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 مةزجةكانى دابيهكسدنى يَيَمى ئيهتةزنَيت

( غةؽ 6بَوماوةى بَوماوةى ) ِزانيةو قةاَلدشَى بَو شانكَوماى لة ( كاترمَيسى24ى )مَيطابت  ضي (   Mbs ٠٣) دابيهكسدنى بِسى-1
بةكَومجانيا بةغَيوةى نةقد بةيةك ثَيويطتة شانكَوى ِزاثةِزيو كسَيى مانطانة بدات ,ِزَوذى دةضت بةكازبونى كَومجانياوة مانط لة

 .كاتى دواكةوتهى بودجة ياى قةيسانى دازايى, كَومجانيا مافى ييض قةزبويةكى نابَيت , بةاَلم لةطوذمة

(  نةبَيت  ئةطةز شانكَو يةضتى كسد  Share( بَيت و بةغَيوةى )Dedicateخصمةتطوشازيةكة بةغَيوةى )  ثَيويطتة -2
 .ة(Share)كسَيى ئةومَيطايانة نةدات كةضيطتةمةكة تَييدادةشانَيت ئةوا شانكَوبةمافى خَوىة (Shareكةضيطتةمةكة )

دابيهكسدنى ئامَيسى تايبةت بةخصمةتطوشازى ئيهتةزنَيت لةئةضتَوى اليةنى جَيبةجيكاز)كَومجانيا( دةبَيت وخَويػى -3
 كَومجانيا يةموو ئامَيسى ليهكةضةزةكيةكاى,يةزوةيا دةبَيت ة)ؾيانةو ضاككسدنةوةى ئامَيسةكاى(بةزثسضيازة ل

كَومجانيا ئامَيسى نوَى وةك )كةيبَن و ئامَيسةكاى (  ثَيويطتة,خباتةناو بَوكطى تايبةتيةوة بةِزَيوةبةزايةتيةكاى و بةغةكاى 
 بَو كَومجانيا دةطةِزَيهةوة. ى وبَوكطةكا ,لةكَوتايى طسَيبةضتةكةدا ئامَيسةكاىةكَومجانياى ثَيػوتسى بكِسَيتةوةبةكازبًَيهَيت نابَيت ل

( بَيت و نَيتَوِزكى ناوخَويى 5نية بةثَيى نةخػةى الثةِزة )الةِزثَيويطتة اليةنى جَيبةجَيكاز نَيتَوِزكى دةزةكى شانكَوماى -4
تى ثةزوةزدةى ,يةزوةيا نَيتَوِزكى دةزةكى وناوخَويى شانكَوماى  لةفاكةَل( بَيت6بةثَيى نةخػةى الثةِزة ) شانكَوماى لةِزانية

 ( بَيت.7قةاَلدشَى بةثَيى نةخػةى الثةِزة )

لةاليةى ليرنةى  ثَيويطتة اليةنى جَيبةجَيكاز ضيطتةمَيكى طسافيكى دابهَيت كةيةموو ليهكةكانى شانكَومانى تَيدابَيت-5
بةباغرتيو غَيوة ضاودَيسى , كةتيايدا يةمووليهكةكانى شانكَوماى ثيػاى بدات بَوئةوةى ودَيسى شانكَوماى بةِزَيوةبربَيتضا

 .سَيتيةمووليهكةكانى شانكَوماى بك

ئةطةز اليةنى جَيبةجَيكاز نةيتوانى ضةزةكيةكاى دابهَيت  (لةضةز يةمووليهكةPublic IPثَيويطتة اليةنى جَيبةجَيكاز)-6
(public IPلةضةز ليهكةضةزةكيةكاى دابهَيت ئةوا شانكَو بةمافى ) بوةغَيهَيتةوة.ةَلخَوى دةشانَيت طسَيبةضتةكة ي 

بَيتةناو  بت(ةكةى ِزانية يةمووى بطاتة ضةزبيهاى فاكةَلتى شانطتةمسَوظايةتيةكاى مَيطا 23بِسى)اليةنى جَيبةجَيكاز ثَيويطتة -7
مَيطا بت(ةكةى قةاَلدشَى يةمووى بطاتة ضةزبيهاى فاكةَلتى  7ضويضَيكةوة لةوَيوة دابةغبكسَيت بةضةز غوَيهةكانى تسدا وبِسى )

,واتة نابَيت ييض ليهكَيك لةِزانية بةغبكسَيت بةضةز غوَيهةكانى تسداثةزوةزدةى قةالدشَى بَيتةناو ضويضَيكةوة لةبيهاكة ولةوَيوة دا
 قةاَلدشَى وةزبطسَيتةوة. و قةاَلدشَى ِزاضتةوخَو لةليهكى كَومجانياو ليهكى ضةزةكى شانكَوماى لةِزانية و

( بَيت، وة لة ناو 1200كى )ياى مايكسَوتَي  (Ciscoياى )دا دةبَيت  (Centerى كة بةكازدَيت لة ) (Router) ئةو ضَيسظةزة-8
 ( دابهسَيت.4Unitِزاكَيكى )

لة ناو بَوزى ثالضتيكى ياى ضةنةَلدا ( بَيت، وة يةموو كَيبَمةكاى FTP6جَوزى ئةو كَيبَمةى كة بةكازدَيت بة اليةنى كةم دةبَيت )-9
 بو.)ثازيصزاو( اوداثَوغس
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, كةبةيَويةوة لة حاَلةتى ( لةضةز يةموو ليهكةضةزةكيةكاى دامبةشزَيهَيت PCQثَيويطتة اليةنى جَيبةجَيكاز ضيطتةمى )-10
بًَيهَيت, ئةطةز بوو بة دووكةع بِسى زى ئيهتةزنَيتةكة بةكابوونى تةنًا كةضَيك لةضةزيَيَن ئةو كةضة بتوانَيت يةموو بِس

ئيهتةزنَيتةكة دابةغى دوو بَيت, وةيةزوةيا لةكاتى ثَيويطتدا شانكَو دةتوانَيت كَومجانيا ثابةندبكات بةدانانى ضيطتةمى 
(Username And Password. ) 

 Replyةيةك لةليهكةضةزةكيةكاى )وةنابَيت بةييض غَيو ,( شياتس نةبَيتMs150( لةليهكةضةزةكيةكاى لة )PINGثَيويطتة ) -11

time outيةبَيت ) ، ( ئةطةزPING( لةليهكةضةزةكيةكاى لة )Ms150 شياتسبوو )ياى(Reply time out يةبوو ئةوا ثَيويطتة )
ئةطةز لةم ماوةيةدا اليةنى جَيبةجَيكاز نةيتوانى ، كاترمَيس( دا ئةم كَيػةية ضازةضةزبكات 2اليةنى جَيبةجَيكاز لةماوةى )

 .كة كسَيى ئةو ِزَوذة نةدات بَو ئةو مَيطايانةى كة ئةم  كَيػةياى يةيةضازةضةزى بكات ئةواشانكَو بةمافى خَوى دةشانَيت 

يةنى جَيبةجَيكاز , يةزكاتَيك يةضت بةم كةموكوِزية كسا ثَيويطتة الةوةى ثةجيى ئيهتةزنَيت خَيسابَيتثَيويطتة لةكسدن-12
ئةوا شانكَو بةمافى خَوى ، ضازةضةزبكسَيت دوو كاترمَيسدا( 2ئةطةز نةتوانسا لةماوةى )، ضازةضةز بَوئةم كَيػةية بدَوشَيتةوة

 دةشانَيت كةكسَيى ئةو ِزَوذة نةدات بَو ئةو مَيطايانةى كة ئةم  كَيػةياى يةية.

 /لةِزانية,ئةوي تسياى بَو بيهاى فاكةَلتى ثةزوةزدةةَلتى شانطتةمسَوظايةتيةكاى ( يةكَيكياى بَو بيهاى فاكUPS 2دابيهكسدنى )-13
 كاترمَيس ( ثَيدانى كازةباى يةبَيت بةليهكةكانى شانكَوماى لةِزانيةو قةاَلدشَى. 4كةتواناى شياتس لة )، قةاَلدشَى

ليهكة ضةزةكيةكانى شانكَو لة ِزانية و  دابيهكسدنى ضيطتةمى ئاطادازكسدنةوةى ئاطس و ضيطتةمى كوذانةوةى ئاطس بَو-14
 قةاَلدشَى.

كاترمَيس( تواناى  24قةاَلدشَى) /لةِزانيةو فاكةَلتى ثةزوةزدة يةموو ليهكةكاى بةضةزةكى و بةغةكانى تسيؼثَيويطتة جيًاشى -15
ًاشى ليهكة ضةزةكيةكاى , وةيةزوةيا ثَيويطتة ) جي(1لةخػتةى ذمازة )طةياندنى ئةو بِسةياى يةبَيت كةبَوياى ديازىكساوة

 .كةطسَيبةضتماى لةطةَلدا كسدووى , بَيئةوةى ييض بةزشونصمييةك لةبِسةكةيدا ِزوبدات لةوماوةيةدالةجَوزى طَيطابت بو (

شانكَو بةمافى  ,( كاترمَيسدا24) ( دووكاترمَيس لة2( يةك لةضةز ضوازى يةزمَيطايةك بَوماوةى )1/4لةكاتى نةطةيػتهى بِسى )-16
( دوو ِزَوذدا 2( ى ئةم غوَيهةى ئةم كَيػةيةى تَيداية دابني نةكات,ئةطةز لةماوةى )اىخَوى دةشانَي كسَيى ئةم ِزَوذة بَو)مَيطاك

,ئةطةز وت ِزَوذى بِسى )مَيطاكاى( نةدات( حة7نةتوانسا ئةم كَيػةية ضازةضةز بكسَيت ئةوا شانكَو بةمافى خَوى دةشانَيت كسَيى )
ِزَوذى بِسى  ثاشدة( 15( يةغت ِزَوذدا نةتوانسا ئةم كَيػةية ضازةضةزبكسَيت ئةواشانكَو بةمافى خَوى دةشانَيت كسَيى )8ةماوةى )ل

كسَيى بِسى ِزَوذدا نةتوانسا ئةم كَيػةية ضازةضةزبكسَيت ئةوا شانكَو بةمافى خَوى دةشانَيت نَو( 9)مَيطاكاى( نةدات,ئةطةزلةماوةى )
 َو )مانطَيك ( نةدات.)مَيطاكاى( ب

( بيطت 24( دووكاترمَيس لة )2لةكاتى نةبونى يَيَمى ئيهتةزنَيت لةيةزغوَيهَيك لةشانكَوماى لةِزانية و قةاَلدشَى بَوماوةى )-17
اى كةئةم كَيػةيةى يةبَيت كةئاماذةم  ى(اىك)مَيطاوضواز كاترمَيسدا ئةوا شانكَو بةمافى خَوى دةشانَيت كسَيى ئةو ِزَوذة بَو 

( دوو ِزَوذدا ئةم كَيػةية ضازةضةزبكسَيت,ئةوا شانكَو بةمافى خَوى 2ثَيكسدووة دابيهى نةكات, ئةطةزياتو نةتوانسا لةماوةى )
َوذدا ئةم كَيػةية ِزثَيهج ( 5( حةوت ِزَوذ ى بِسى )مَيطاكاى( نةدات,ئةطةزياتو نةتوانسا لةماوةى )7دةشانَيت كسَيى )
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( 6نةدات, ئةطةز ياتوو نةتوانسا لةماوةى ) ى( دةِزَوذ بِسى )مَيطاكاى(10كسَيى )بةمافى خَوى دةشانَيت  , ئةواشانكَوضازةضةزبكسَيت
كةئةم كَيػةيةى  ى(اىك)مَيطائةوا شانكَو بةمافى خَوى دةشانَيت كسَيى ئةم )مانطة( بَو  ، ِزَوذدا ئةم كَيػةية ضازةضةزبكسَيت غةؽ

 كات.نةيةبَيت كةئاماذةماى ثَيكسدووة دابيهى 

 لةكاتى بوونى يةزكَيػةيةك لةنَيواى يةزدووالدا ثَيويطتة لةدادطاى بةزايى ِزانية كَيػةكة يةكاليى بكسَيتةوة.-18

 زى دةكات ضاودَيسى دةكسَيت.نةى ثطجَوِزةوة كةشانكَو دياخصمةتطوشازيةكة لةاليةى لير-19

لةضوازضَيوةى يَيَمى ئيهتةزنَيت بَوغوَيهَيك دابني بكات  لةيةزغوَيهَيك شانكَوو ليرنةى ضةزثةزغتياز بةثَيويطتى شانى-20
 بةغةكانى شانكَودا ئةوا ثَيويطتة اليةنى جَيبةجَيكاز )جيًاشى ئيهتةزنَيت و كَيبَمى( ثَيويطتى بَودابني بكات.

دابَيت ثَيويطتة اليةنى  شانكَو بةمافى خَوى دةشانَيت بةشيادكسدنى يةزخاَلَيك لةماوةى طسَيبةضتةكةدا كةلةبةزذةوةندى شانكَو-21
 جَيبةجَيكاز ثَيوةى ثابةندبَيت.

 ضةزثةزغتيازى يَيَمى ئيهتةزنَيت كسَيى مانطانة خةزج ناكسَيت. ىبة بَى ِزاثَوزتى ليرنة-22

يهى ئةكات تواناى ةخػى ئيهتةزنَيت لةغوَيهةكاى داب(ِزاوتةزانةى بَو ثRouterثَيويطتة اليةنى جَيبةجَيكاز ئةو )-23
(Supportى يةموو جَوزةكانى وايةزلَيطى كَومجيوتةزو مَوبايمى يةبَيت ) ، ئةطةز ليرنةى ضةزثةزغتياز يةضتى كسد كة

( ى كَومجيوتةز و مَوباين بكات ئةوا ثَيويطتة كَومجانيا ئةو ِزاوتةزانة  Supportِزاوتةزةكاى لةيةزغوَيهَيكى شانكَوماى نةيتوانى )
 .دزوضت بووة بطَوِزَيت كةئةم كَيػةيةى بَو

اليةنى جَيبةجَيكاز بةزثسضة لةطةياندنى يَيَمى ئيهتةزنَيت بَو يةكة بةيةكة بَو يةموو ذووزةكانى بةِزَيوةبةزايةتيةكاى و -٢4
اليةنى جَيبةجَيكاز بةزثسضة   وبةغةكانى شانكَوماى , لةكاتى ِزودانى كَيػة لة بةِزَيوةبةزايةتيةكاىى شانكَوماىبةغةكان

( دوو كاترمَيسدا دواى ئاطادازكسدنةوةى لةاليةى ليرنةى ضةزثةزغتيازةوة,ئةطةز لةم 2لةضازةضةزكسدنى كَيػةكة لةماوةى )
كَيػةياى ئةوا شانكَو بةمافى خَوى دةشانَيت كة كسَيى ئةو ِزَوذة نةدات بَو ئةو مَيطايانةى كة ئةم  ماوةيةدا كَيػةكة ضازةضةزنةكسا 

 يةية.

وة شانكَوبةمافى خَوى  ,لةكاتى تةواوبونى طسَيبةضتةكة بةِزةشامةندى يةزدووال دةتوانسَى طسَيبةضتةكة نوَيبكسَيتةوة-25
 .دةشانَيت, مةزجى تسشيادبكات كةلةبةزذةوةندى شانكَودابَيت

يةى بةِزَيوةبةزايةتى ثالى و ئامازو تةكهةلَوجياى ثابةندبَيت بة طػت ئةوِزَيهماييانةى كة لةال جَيبةجَيكازثَيويطتة اليةنى -26
 دةزدةضَيت. ياى ليرنةى ضاودَيسيةوة شانيازى 

 نية لةبةزشبوونةوةونصم بونةوةى نسخى دابيهكسدنى خصمةتطوشازى  ئيهتةزنَيت لةماوةى طسَيبةضتةكة. شانكَو ثابةند-27

 داواى دةكات.بةَلَيهدةز ثابةندة بة بمَوككسدنى يةزضايتَيك كةشانكَو -28
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لةكاتى تةواوبونى بيهاى ضةزَوكايةتى شانكَو و بةغة ناوخَويةكانى ِزانية و قةاَلدشَى, بةَلَيهدةز ثابةندة بةدابيهكسدى ياى  -29
 طواضتهةوةى يَيَمى ئيهتةزنَيت بَو ئةو بيهايانة. 

َيضةوانةوة بةثَيى ياضا بةكازيَيهانةوة بةثِزووى نًَيهى بةزثسضة لةثازاضتهى ئاضايػى ضيطتةمةكة لة جَيبةجَيكاز اليةنى-30
 بةزثسع دةبَيت.  

وة يةز لةضةزةتاى كازةكاندا كَومجانيا ثَيويطتة دانانى ليهك و ئةكطظ ثَويهتةكاى بةئاطادازى ضتافى شانكَو بكات،  -31
 ( ضَى كةع.3بةاليةنى كةم بَو ) بة كازمةندانى شانكَو بكات  ( تايبةتTrainingدةوزةى ) كَومجانيا   ثَيويطتة

( حةوت ِزَوذدا لةِزَوذى واذَو كسدنى طسَيبةضتةكةوة دةضت 7انيايةك كة كازةكةى  وةزطست ثَيويطتة لةماوةى )يةز كَومج-32
 بةكازبَيت بةثَيضةوانةوة ضصادةدزَيت. 

 -شانكَو دةتوانَيت كَومجانيا ضصا بدات لةكاتى ثابةند نةبووى بةبِسطةكانى طسَيبةضتةكة بةم غَيوةية:-33

 ثَيهج ضةد يةشاز ديهاز بَو حةوت ضةدو ثةجنا يةشاز ديهاز لة جازى يةكةم. (750‚000 -500‚000بِسى ) -أ 

 ( حةوت ضةدو ثةجنا يةشاز ديهاز بَو يةك مميَوى ديهاز لةجازى دووةم.1000‚000 -750‚000بِسى )  -ب 
جازةكانى و يةم ثَيهج ضةد يةشاز ديهاز لةجازى ضَي ( يةك مميَوى ديهاز بَو مميَونَيك و 1500‚000 -1000‚000بِسى )  -ج 

 . دواتس

 :يةكال يةنة و بة بةبَى طةِزانةوة بَو دادطا طسَيبةضتةكة يةَلبوةغَيهَيتةوة ئةطةز شانكَو دةتوانَيت -34

اى ئاطادازكسدنةوةى دوبةَلَيهدةز ثابةند نةبوو بةجَي بة جَى كسدنى بِسطةكانى طسَيبةضت بةتةواوى و بةبَى كةم و كوِزى  -أ
 ى نوضساو.بةغَيوة

 .ضَي جاز بةَلَيهدةز لةاليةى شانكَو غسامة كسا -ب

 .شانكَولةكاتى يةَلوةغاندنةوةى طسَيبةضتةكة اليةنى دووةم بازمتةى ياضايى لةدةضت دةدات و دةبَيت بةداياتى -35

نةخػةى ياوثَيض وخػتةى ضَونَيتى دابةغكسدنى يَيَمى ئيهتةزنَيت بةغَيكو لةطسَيبةضتةكة وثَيويطتة اليةنى  يةزضَى-36
 دووةم ثَييانةوة ثابةندبَيت.
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 خػتةى دابةغكسدنى يَيمى ئيهتةزنيتى شانكَوى ِزاثةزيو لةِزانيةو قةآلدشَى

 

 ( 1خػتةى ذمازة ) 

 ذمازة غوَيو بِسةكةى تَيبيهى

 ليهكى ضةزةكى بيهاى فاكةَلتى شانطتةمسَوظايةتيةكاى  لةِزانية مَيطابت 23 كاترمَيسدا 24لة 

 

1 

 كةمجةضى شانكَو/ ِزانية ميطابت 6 فاكةلتى شانطتة مسَوظايةتيةكاى

 

2 

 كةمجةضى شانكَو/ ِزانية ميطابت 6 فاكةلتى ثةزوةزدةى بهةِزةت

 
3 

بَو كازوبازى كازطَيِسى و يازيدةدةزى ضةزَوكى شانكَو  مَيطابت  4 كاترمَيسدا 24لة 
 دازايى)غوقةكاى(

 

3 

 بةِزَيوةبةزايةتى كازطَيِسى )غوقةكاى( مَيطابت 2 دواى دةوام دةيهَيسيو بَو غوقةكانى مامَوضتاياى

 

4 

 ضةزَوكايةتى شانكَو مَيطابت3 كاترمَيسدا 24لة 

 

5 

 مَيطابت 1.5 كاترمَيسدا 24لة 

 

 بةغى فيصيا  و بةغى كيميا

 

6 

 كاترمَيس, مَيطابت0.5بةيانياى
بيهاى فاكةَلتى شانطتة  مَيطابتى4ثاغهيوةِزَو2:30

 ناوخَويي بَوبةغى مَسظايةتيةكاى شانكَودةنَيسيو
 بةيانى 8:30 يةتاوةكو

 مَيطابت 0.5

 

 بةغى ناوخَويى

 

7 

 كاترمَيس, ييض بِسَيكى بَو دابني ناكسَيت بةيانياى
ثةزوةزدةى بيهاى فاكةلتى  مَيطابتى2ثاغهيوةِزَو2:30

مامَوضتايانى شانكَوى -بَوغوقةكانى بهةِزةتدةنَيسيو
 بةيانى 8:30 يةتاوةكو ِزاثةِزيو

 8 مامَوضتاياى-غوقةكاى  بةيانياى ييض بِسيكى نية

 كاترمَيس, ييض بِسَيكى بَو دابني ناكسَيت بةيانياى
بيهاى فاكةلتى ثةزوةزدةى  مَيطابتى2ثاغهيوةِزَو2:30

 شانكَوى ِزاثةِزيو-َوميواخنانةب دةنَيسيو بهةِزةت
 بةيانى 8:30 يةتاوةكو

 

 بةيانياى ييض بِسيكى نية
 شانكَوى ِزاثةِزيو -ميواخنانة 

 

9 

 ليهكى ضةزةكى فاكةلتى ثةزوةزدةى قةالدشَى مَيطابت 7 كاترمَيسدا 24لة 

 

10 

 بيهاى فاكةلتى ثةزوةزدةى قةالدشَى مَيطابت  6 

 

11 

 كاترمَيس, مَيطابت 1 بةيانياى
بيهاى فاكةَلتى ثةزوةزدةى  مَيطابتى6ثاغهيوةِزَو2:30

 8:30يةتاوةكو ناوخَويي بَوبةغى قةالدشَى دةنَيسيو
 بةيانى

 بةغى ناوخَويى/ قةالدشَى مَيطابت 1

 

12 
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