید در مورد شبکه به صورت مـداوم در پریودهـای پروتکل ، سه دوره عمده

شبکه برگزار گردد .
ای کاربران عادیآموزشهای دوره

این دوره در پریودهای کوتاه برای تمام کاربرانی که میخواهند از سیستم شبکه اسـتفاده نماینـد تشـکیل میشـود . ایـن 
آموزد .دوره عملیات ابتدائی کارکردن در محیط شبکه را به کاربران می

ای مدیران عملیاتآموزشهای دوره



هـا چگـونگی هـدایت و راهبـری یـك شـبکه هـا برگـزار شـده و مـدیران شـبکهاین دوره برای مدیران عملیـات شـبکه
میبینند .راآموزش

آموزش ارتقاء اطالعات کارشناسان شبکههایدوره
افـزاری شـبکه برگـزار میگـردد و هـای سـختهای تخصصی همانند حفاظـت در شـبکه و تکنیکها در زمینهاین دوره

ها مسئولین و کارشناسان شبکه است .مخاطبین این دوره

DIALدهی سرویس-٥-٣

گیری به عنوان یك امر مهم در پروتکل در نظر گرفته شده است.سرویس دهی شماره
م را بـرای اشخاصـی کـه در منـزل کـامپیوتر برداری از سیستاین عمل به صورت شبانه روزی انجام شده و امکان بهره

دارند فراهم میکند و اشخاص میتوانند از این طریق از منزل به کامپیوتر دانشگاه یا سازمان متصل گردند . این سـرویس 
با توجه به خصوصیات سازمان مورد نظر انجام میگیرد و حقوق دستیابی از طریق خط تلفن باید با توجه به مسائل امنیتی 

های مدیریتی این کار در پروتکل پیش بینی شده است .مان مطبوع تعیین گردد . مکانیزمساز

راهنما در شبکه-٥-٤

های راهنما در هر سیستم الزم و حیاتی ترین بخش است . این سرویسها به صورت موارد زیر بطـور اسـتاندارد سرویس
در پروتکل پیش بینی شده است :

هاا بر روی خود سیستممتون راهنم
این متون از تمام راهنماهائی تشکیل میگردد که ذکرآنها در سه بند بعدی میرود و در محیط شبکه میتوان به ایـن متـون 

یافت .  جزوات راهنما برای کاربرانراهنما دست
نما برای مدیرانمیکند .  جزوات راهاین جزوات برای کاربران طریقه استفاده از امکانات شبکه رامشخص

این جزوات به مدیران شبکه ها در هدایت و راهبری سیستم کمك میکند .
جزوات راهنما در موارد خاص

افـزاری مـورد اسـتفاده قـرار افزاری ، نـرمافزارهای خاص ، نظیر استفاده از امکانات سختاین جزوات برای کار با نرم
میگیرد .



خودکار سازی عملیات تحت پروتکل-٦

های خاصـی با یك شکل شدن کلیه قسمتها و قرارگرفتن در شکلی واحد ، امکان اعمال عملیات خودکار توسط برنامه
های اجرائی ایجاد نمود تـا عملیـات یا برنامهBATCH FILEهائی را به صورتدر این شرایط وجود دارد . میتوان برنامه

های مورد نیاز در هر سـازمانی بـرای عمـل در محـیط پروتکـل بر روی سیستم انجام دهند . تعدادی از برنامهخاصی را
ها عبارتند از :ایجاد شده و به صورت ضمیمه در اختیار سازمانها قرار میگیرد . تعدادی از این برنامه

ساختن سازمان سرور
ر شبکه با سیستم عامل ناول تعریف میشود و سـپس بـا اجـرای ایـن برنامـه ، برای اینکه یك شبکه ایجاد شود ابتدا سرو 

کلیه شرایط محیطی موجود در پروتکل بر روی سرور تعریف میشود .
ساختن سازمان ایستگاه

برای تعریف هر ایستگاه این برنامه کلیه عملیات تعریف شرایط محیطـی پروتکـل در ایسـتگاه را بـه صـورت خودکـار 
میشود .انجام 

روز درآوری فایلهای عملیاتیتغییر یا به
در صورت تغییر نسخه فایلها و برنامه های اجرائی موجود در سیستم این برنامه عمل بـه روز درآوری و انتقـال فایلهـای 

ای انجام میشود .ای و بین شبکهجدید را به صورت خودکار انجام میدهد . این کار در محدوده درون شبکه
انجام عملیات گرفتن پشتیبان

برای انجام هر یك از عملیات گرفتن پشتیبان ، باید این برنامه ها
خودکار این عملیات انجام شود .اجرا گردد تا بصورت

نمایش متن مستندات راهنما
هاتغییر شرایط محیطی دیسك

بررسی یك تجربه-٧

هـای مرکـزی و داخلـی دانشـگاه شـهید ضیح داده شد این پروتکل برای سـازماندهی شـبکههمانگونه که در ابتدا تو 
های داخلی صـورت گرفتـه از همـان ابتـدا سـعی اندازی شبکهبهشتی تهیه گردید.ازآنجا که تهیه این پروتکل قبل از راه

اخلی بعهـده افـرادی اسـت کـه از های دشده تا مفاد این پروتکل بطور دقیق پیاده سازی گردد.و ازآنجا که اداره شبکه
مدت در ارتباط های میانآشنائی بیشتر این افراد دورهشوند،از این رو برایطرف خود دانشکده یا اداره مربوطه معرفی می

آنان از این پروتکل در دستور کار این مرکز قرار گرفته است.آشنا نمودنبا کار در محیط شبکه و لزوم



ها و ادرات دهی به سایر دانشکدهشروع طرح از شبکه مرکز محاسبات بود،که بعنوان یك شبکه مرکزی وظیفه سرویس
کامپیوتری موفق گامهای موثری در جهت استفاده بهینه از دارد.این مرکز همواره سعی نموده تا بعنوان یك شبکهرا بعهده

و در این زمینه نیز نسبتا توانسته موفق عمل نماید . پارامترهای اساسی که ، بردارد.٢اردامکانات موجود بر اساس پروتکل
در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است عبارتند از :

امکان سازماندهی شبکه
آلوده کننده نظیر ویروس و ...آلودگی محیطی شبکه از عواملکاهش

هاکاهش زمان بیکاری سیستم
هاسیستمکاهش زمان توقف

هاافزایش بازدهی شبکه
های محلیقانونمندی واحد شبکه

این پروتکل را در یك سازمان بسیار مفید تلقی نمود .در نهایت میتوان بکارگیری

قدردانی

آقای حمید خورسند ، و همچنین آقایان امیرعلی امی و غالمرضا منتجـب الزم است تا از زحمات استاد ارجمند جناب
اند قدردانی گردد .که زحمات فراوانی را متحمل شده
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