وﯾﮋﮔ ﯿ ﻬ ﺎی ﯾ ﮏ ﻃﺮا ﺣﯽ ﺧﻮ ب ﺷﺒ ﮑﻪ ﭼ ﯿﺴ ﺖ ؟ ) ﻧﺴ ﺨﻪ (PDF
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ دوره ﻫﺎی ﺷـﺒﮑﻪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﺪ  ،ﭼﻪ دوره ﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﭼﻪ دوره ﻫﺎی ﺳﯿﺴﮑﻮ  ،ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ
ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ از ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ را ﻣﺠﺪدا ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﭼﻪ ﻣﻼ ک ﻫﺎﯾﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮم ؟ ﻗﻄﻌﺎ در دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺒﮑﻪ ) اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد داره ( ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد  ،در اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺼﺪ دارم ﻫﻔﺖ ﻓﺎ ﮐﺘﻮر اﺻـﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد را ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻢ و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .

 Cost - 1ﯾ ﺎ ﻫ ﺰﯾ ﻨ ﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر و ﻓﺎ ﮐﺘﻮر ﻣﻬﻢ در ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺷـﺒﮑﻪ اﺳﺖ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾـﺪ ﺗﺠﻬﯿﺮات ﺳـﺨﺖ اﻓﺰاری  ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺼﺐ و راه اﻧـﺪازی ﻧﺮم
اﻓﺰاری و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫـﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺷـﺒﮑﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷـﻤﺎ در
اﺑﺘﺪای ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺷـﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺧﺼﻮص ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻـﺮاﺣﺖ ﺻـﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺷـﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳـﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﻮﯾﭻ
ﺳﯿﺴﮑﻮ 1و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ از ﯾﮏ ﺳﻮﯾﭻ دی ﻟﯿﻨﮏ  300ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻘﯿﺎس و اﻧﺪازه ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﯾﭻ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﺷـﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷـﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮع ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﮐﻠﯽ
در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی آﯾﻨﺪه وی دارد.

 Security - 2ﯾ ﺎ ا ﻣ ﻨﯿ ﺖ
اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺼﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﺟﺰا و داده ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر اﺻﻠﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷـﺒﮑﻪ ای ﮐﻪ در آن از ﺑﺪو ﻃﺮاﺣﯽ اﻣﻨﯿﺖ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺸـﮑﻼت زﯾﺎدی در آﯾﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮرد .اﻣﻨﯿﺖ را ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺼﻮرت ﻻﯾﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ  ،ﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ  OSIﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﮐﺎر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺎز ﻫﻢ در
ﺑﺤﺚ اﻣﻨﯿﺖ و درﺟﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷـﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨـﺪ  ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺤﺚ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در  Edgeﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد از ﯾﮏ  PCﮐﻪ ﺑﺮ روی آن ﻧﺮم اﻓﺰار  TMGﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﯾﺮوال اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻓﺎﯾﺮوال ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری  Juniperﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ده ﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 Speed - 3ﯾ ﺎ ﺳ ﺮﻋ ﺖ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﯿﺰان اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷـﺒﮑﻪ اﺳﺖ .در ﻃﺮاﺣﯽ ﺷـﺒﮑﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز  ،ﻧﻮع ﺳﺮوﯾﺴـﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ  ،ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ از ﻧﻮع ﮐﺎﺑﻠﯽ در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  100ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺳﺮﻋﺖ را
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ  100ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﺮﻋﺖ را در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،
ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ  ،ﮐﺎﺑﻞ  ،ﺳﻮﯾﭻ  ،روﺗﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

 Topology - 4ﯾ ﺎ ﻫ ﻤ ﺒ ﻨ ﺪ ی
ﻗﺎﻟﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻪ داده ﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺷـﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺷـﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ از ﻫﻤﺒﻨﺪی ﻫﺎی ﺳـﺘﺎره ای اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ از
ﻫﻤﺒﻨﺪی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺒﻨﺪی ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود  ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺒﻨﺪی را اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ  ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻫﻤﺒﻨﺪی ﺑﯿﺴـﯿﻢ ﯾﺎ واﯾﺮﻟﺲ اﻣﺮوزه در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻌﺪد زﯾﺎدی ﻣﺮﺳﻮم
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﺎده و آﺳﺎﻧﯽ دارد  ،اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻤﺒﻨﺪی ﺑﯿﺴـﯿﻢ  ،ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ و اﻋﻮﺟﺎج و ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

 Scalability - 5ﯾ ﺎ ﻣ ﻘﯿ ﺎ س ﭘ ﺬﯾ ﺮ ی
ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷـﺒﮑﻪ ای ﮐﻪ ﺷـﻤﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  ،ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان
ﺑﯿﺸﺘﺮ  ،ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و رﺷﺪ ﮐﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ؟ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺷـﺒﮑﻪ را در ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ  ،ﻫﻤﯿﺸﻪ آﯾﻨﺪه را ﭼﻪ

ﺑﯿﺸﺘﺮ  ،ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و رﺷﺪ ﮐﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ؟ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺷـﺒﮑﻪ را در ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ  ،ﻫﻤﯿﺸﻪ آﯾﻨﺪه را ﭼﻪ
در ﺑﻌﺪ ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﭼﻪ در ﺑﻌﺪ ﺳـﺨﺖ اﻓﺰاری ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻤﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ا ﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد  50ﻋﺪد ﺳﯿﺴﺘﻢ در
ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻌﻠﯽ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺎ  200ﻋـﺪد را ﺑﺪﻫﯿـﺪ  ،ﺗﻌﺪاد آدرس ﻫﺎی  IPﮐﻪ در  Subnetiingﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿـﺪ را
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﯾﻨﺪه در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در ﺣﻮزه ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺗﻌﺪاد  Nodeﻫﺎ را ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻓﻌﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و آﯾﻨﺪه را ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ
در ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﯽ  ،ﭼﻪ در اﻧﺪازه رک و  ....ﻫﻤﯿﺸﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 Reliability - 6ﯾ ﺎ ﻗ ﺎﺑ ﻞ اﻋﺘ ﻤ ﺎ د ﺑ ﻮ د ن
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن در ﺷـﺒﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷـﻤﺎ ﭼﻘﺪر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺑﺮوز
ﻣﺸـﮑﻞ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و اﺗﻔﺎق ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ  Reliableﺑﺎﺷـﻨﺪ  ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺳﻮﯾﭻ ﻫﺎ و روﺗﺮﻫﺎی ﺳﯿﺴـﮑﻮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ا ﮔﺮ در ﻣﺤﯿﻂ اﯾﺪه آل ﮐﺎر
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﺪون ﺑﺮوز ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ در ﺧﺼﻮص ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد  ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز ﯾﮏ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ  Reliabilityآن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد زﯾﺮا ﺑﺎ ﺑﺮوز ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺷـﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ را دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﮐﻨﺪ  ،اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ آﻧﻘﺪر  Reliableاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﺮﺧﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را
 Configﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﻨﯿﺪ !!! ﻣﻼ ﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  Reliabilityدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم  MTBFﯾﺎ Mean Time Between Failures
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯿﺒﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اول ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ
ﯾﺎ آن را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮد.

 Availability - 7ﯾ ﺎ د ﺳﺘ ﺮ ﺳﯽ ﭘ ﺬﯾ ﺮ ی
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ در دﺳﺘﺮس اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد  ،اﯾﻦ اﺻﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ
 ،ا ﮔﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﺷﻤﺎ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﺬﯾﺮی آن دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺷـﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد را در ﺷـﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ  ،اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد در ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﭘﺬﯾﺮی ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﺎر ا ﮐﺘﯿﻮداﯾﺮﮐﺘﻮری ﺧﻮد ﯾﮏ Additional
 Domain Controllerدر ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾـﺪ ﺗﺎ در ﺳـﻄﺢ ﻧﺮم اﻓﺰار دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﭘـﺬﯾﺮی را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ  ،ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﺴـﮑﻮ ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷـﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﮑﻞ  HSRPﺑﺮای ﺳﻮﯾـﭻ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Load Balancingو  Fail-overاﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿـﺪ ﺗﺎ در
ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸـﮑﻞ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﭘﺬﯾﺮی ﺷـﻤﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﻮد .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر درﺻﺪ در ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد  .ﺗﻌـﺪاد دﻗـﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳـﺮوﯾﺲ در ﺳﺎل در دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ را  Uptimeﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪ و ﺗﻌـﺪاد دﻗﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷـﺪ را
 Downtimeﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر درﺻﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ITPro .ﺑﺎﺷ ﯿ ﺪ .
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮی
ﻣﻨﺒﻊ  :ﺟﺰﯾﺮه ﺷﺒﮑﻪ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﯿﻨﺴﻮ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ و ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ و ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دارای اﺷﮑﺎل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﺮﯾﻤﯿﺎن
ﺳﻼم ﻣﻦ دوره  mcsa2012و رﻓﺘﻢ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮد ﻣﻦ اﻻن ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ ﮐﻪ از ﮐﺠﺎ ﺷـﺮوع ﮐﻨﻢ ﭼﻪ ﭼﺴـﺰﻫﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻢ .ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه رو ﻧﻤﺴﺪوﻧﻢ ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺘﻦ و ﻧﻮﺷﺘﺴﻢ و ...ﻟﻄﻔﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.ﻣﻤﻨﻮن
ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﯽ

