
  

 پیؾزـتِ ًگارػ رازیکال آالت هاؽیي ًگْساری ٍ تعویزات اـشار ًزم

 

 ذزیس فزؾ کِ ای ّشیٌِ عزـی اس اعت، ؽسُ تیؾتز آالت هاؽیي رٍی گذاری عزهایِ ، تکٌَلَصی اـشٍى رٍس تَععِ تا

 اهزی آًْا ٍری تْزُ ٍ کارایی تززى تاال ٍ آالت هاؽیي ًگْساری لشٍم ایٌزٍ اس. اعت تاال تغیار ؽَز، هی آالت هاؽیي

 ٍ آالت هاؽیي اعالعات کلیِ ًگْساری ٍ حثت تز عالٍُ کِ هٌاعة اـشار ًزم یک زاؽتي لذا.اعت ًاپذیز اجتٌاب

 .اعت ضزٍری تغیار تاؽس، زاؽتِ ًیش را آًْا تِ هزتَط ّؾسارّای ًوایؼ قاتلیت تجْیشات،

 هاؽیي تزای ؽسُ تعزیؿ ّای اعتاًسارز تِ تَجِ تا پزعیظ رایاى پیؾزـتِ آالت هاؽیي تعویزات ٍ ًگْساری عیغتن

 ، ؽسُ اًجام ّای عزٍیظ آذزیي لیغت لحظِ ّز زر اعت قازر آًْا، کارکزز رٍساًِ اعالعات زاؽتي ٍ آالت

 ّای ّشیٌِ ٍ ًگْساری ٍ تعویزات عَاتق ، ّا کارگاُ ٍ ّا پزٍصُ زر هغتقز آالت هاؽیي ٍعولکزز ٍضعیت هاًیتَریٌگ

 . زّس قزار کارتز اذتیار زر را آًْا اس هتٌَع گشارؽات تْیِ اهکاى تا آالت هاؽیي تا هزتثظ

 . ؽَز هی آالتهاؽیي هفیس عوز اـشایؼ ،تاعج پزعیظ رایاى آالت هاؽیي تعویزات ٍ ًگْساری اـشار ًزم اس اعتفازُ

 

 ّاٍیضگی تزیيعوسُ

 

آًسرٍیس رٍی تز اجزا قاتلیت ٍ ios ٍ ّا عاهل عیغتن عایز ٍ لیٌَکظ 

ّا عیغتن عایز ٍ تثلت ، ّوزاُ تلفي زر اـشار ًزم اس اعتفازُ اهکاى 

اـشار ًزم اًساسی راُ سهاى ٍ ّشیٌِ کاّؼ 

اـشار ًزم اس اعتفازُ تزای عزٍر ًگْساری ٍ تجْیش اس ًیاس تی 

سهاًی ٍ هکاًی ّای هحسٍزیت اس ـارغ ، اعالعات تِ لحظِ ّز زر زعتزعی 

اـشار ًزم اهتیاس حق ذزیس ٍ اـشار عرت سیزعاذت تزای تاال ّای ّشیٌِ پززاذت اس ًیاس تی 

اهٌیتی اعتاًسارزّای تاالی عغَح اس اعتفازُ زلیل تِ اعالعات اهٌیت اـشایؼ 

هؾتزیاى اعالعات اس زٍرّای ٍ هٌظن پؾتیثاًگیزی (Back-Up) 

ُاـشار ًزم ی ًغرِ آذزیي اس هٌسی تْز 

ُ(ؽزکتی چٌسیي) ّوشهاى تقَرت ؽزکت چٌسیي اعتفاز 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عولیات ٍ پایِ اعالعات

هسیزیت ؽعة 

هسیزیت کارگاُ ّا/ هحل اعتقزار 

هسیزیت زپارتواى 

هسیزیت پزٍصُ ّا 

ٌِهسیزیت هزاکش ّشی 

ِهسیزیت اًَاع تیو 

ِهسیزیت ؽزکت ّای تیو 

) هسیزیت اًَاع عَذت )تٌشیي / گاسٍییل / ًفت / گاس / رٍؼي 

تاًکز هسیزیت هراسى عَذت / 

هسیزیت ؽیفت ّای کاری 

ِهسیزیت ؽزح جزیو 

)هسیزیت ؽزح ّای پزکارتزز )تَضیحات 

هسیزیت علل تعَیض قغعات 

هسیزیت علل تَقؿ )ذَاب( زعتگاُ ّا 

اٍلَیت زرذَاعت تعویزات 

ًَع زرذَاعت تعویزات 

هسیزیت ٍاحس کاال 

هسیزیت ٍاحس ذسهات 

حثت ٍ هسیزیت ؽؽل ّا 

حثت ٍ هسیزیت ترقـ ّا 

ِحثت ٍ هسیزیت ًَع گَاّیٌاه 

حثت ٍ هسیزیت اًَاع رًگ 

 رزُ زعتگاُ )ؽاهل عٌگیي / ًیوِ عٌگیي / ... ( حثت ٍ هسیزیت 

 هاًٌس( حثت ٍ هسیزیت تیپ زعتگاُ ّاD155  ,…) 

عاسًسُ کارذاًِ/  زعتگاُ ًَع هسیزیت ٍ حثت 

زعتگاُ عاسًسُ کؾَرّای هسیزیت ٍ حثت 

(تلسٍسر لَزر کاهیَى) زعتگاُ گزٍُ هسیزیت ٍ حثت 

ًگْساری ٍ تعویزات ّای گزٍُ هسیزیت 

کاالّا هسیزیت ٍ حثت 

) ... ٍ حثت ٍ هسیزیت ذسهات )ؽاهل اجزت 

هسیزیت گزٍُ عزؾ حغاب 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اپزاتَرّا/  راًٌسگاى گزٍُ هسیزیت 

پیواًکارّا گزٍُ هسیزیت 

پزعٌل گزٍُ هسیزیت 

(تاؽس حقیقی ؽرـ چٌسیي یا عاسهاى پیواًکار حال) پیواًکارّا هسیزیت 

اپزاتَرّا/  راًٌسگاى هسیزیت 

( ٍ ّا ـزٍؽٌسُ ٍ هؾتزیاى ٍ ّا تعویزگاُ ؽاهل) ّا حغاب عزؾ هسیزیت ... 

( ٍ ّا تکٌغیي ؽاهل) پزعٌل هسیزیت ... 

پزعٌل تِ ّا ترقـ اذتقاؿ 

ًگْساری ٍ تعویز گزٍُ تِ پزعٌل اذتقاؿ 

راًٌسگاى عالهت کارت هسیزیت 

اًتقال عیغتن هؾرقات ، هاؽیي افلی هؾرقات ؽاهل ّا زعتگاُ/  آالت هاؽیي هسیزیت 

 عیغتن هؾرقات ، ّا چزخ ٍ ؽاعی هؾرقات ، هَتَر ـٌی هؾرقات ، ـزهاى ٍ تزهش قسرت،

 الکتزًٍیکی

ّا زعتگاُ/  آالت هاؽیي ضواین هسیزیت 

تحَل ٍ تؽییز هسیزیت) پیواًکارّا تِ ٍ اعتقزار هحل/ ّا کارگاُ ٍ ؽعة تِ زعتگاُ اًتغاب هسیزیت 

 (ؽعة تیي زر ّا زعتگاُ جایی جاتِ - آالت هاؽیي

( ٍ هَتَر ّواًٌس ّا زعتگاُ قغعات جایی جاتِ) ّا زعتگاُ قغعات جایی جاتِ هسیزیت... 

(ای زٍرُ ّای عزٍیظ) اعتاًسارزّا هسیزیت 

ّا زعتگاُ تِ( ای زٍرُ ّای عزٍیظ)اعتاًسارزّا اًتغاب هسیزیت 

زعتگاُ اًتظاهی ی ؽوارُ هسیزیت 

زعتگاُ ـٌی هعایٌِ هسیزیت 

هزعتگا َّؽوٌس کارت هسیزیت 

زعتگاُ تیوِ هسیزیت 

زعتگاُ ّا تیوِ اس زریاـتی ّای ذغارت عَاتق هسیزیت 

زعتگاُ عَذت کارت هسیزیت 

زعتگاُ ّای گاراًتی اعالعات هسیزیت 

زعتگاُ تقازؾ/ عَاًح هسیزیت 

زعتگاُ راًٌسگی ٍ راٌّوای جزاین هسیزیت 

زعتگاُ ی قزارزازّا هسیزیت 

زعتگاُ عَذت هسیزیت 

زعتگاُ رٍؼي هسیزیت 

کسّای ٍ ذزاتیْا اًَاع هسیزیت Error ُزعتگا 

زعتگاُ کارکزز هسیزیت 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زعتگاُ تزای ذسهات/  تعَیض قاتل اقالم/  هقزـی هَاز/  کاالّا ـاکتَرّای هسیزیت 

ّا زعتگاُ تعویزات اًجام ّای زرذَاعت هسیزیت 

زعتگاُ ؽسُ اًجام ای زٍرُ ّای عزٍیظ هسیزیت 

اًثارزاری ّواًٌس هثلػ حثت قاتلیت تا اًثار اس کاال ذزٍج/  اًثار تِ کاال ٍرٍز اعٌاز حثت 

 

 گشارؽات

 

ؽسُ حثت ـیلسّای اعاط تز آالت هاؽیي اعالعات ٍ آهار گشارؽات 

آالت هاؽیي سهاًی عولکزز گشارؽات 

آالت هاؽیي ذَاب گشارؽات 

ّا زعتگاُ( تَقؿ) ذَاب علل گشارػ 

تَقؿ زٍ تیي ـَافل گشارػ 

آالت هاؽیي سهاًی عولکزز تفضیلی گشارؽات 

راًٌسُ تفقیلی کارکزز گشارؽات 

قزارزازّا گشارؽات 

(قغعات ٍ ّا زعتگاُ) جاتجایی/  اًتقاالت ٍ ًقل گشارؽات 

حَازث ٍ ّا ًاهِ تیوِ گشارؽات 

آالت هاؽیي ّای ًاهِ تیوِ عَاتق گشارػ 

آالت هاؽیي حَازث عَاتق گشارػ 

ّا تیوِ اس زریاـتی ّای ذغارت گشارػ 

ّا زعتگاُ ّا عزٍیظ گشارؽات 

تعویزات ؽزح عَاتق گشارؽات 

قغعات ٍ هَاز هقزؾ عَاتق گشارؽات 

عَذت عَاتق گشارػ 

آالت هاؽیي ّای ّشیٌِ گشارػ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اـشار ًزم اهکاًات

 

کارتز تعزیؿ 

هجشا تقَرت ففحِ ّز ٍ کارتز ّز تزای زعتزعی عغَح تعزیؿ 

تزًاهِ تٌظیوات 

اعالعات تاسیاتی ٍ گیزی پؾتیثاى 

ؽعثِ یا ؽزکت ّز تزای...  ٍ کسپغتی ، ؽزکت عٌَاى ،( آرم) لَگَ حثت قاتلیت 

ؽثکِ یک زر کارتز چٌس اعتفازُ اهکاى 

تزًاهِ اتتسای زر آى ًوایؼ ٍ یازآٍری اعالعات حثت 

ًظز هَرز تارید اعاط تز آالت هاؽیي...  ٍ ـٌی هعایٌِ ریال تسًِ ، حالج ؽرـ تیوِ یاززآٍری 

ّا پلتفزم تواهی رٍی تز اجزا قاتیلت  :Windows Server، Windows 7, Linux , Android , iOS 

...... , 

ّای ٍیٌسٍس زر ًقة قاتلیت Xp , Vista , 7 , 8 , 8.1 , 10 , Server2008 , Server2012 , 

Server2016  ,ًظیز هجاسی عزٍرّای VM 

ّا عیغتن عایز ٍ تثلت ، ّوزاُ تلفي زر اـشار ًزم اس اعتفازُ اهکاى 

 

 

 

 

 

 


