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  سازمان فناوري اطالعات ايران بعنوان بازوي حاكميتي تخصصي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و كار گروه 
فاواي دولت در امر توسعه فناوري اطالعات در كشور و نيز در راستاي انجام بخشي از وظايف اساس نامه اي خود 
مبادرت به »مديريت، حمايت و ساماندهي امور مربوط به توسعه اينترنت، توسعه فناوري اطالعات و كاربرد هاي 
الكترونيكي«  آمادگي  بردن  باال  و  اطالعات  تبادل  فضاي  )امنيت(  و سخت افزار، سالمت  نرم افزار  كشور،  در  آن 
فناوري اطالعات در كشور و توسعه شبكه ملي اطالعات  ارتقاء زيرساخت  مي نمايد. همچنين مديريت توسعه و 

ارتباطات و فناوري اطالعات مي باشد. از مأموريت  هاي كليدي وزارت 
از سوي ديگر در تدوين سند توسعه فاوا در وزارت آموزش و پرورش مأموريت  هاي كالن حوزه فناوري اطالعات 
و ارتباطات تبيين شده است، كه يكي از مأموريت  هاي سند، تأمين تسهيالت و امكانات الزم به منظور دسترسي 

به شبكه  هاي ارتباطي و اطالعاتي براي تمام سطوح آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته است.
اِيران بعنوان يكي  در راستاي اين مأموريت، اتصال مدارس به شبكه ملي اطالعات و توسعه شبكه ملي مدارس 
الكترونيكي  پرورشي  و  آموزشي  ارائه خدمات  براي  پرورش  و  آموزش  وزارت  فاوا در  توسعه  راهبرد هاي سند  از 

تاكيد اساسي قرار گرفته است. اين شبكه مورد  بر بستر 
ادامه  در  و  گرديد  متقابل  همكاري  هاي  و  هماهنگي ها  افزايش  موجب  خانه،  وزارت  دو  مأموريت  هاي  هم سويي 
اجراي فاز اول طرح  اتصال مدارس كشور به شبكه ملي اطالعات در سال  هاي 1385و 1386 و 1388، تفاهم نامه 
وزارت  و  اطالعات  فناوري  و  ارتباطات  وزارت  مسئوالن  بين  اطالعات  ملي  به شبكه  مدارس كشور  اتصال  طرح 
الكترونيكي در سال 1389 منعقد  آموزش و پرورش، به منظور توسعه بستر فناوري اطالعات و گسترش دولت 
و پس از تدوين طرح جامع اتصاالت نقاط به عنوان جزء شاخص سند توسعه فناوري اطالعات  وزارت آموزش 
قالب چند  در  اجراي طرح  تخصيصي  مالي  منابع  و  ارتباطي  زيرساختهاي   به ظرفيت  هاي  توجه  با  و  پرورش  و 

گرديد. برنامه ريزي  فاز 
واحدهاي  كليه  و  مدارس  از  اعم  پرورش  و  آموزش  وزارت  نقاط  كليه  اتصال  زيرساخت  طرح،  اين  اجراي  با 
ارائه خدمات برخط در حوزه  هاي آموزشي   آموزشي و نقاط اداري  به شبكه ملي اطالعات فراهم شده و امكان 

الكترونيكي و عرضه محتواي آموزشي بر بستر شبكه  فراهم مي شود.  اداري و كاربردي، به خصوص آموزش 

پيش گفتار
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الكترونيكي  خدمات  توسعه  منظور  به  و  الكترونيكي  دولت  اولين  عنوان  به  دهم  دولت  سياست هاي  اجراي  راستاي  در    
و  اطالعات  فناوري  مديرت  »كارگروه  جمهور  رئيس  ويژه  نمايندگان  تصميم  استناد  به  و  ملي  منابع  در  جويي  صرفه  و 
ارتباطات و امنيت آن« و در راستاي اجراي »سند راهبردي نظام مجتمع فناوري اطالعات جمهوري اسالمي ايران« و در 
ادامه همكاري هاي مشترک دو وزارت در راستاي توسعه كاربردهاي فناوري اطالعات مقرر است فاز دو طرح اتصال مدارس 

با منابع مالي مشترک عملياتي و اجرا گردد. 4 محور اصلي  به شبكه ملي اطالعات در قالب 
1. برقراري اتصال كليه واحد هاي آموزشي در سراسر كشور در سقف زماني 2 سال )حداقل20،000 واحد آموزشي در سال 

تحصيلي90-91( در سال  الباقي  و  تحصيلي89-90 
از  شده  فراهم  كاربردي  سرويس هاي  از  بهره برداري  امكان  جهت  سخت افزاري  امكانات  حداقل  به  اتصال  نقاط  تجهيز   .2

ايجاد شده ارتباط شبكه  طريق 
3. توسعه سرويس هاي كاربردي و آموزشي

ايجاد شده قبلی )15.000 نقطه( ارتباطات  برقراري  4. حفظ 
فناوري  بين سازمان  ما  اي  نامه ي سه جانبه  تفاهم  اطالعات،  به شبكه ملي  اتصال مدارس كشور  پيشبرد طرح  به منظور 
اطالعات ايران بعنوان مجري و راهبر طرح، مركز آمار، فناوري اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش بعنوان بهره 

بردار و شركت مخابرات ايران بعنوان اپراتور اجرايي در سال 90 منعقد گرديده است.
در فصول مختلف اين كتاب سعي شده تا اطالعات مورد نياز كاربران طرح بصورت كاربردي ارائه گردد.

مقدمه
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درباره شبکه ملي اطالعات فصل اول



10

آشنايي با مفاهيم و روش  هاي اتصال و آزمايش 
و تحويل و پايش نقاط در طرح اتصال مدارس 

كشــور بـه شبـــكه ملـــي اطــالعـــات

پيوسته و توسعه پذير شامل  به هم  توزيع شده،  ابری،  شبكه ملی اطالعات، شبكه ای است گسترده، چنداليه، 
كه  دولتی  غير  و  دولتی  امن  داده  مراكز  و  اختصاصی  و  عمومی  جديد  نسل  پرسرعت  ارتباطی  های  شبكه 
زيرساخت های الزم برای ذخيره سازی، اشتراک گذاری و پردازش اطالعات، برقراری كليه تعامالت و مبادالت 
تمام دستگاه های  پرسرعت  امكان دسترسی  بنگاه های خصوصی،  و  دولتی  تمام دستگاه های  بين  الكترونيكی 
همچنين  و  شبكه  اين  الكترونيكی  خدمات  و  اطالعاتی  های  سامانه  به  مردم  و  خصوصی  های  بنگاه  دولتی، 
امن  الكترونيكي  سامانه  و  سالمت  پرونده  هوشمند،  كارت  نظير  ملی  های  پروژه  از  برداری  بهره  و  اندازی  راه 
الكترونيكی،  پست  مانند  تحت وب  عمومی  اين شبكه خدمات  سازد.  فراهم می  را  و مستغالت  امالک  معامالت 
ارائه  خصوصی  و  دولتی  اپراتورهای  طريق  از  را  ای  رسانه  چند  خدمات  اجتماعی،  های  رسانه  موتورجستجو، 

نمود.  خواهد 
شبكه ملي اطالعات را ميتوان از سويي ابر شبكه اي دانست  كه به شبكه جهاني اينترنت  نيز متصل بوده و در 
تبادل  و  دسترسي  امكان  كشور،  رايانه اي  شبكه  هاي  اتصال  با  شبكه  اين  داشت.  خواهد  گسترش  ايران  سراسر 
اطالعات و خدمات را در سطح ملي و بين المللي براي افراد جامعه، سازمان ها و مراكز بخش خصوصي و دولتي 

مي نمايد. فراهم 

اطالعات ملي  1- مخاطبان شبکه 
و  است  شده  ايجاد  مردم  عموم  و  غيردولتي  و  دولتي  بخش  هاي  به  سرويس  ارائه  هدف  با  اطالعات  ملي  شبكه 

و كاربران خانگي تشكيل مي دهند. را كليه دستگاه  هاي دولتي، بخش غير دولتي  و ذينفعان آن  كاربران 

ارتباطات از منظر  2- عناصر راهبردي شبکه ملي اطالعات 
افزايش سطح رفاه عمومي مردم در سراسر كشور  ايجاد بستر مناسب براي كليه اقدامات در جهت 

با كيفيت و پر سرعت اطالعات  توسعه امكان تبادل پايدار و 
امكانات ميزباني اطالعات در داخل كشور  توسعه 

 تبادل ترافيک داده  هاي درون شبكه اي در داخل كشور
مناسب  به كارگيري  و  در طراحي، ساخت  فناوري كشور  و  فني  توان  توسعه  و  رشد  براي  مناسب  بستر  ايجاد   

پيشرفته ارتباطي  سيستم هاي 
الكترونيكي،  تجارت  الكترونيكي،  دولت  جمله  از  داده  سرويس  هاي  انواع  توسعه  براي  مناسب  بستر  ايجاد   

در سطح كشور و...  الكترونيكي  بهداشت  الكترونيكي،  آموزش 
اينترنت به شبكه جهاني  توسعه دسترسي   

اينترنت ارزان به شبكه جهاني   دسترسي همگاني، ساده و 

ارتباطات از منظر  3- ويژگي  هاي شبکه ملي اطالعات 
اترنت از فناوري گيگا بيت  نيز استفاده  ايجاد زير ساخت شبكه و  براي  از فيبر نوري   استفاده 

IDC استاني و اتصال آنها به شبكه  اينترنت جهاني IDC ملي و ده ها   ايجاد 
DNS   هاي استاني  DNS ملي و   پياده سازي 

استاني اترنت  هاي  مترو  اتصال  قابليت   
يا هر شبكه خصوصي ديگر به اين شبكه ADSL و  قابليت اتصال شبكه  هاي   

مراكز  و سيما،  داده صدا  مراكز  داراي مجوز،  IDC هاي  مانند  دولتي  غير  دولتي  داده بخش  مراكز  به  اتصال   
داده آموزش و پرورش )شبكه رشد(

درباره شبكه ملي اطالعات
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اترنت اترنت سريع و گيگابيت  باال،  با سرعت   تأمين خطوط 
IP ver . 6.0 IP و قابل انطباق با   مبتني بر 

NGN با شبكه   مطابقت 
ايجاد هاب منطقه براي  مناسبي  بستر   

ارتباطات از منظر  4- مزاياي شبکه ملي اطالعات 
 برخورداري از يک شبكه پايدار و امن ملي

الكترونيكي نظير: از طريق عرضه خدمات  افزايش سطح رفاه عمومي مردم   
)E-learning( الكترونيكي  آموزش   

)E-Government( الكترونيكي   دولت 
)E-Commerce( الكترونيک   تجارت 

)E-Health( الكترونيكي   سالمت 
به داخل كشور ترافيک درون شبكه اي  انتقال  از طريق  اينترنت  به شبكه جهاني   سهولت دسترسي 

باند  پهناي  پايين عرضه  قيمت   
 امكان ارتباط مستقيم سازمان ها و ادارات با سرعت باال

 امكان تعامل عموم كاربران در نقاط مختلف كشور با سازمان ها و ادارات در سراسر كشور
نقاط مختلف كشور ارتباطي پرسرعت در  20 ميليون اشتراک  ارائه  امكان   

 توسعه ارتقا سطح توان فني و فناوري كشور
 ايجاد مشاغل جديد با ارزش افزوده باال

 اتصال كليه مراكز دولتي و خصوصي، مدارس، دانشگاه ها، بيمارستان ها، مراكز علمي و تحقيقاتي و... به شبكه 
اطالعاتي مشترک منابع  از  بهره برداري  منظور  به 

فني،  دليل  هر  به  از كشور  با خارج  ارتباطي  در صورت قطع خطوط  اطالعات  ملي  پذيري شبكه  آسيب   عدم 
و... اقتصادي  سياسي، 

از مديريت و كنترل ترافيک شهري و غيره ايجاد شبكه  هاي نظارتي و كنترلي اعم   امكان 

اطالعات  5- توصيف خدمات شبکه ملي 
: ارائه مي باشند بطور خالصه شامل موارد زير است  خدمات دسترسي كه از طريق اين شبكه قابل 

به نقطه و نقطه به چند نقطه   خدمات نقطه 
يكديگر  به   DSL آوري  فن  از  استفاده  با  نقطه  به چند  نقطه  و  نقطه  به  نقطه  به صورت  نقاط  اين خدمات  در 
پهناي  با  خدمات  موجود(  سيمي  )زيرساخت  معمولي  تلفني  طريق خطوط  از  فناوري  اين  در  مي گردند  متصل 
 ADSL، HDSL، G.SHDSL مانند  داراي گونه  هاي متفاوت   xDSL فراهم مي شود.  براي كاربران  باال  باند 
است كه هركدام از آنها سرعت  هاي متفاوت با برد انتقال مختلف ارائه مي دهند. با استفاده از اين فناوري، انتقال 
پيوسته ويدئو، صوت و حتي جلوه  هاي سه بعدي قابل ارائه است. اين خدمات هميشه برقرار است و مي توان در 

يک زمان بر روي خط تلفن، از تلفن و كامپيوتر استفاده كرد.
)Virtual Private Network( شبكه اختصاصي مجازي 

شبكه اختصاصي مجازي يک ارتباط پنهاني و امن )Encrypted( بين شبكه  هاي خصوصي از ميان شبكه  هاي 
داده مي شود  عبور  ميان شبكه عمومي  از  اطالعات يک شبكه خصوصي  است.  اينترانت  و  اينترنت  مثل  عمومي 

قابل دسترسي نمي باشد.  اين شبكه عمومي  براي ساير كاربران  از اطالعات  در حالي كه هيچ يک 
ارتباطي  بستر  از  استفاده  كشور،  مدارس  فرهنگي  محيط  در  شبكه  كاربران  نوع  و  مذكور  ويژگي  هاي  اساس  بر 

درباره شبكه ملي اطالعات
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شبكه ملي اطالعات براي اتصال نقاط آموزش و پرورش بعنوان يک سياست كلي در كشور در حال اجراست.

6- مدل مفهومي و معماري کلي طرح اتصال مدارس به شبکه ملي اطالعات 
شبكه ملي اطالعات به روش  هاي مختلف متناسب با نياز  هاي كاربران، بين نقاط انتهايي ارتباط برقرار مي نمايد. 
در  امن  كاماًل  صورت  به  مي گردند  ارائه  شبكه  اين  طريق  از  كه  ارتباطاتي  كليه  شبكه  اين  ساختار  به  توجه  با 
اليه مربوطه مي باشند. اين شبكه از سه اليه پي بستر ملي، شبكه  هاي استاني و شبكه توزيع تشكيل شده است 
كه پي بستر اصلي آن در اختيار حاكميت بوده و شبكه  هاي استاني توسط شركت  هاي مخابراتي استاني اداره و 

PAP ايجاد و مديريت مي شود. بخش توزيع توسط بخش غيردولتي و شركت  هاي داراي مجوز 
پوشش،  تحت  نقاط  افزايش  جمله  از  متعددي  توسعه اي  برنامه  هاي  شبكه،  اين  كاربران  به  خدمات  ارائه  براي 
مدنظر  تصوير  و  نظير صوت  افزوده  ارزش  ارائه سرويس  هاي  و  در شبكه  يكپارچه  مديريت  و  امنيت  پياده سازي 

مي باشد.

درباره شبكه ملي اطالعات
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روش اتصال نقاط به شبکه ملي اطالعات و پارامترهاي کيفي فصل دوم
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روش  از  نقاط  اين  است.  شده  پرداخته  اطالعات  ملي  شبكه  به  مدارس  اتصال  روش  معرفي  به  فصل  اين  در 
ملي  شبكه  به  مخابرات(  و   PAP هاي  )شركت  شبكه  دسترسی  اپراتورهای  امكانات  از  استفاده  با  و   ADSL

خواهند شد.  متصل  اطالعات 

اتصال  1- طرح منطقي 
 ADSL برقرار مي شود. تكنولوژي ADSL در اين روش اتصال نقاط از طريق زوج سيم و با استفاده از مودم هاي
 DownStream يک روش نامتقارن براي ارسال و دريافت داده ها است. اين روش پهناي باند بيشتري از جهت
UpStream در مسير  باند كمتري در جهت  پهناي  و  به سايت مشتري   )CO( ارائه دهنده سرويس  از مركز 
مي نمايد.  پشتيباني  مسي  زوج سيم  يک  روي  را  كيلومتر   5.5 فاصله حداكثر   ADSL مي آورد.  فراهم  برعكس 
يكديگر  به  تلفن  زوج سيم  از طريق  دو طرف  در   ADSL هاي  مودم  كه  مي باشد  گونه اي  به   ADSL ساختار 
Upstream و كانال سرويس تلفني را  Downstream، كانال كم سرعت  متصل شده و سه كانال پرسرعت 
فراهم  و  مي گردد  Splitter جدا  يا  و  فيلتر  وسيله  به  ديجيتال  مودم  از  تلفني  كانال سرويس  مي سازد.  فراهم 

تلفني همان زوج سيم است. ارتباط  كننده 
در سر نقاطي كه از روش ADSL بايد به شبكه ملي متصل گردند نياز به يک ADSL/Modem مي باشد كه 
مي گردد.  احساس  روتينگ  قابليت  به  نياز  حالت  دو  در  باشد.  داشته  نيز  را  روتينگ  قابليت  مي تواند  مودم  اين 
 IP اول در حالتي كه چند شبكه محلي در نقطه مزبور موجود باشد و دوم آنكه دو سر مودم داراي آدرس هاي 

باشند. متفاوتي 
DHCP مي تواند روي  DNS و  LAN داخلي هر نقطه از جمله  الزم به ذكر است كه تنظيمات خاص شبكه 

اين مودم اجرا شوند. شكل بعد نشان دهنده اتصال معرفي شده مي باشد.

روش اتصال نقاط به شبكه ملي اطالعات و پارامترهاي كيفي
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اتصال  کيفيت  پارامترهاي   -2
از: اين قسمت ها عبارتند  3 قسمت مجزا تقسيم بندي مي شود كه  اتصال به صورت اجمالي به  بررسي صحت 

اتصال  موارد عمومي 
اتصال تنظيمات   

اتصال كيفيت   
مقادير  شدن  مشخص  با  اتصال  هر  كيفيت  عبارتي  به  مي شود،  كيفيت  پارامترهاي  شامل  اتصال  كيفيت  بخش 
با  كه  مي گويند  پارامترهايي  به  اتصال،  يک  كيفيت  دهنده  نشان  پارامترهايي  مي گردد.  تعريف  پارامترها  اين 
مقداردهي به آن ها مي توان وضعيت كيفيت يک اتصال را مشخص كرد. پارامترهاي اصلي براي سنجش كيفيت 

از: انتخاب شده براي اين پروژه عبارتند  و كميت اتصال 
Throughput )پهناي باند(  -1

Packet Loss )گم شدن بسته ها(  -2
Delay )تأخير(  -3

Jitter -4
اگر  موجود  استانداردهاي  و  شرايط  به  توجه  با  شوند،  دهي  مقدار  پارامترها  اين  بايد  اتصال  يک  ارزيابي  براي 
آستانه  را  ها  محدوده  اين  نمي باشد.  مناسب  اتصال  كيفيت  كنند،  تجاوز  محدودهاي  از  پارامترها  اين  مقادير 

هاي مربوط به پارامترها مي نامند. تعاريف پارامترها و آستانه هاي قابل قبول هر كدام در ادامه آمده است.

Throughput باند تضمين شده يا  2-1- پهناي 

يک  روي  پيغام  موفق  حمل  نرخ  ميانگين   Throughput راديويي،  يا  اترنت  مانند  ارتباطات،  هاي  شبكه  در 
يا  و  سيم  بي  كانال  منطقي،  لينک  فيزيكي،  لينک  است  ممكن  ارتباطي  كانال  اين  باشد.  مي  ارتباطي  كانال 
يا  سيستم  بازدهي  با،  است  برابر   Throughput باشد.  خاص  كامپيوتر  دو  بين  ارتباطي  كانال  است  ممكن 
مجموع بازدهي جمع نرخ هاي انتقال داده )كه به تمام پايانه ها در يک شبكه حمل شده است(. بازدهي را مي 

با مكانيزم تئوري صف تحليل كرد. توان به صورت رياضي 
ديتا مورد  اهميت آن است كه، حجم  نكته حائز  را محاسبه مي نماييم  نياز  باند مورد  پهناي  ميزان  هنگامي كه 
نياز براي ارسال و دريافت بر روي پهناي باند، بيشتر از نرخ تضمين شده يا همان Throughput نباشد، زيرا 
Buffer شدن ديتا  در اين صورت با حجم ديتاي زياد و پهناي باند كم مواجه مي شويم؛ كه اين مسئله سبب 

در هنگام ارسال آن در مبدأ مي شود.
آستانه انتخاب شده براي Throughput: با توجه به تحقيقات صورت گرفته و SLA، وضعيت مطلوب حداقل 

نرخ تضمين شده در قرارداد و 50% نرخ تضمين شده قابل قبول مي باشد.

Packet loss -2-2

اين  از  هركدام  بروند.  بين  از  يا  و  گم  خراب،  مسير  طول  در  است  ممكن  مقصد  به  مبدأ  از  ارسالي  هاي  بسته 
Packet loss )گم شدن بسته ها( مي شناسند. اتفاقات را با عنوان 

اين موضوع در مورد  به تخريب و حذف بسته ها منجر شود. مثاًل  خرابي ها و خطاهاي تجهيزات شبكه مي تواند 
از  به معني  نيز  از مكالمه است و در شبكه  از دست رفتن بخشي  به معني   ،VoIP تلفني در سيستم  مكالمات 
تجهيزات  نامناسب  يا  نادرست  پيكربندي  از  ناشي  دشواري هاي  باشد.  مي  ها   Packet از  مقداري  رفتن  دست 
بدين  ها مي شود.  بسته  رفتن  بين  از  يا   Packet Loss باعث  اوقات  از  اي  پاره  در  آن ها  ميان  و سيگنالينگ 
مواقعي  در  و  رود  بين مي  از  ديتا  از  زيادي  Packet Loss در شبكه حجم  پارامتر  بيشتر شدن  با  صورت كه 
Packet ها به مقصد  Packet باعث مي شود كه صحت رسيدن  باعث قطعي كامل ارتباط مي گردد. گم شدن 

تاييد نشود و باعث ارسال مجدد آن ها مي شود، كه اين امر باعث اشغال بي مورد پهناي باند مي شود.

روش اتصال نقاط به شبكه ملي اطالعات و پارامترهاي كيفي
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از اين ضريب مي توان ميزان اعتمادپذيري به برقراري ارتباط اطالعاتي را اندازه گيري كرد. با ارسال يک بسته 
اطالعاتي بزرگ به يک روتر و ميزان برگشت صحيح آن )Echo( ضريب محاسبه مي شود. به عنوان مثال اگر 
10 بسته ارسال شود و تنها 8 بسته برگشت داده شود، ضريب 20% براي بسته هاي گم شده منظور مي شود.

:Packet loss انتخاب شده  آستانه 
بايد از 3% كمتر، وضعيت مورد قبول SLA، وضعيت مطلوب  با توجه به تحقيقات صورت گرفته و 

 0%-12% باشد.

Delay -3-2

 Delay ،مقصد Node مبدأ تا دريافت از طريق Node از Packet به مدت زمان ميانگين ارسال IP در شبكه
Backbone شبكه ملي ديتا كشور كمتر از 60 ميلي  Delay در طول  يا تأخير گفته مي شود. متوسط مقدار 

ثانيه و در خارج از شبكه ملي ديتاي كشور كمتر از 350 ميلي ثانيه مي باشد.
VoIP و كنفرانس ويدئويي  نظير  افزوده  ارزش  تأثيرگذار در كيفيت سرويس هاي  از عوامل اصلي  تأخير يكي 
است. به عنوان مثال تأخير زياد باعث ديدن تصاوير به صورت منقطع و گسسته مي شود. تأخير عالوه بر اختالل 
در ارتباطات باعث گم شدن Packet ها نيز مي گردد. هرچه ميزان تأخير از مبدأ تا مقصد در شبكه بيشتر شود 
ديتا كشور  از شبكه ملي  اين موضوع در خارج  و  Packet ها خواهد شد  از  بيشتري  رفتن حجم  بين  از  باعث 

تجاوز از 350 ميلي ثانيه به باال مي باشد.
SLA، وضعيت مطلوب بايد حداكثر از 60  : با توجه به تحقيقات صورت گرفته و   Delay آستانه انتخاب شده 

باشد. ثانيه  ميلي   120-0 قبول  مورد  ثانيه كمتر، وضعيت  ميلي 

Jitter -4-2

به  مي شود  ايجاد  ها  بسته  انتقال  مسير  در  تأخير  ميزان  در  تغييرات  از  كه  مي شود  گفته  پديده اي  به   Jitter
در  پي  در  پي  هاي  پالس  صورت  به  مواقع  اكثر  در   Jitter مي نامند.   Jitter را   Delay در  نوسانات  عبارتي 
سيگنال هاي دريافتي در مقصد نمود پيدا مي كند كه اين پالس ها باعث از بين رفتن سالمت بخشي از اطالعات 
ارسالي مي گردد. اين عامل مخرب معموالً ناشي از بروز پديده تراكم )Congestion( در داخل شبكه است. 
مهم ترين اثر Jitter در سرويس هاي ارزش افزوده نظير VoIP و ويدئو كنفرانس است. اين عامل سبب تغيير 
در شكل موج سيگنال ها مي شود. به نحوي كه شكل موج سيگنال ارسالي از مبدأ با سيگنال دريافتي در مقصد 
متفاوت است. به همين جهت باعث حذف داده ها در شبكه مي شود. عالوه بر آن ممكن است ترتيب دريافت 
داده ها نيز تغيير كند براي جلوگيري از اين امر بايد خاصيت بافرينگ در شبكه استفاده كرد، كه در اين حالت 

Jitter ممكن است به دليل بافرينگ باال داده ديرتر به مقصد تحويل داده شود. با افزايش  نيز 
 30 از  بايد حداكثر  مطلوب  وضعيت   ،SLA و  گرفته  تحقيقات صورت  به  توجه  با   :Jitter انتخاب شده  آستانه 

باشد. ثانيه  ميلي   60-0 قبول  مورد  ثانيه كمتر، وضعيت  ميلي 
اگر  موجود  استانداردهاي  و  شرايط  به  توجه  با  شوند،  دهي  مقدار  پارامترها  اين  بايد  اتصال  يک  ارزيابي  براي 
آستانه  را  ها  محدوده  اين  نمي باشد.  مناسب  اتصال  كيفيت  كنند،  تجاوز  محدودهاي  از  پارامترها  اين  مقادير 
به  زير  محدوده هاي  شده،  انجام  فني  بررسي  و  مختلف  منابع  به  توجه  با  نامند.  مي  پارامترها  به  مربوط  هاي 

برگزيده شده اند. ها  آستانه  عنوان 
Packet loss وضعيت مطلوب 3%، وضعيت مورد قبول 0%-12%معرفي شده است  براي 

60 ms-0 وضعيت مطلوب حداكثر 30 ميلي ثانيه، وضعيت مورد قبول Jitter  براي 
Throughput حداقل نرخ تضمين شده در قرارداد، وضعيت مورد قبول 50% نرخ تضمين شده   براي 

ms120-0 ثانيه، وضعيت مورد قبول Latency وضعيت مطلوب حداكثر 60 ميلي   براي 

روش اتصال نقاط به شبكه ملي اطالعات و پارامترهاي كيفي
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كشــور بـه شبـــكه ملـــي اطــالعـــات

روش اتصال نقاط به شبكه ملي اطالعات و پارامترهاي كيفي

تنظيمات نرم افزاري مورد نياز روي رايانه  هاي متصل شده فصل سوم
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اتصال 1- موارد پيش نياز 
 خط تلفن و ارتباط 

PAP(، تحويل نماينده  خط ارتباطي مدرسه توسط شركت تأمين كننده ارتباط )شركت مخابرات يا شركت هاي 
مي شود. مدرسه 
IP رنج آدرس 

قالب  در  مدارس   IP آدرس  هاي  تخصيص  نحوه  دستورالعمل  اساس  بر  مدرسه  نياز  مورد   IP آدرس  رنج 
مدرسه  نماينده  به   )PAP شركت هاي  يا  مخابرات  )شركت  شبكه  دسترسی  اپراتورهای  توسط  صورت جلسه، 
ارائه مي شود. )رنج اين آدرس به صورت يک عدد 4 بخشي بوده كه قسمت اول آن با عدد 10 آغاز مي گردد و 

بلوک تحويلي 16 الي 32 آدرس را شامل مي شود(.
 كارت شبكه

در شبكه محلی LAN مدرسه، رايانه ها از طريق كارت شبكه رايانه به شبكه محلي متصل مي گردد. )در صورتيكه در 
مدرسه شبكه محلی LAN وجود نداشته باشد بايستي حداقل يک دستگاه رايانه مجهز به كارت شبكه موجود باشد(.

 سيستم عامل و مرورگر
ساير  يا   ) 2000و...   Win xp.Win.7  Win( ويندوز  عامل  سيستم  رايانه(  يک  )حداقل  رايانه ها  كليه  روي 

باشد. بايستي نصب شده   )Internet Expelorer )مانند  برنامه  هاي مرورگر  به همراه  سيستم  هاي عامل 
HUB/SWITCH  اتصال مودم از طريق 

 ADSL مودم  شبكه  پورت  به   HUB پورت های  از  يكي  بايد  دارند   LAN محلي  شبكه  كه  مدرسه هايي  در 
ارتباط وصل شود.  تأمين كننده  توسط شركت  تحويل شده 

 HUB ADSL به  اتصال مودم 
به  مودم  روش  اين  در  نمي باشد.  شبكه  در  موجود  رايانه  هاي  در  نرم افزاري  تنظيمات  به  نياز  روش  اين  در 

تنظيم شود. بايد  زير  روش  هاي 
 اتصال مودم از طريق كارت شبكه 

در مورد مدارسي كه صرفاً يک دستگاه رايانه دارند بايستي ارتباط رايانه از طريق كارت شبكه نصب شده روي 
ADSL وصل شود. رايانه و با استفاده از يک كابل مخصوص شبكه به پورت شبكه مودم 

تنظيمات نرم افزاري مورد نياز روي رايانه  هاي متصل شده

 HUB به ADSL اتصال مودم

اتصال مودم از طريق كارت شبكه
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انجام گردد: بايستي تنظيمات زير  ارتباط در رايانه ها  در اين روش جهت برقراري 
show all connections مي شويم. Desktop از مسير زير وارد پنجره  الف) از روي صفحه 

}start/connect to/show all connections{  
properties را انتخاب  مي كنيم. Local area connection كليک چپ و گزينه  ب( روي گزينه 

ج( پس از باز شدن پنجره جديد در قسمت General گزينه Internet Protocol)TCP/IP( را انتخاب و 
Properties كليک  مي كنيم. با موس روي گزينه 

را  زير  آدرس  هاي  ترتيب  به  و  انتخاب  را   Use the following IP address قسمت  جديد  پنجره  در  د( 
وارد   مي كنيم.

IP address: بطور مثال: 10.8.45.34
Sub net mask: بطور مثال 255.255.255.224

اين آدرس   .XXX.XXX.XXX ارتباط10. ارائه دهنده  از شركت  IP دريافتي تحويل شده  از آدرس  هاي  يكي 
ارتباط در فرم صورت جلسه تحويلي نوشته شده است. ارائه دهنده  از طريق شركت  نيز 

255.255.255.XXX .
باال پر مي شود. DNS نيز درست به شكل  تنظيمات 

ه( سپس گزينه OK را انتخاب كرده و چند لحظه صبر نماييد تا ويندوز تنظيمات وارده را در سيستم و كارت 
نمايد. اعمال  شبكه 

قادر  اينترانتي  معتبر  آدرس  هاي  وارد كردن  با  و  نموده  باز  ويندوز  روي  از  را   Internet-Expelore مرورگر 
آنها  مي باشيم. مشاهده  به 

 Bridge PPPOE و  ADSL در حالت  2- تنظيمات مودم  هاي 
مودم  به  كه  سيستمي   Browser صفحه  در  بايد  ابتدا   ADSL مودم  هاي  روي  بر  تنظيمات  انجام  منظور  به 
به صورت  تا  كنيم  وارد  را   )  192.168.1.1//:Http مثال  عنوان  )به  مودم  به  مربوط   IP آدرس  است،  متصل 

Web based وارد صفحه تنظيمات مربوطه مودم شويم.

 Bridge 2-1- تنظيم مودم در حالت 

 Local Area Connection روي  و  شده   Network Connection سپس  و   Control Panel وارد 
192.168.1.1 روي كارت شبكه  از رنج  را   IP انتخاب مي كنيم.  را   Propertise كليک راست كرده و گزينه 

مي كنيم. تنظيم 

تنظيمات نرم افزاري مورد نياز روي رايانه  هاي متصل شده
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Password را وارد مي كنيم. USER NAME و  صفحه تنظيمات مودم را باز و 

مراحل زير را انجام مي دهيم. وارد گزينه Advance Setup شده و تنظيمات WAN را پاک مي كنيم. گزينه 
Remove را انتخاب و سپس Finish را انتخاب مي كنيم.

گزينه  و  برداشته  را   Dsl Auto Connect تيک  و  شده   Quick Setup وارد  مودم  شدن   Reset از  بعد 
Next را انتخاب مي كنيم.

تنظيمات نرم افزاري مورد نياز روي رايانه  هاي متصل شده
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انتخاب مي كنيم. را   Next گزينه 

انتخاب مي كنيم. Next را  IP هاي صورت جلسه تحويل گزينه 

انتخاب مي كنيم. را   Save/Reboot نهايت گزينه  در 

تنظيمات نرم افزاري مورد نياز روي رايانه  هاي متصل شده
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 Obtain IP Address گزينه  و  برداشته  را  بوديم  كرده  وارد  دستي  صورت  به  كه  را  هايي   IP سپس 
Automatically را انتخاب مي كنيم.

PPPOE 2-2- تنظيم مودم در حالت 

انتخاب   و...  پروتكل  نوع  و   VPI/VCI مانند  را  پارامتر هاي مربوطه  و  پيمايش  مي نماييم  را  Wizard مربوطه 
مشاهده   TP-link مودم  براي  را   Wizard اين  پيمايش  مراحل  زير  شكل  هاي  در  مثال  عنوان  به  مي كنيم. 

 مي نماييد.

انتخاب  مي كنيم. را  پروتكل مربوطه  نوع  اين مرحله  در 

تنظيمات نرم افزاري مورد نياز روي رايانه  هاي متصل شده
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 در اين مرحله Username و Password مربوطه را وارد  و سپس VPI/VCI را وارد  مي كنيم.

اينجا به پايان  مي رسد. PPPOE در  مراحل تنظيمات مودم در حالت 

MultiPVC 3- قابليت 
در دور جديد اتصال مدارس در برخي استان ها مودم هايي با قابليت MultiPVC از سوي اپراتور سرويس دهنده 

ارائه شده و امكان ارائه سرويس هاي مختلف روي يک مودم را فراهم آورده است.
MultiPVC قابليت ارايه چند سرويس بصورت همزمان و مجزا از هم روي يک بستر فيزيكي مي باشد. اين امر 
باعث صرفه جويي در استفاده از منابع فني شبكه مي گردد و اگر مشتركي درخواست سرويس هاي مختلف اعم 
... را بصورت همزمان داشته باشد،  IPTV و  MPLS يا سرويس هاي ارزش افزوده نظير  از اينترنت، اينترانت، 
با تعريف هر سرويس روی VLAN مجزا و استفاده از يک PVC Number )حداكثر PVC 8( قابليت ارائه 
از  برخي  در  قابليت  اين  مي گردد.  مهيا  فيزيكي  بستر  يک  روي  هم  از  مجزا  و  همزمان  بصورت  سرويس ها  اين 

Multi PVC عبارتند از:  استان ها از سوي مخابرات استان ارائه مي گردد. مزاياي استفاده از 
از منابع مخابراتي 1- صرفه جويي در استفاده 

2- صرفه جويي هزينه اي براي مشتركين كه درخواست سرويس هاي مختلف داشته و نيازي به خريد چندين مودم ندارند.
3- سهولت نگهداري

تنظيمات نرم افزاري مورد نياز روي رايانه  هاي متصل شده
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نحوة آزمايش و تحويل فصل چهارم
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آزمايش و تحويل نقاط با تست پارامترهايي كيفيتي اتصال انجام مي شود. پارامترهايي كيفيتي اتصال، پارامترهايي 
شده  انتخاب  اصلي  پارامتر هاي  كرد.  مشخص  را  اتصال  يک  كيفيت  وضعيت  مي توان  آنها  ارزيابي  با  كه  هستند 
براي سنجش كيفيت و كميت اتصال  ها عبارتند  از: Troughput . Packet Loss . Delay و Jitter. در ادامه 

روش هاي تست آزمايش و تحويل خطوط ارائه شده اند.

1- روش تست معمولي برقراري اتصال
در اين روش، برقراري اتصال به ترتيب زير بررسي مي شود. 

 ADSL 1-1- وضعيت چراغ  هاي مودم  هاي 

معموالً در اكثر مودم  هاي ADSL چراغ هاي ADSL، USB، LINK، PWR و LAN  وجود دارند كه در حالت 
صحت برقراري ارتباط، چراغ  هاي ADSL، LINK و PWR ثابت )روشن( و بقيه چراغ ها چشمک زن  مي باشند. 

در غير اينصورت ارتباط داراي مشكل مي باشد. وضعيت چراغ هاي مودم و مفهوم آن به شرح زير مي باشد:
LINK مودم چشمک زن است؛ كه نشان دهنده برقرار نشدن ارتباط فيزيكي و يا وارد نشدن خط تلفن   چراغ 

LINE مودم  مي باشد. به صورت مستقيم به پورت 

موارد  به  است  اين مشكل الزم  براي حل  نشود  USB روشن  ADSL، چراغ  از نصب مودم   ممكن است پس 
زير توجه شود: 

USB و يا پورت متصل به كامپيوتر ممكن است مشكل داشته باشد. 1.كابل 
USB دچار مشكل شده باشد. 2.ممكن است پورت 

3.ممكن است درايور مودم )مودم ADSL ( درست نصب نشده باشد.
4.ممكن است كارت شبكه مجازي ساخته شده توسط درايور، غير فعال شده باشد.

  پس از نصب مودم ADSL، چراغ PWR روشن نشود؛ براي حل اين مشكل الزم است به موارد زير توجه شود:
1.ممكن است برق مودم مشكل داشته باشد. 
2.آداپتور و يا سيم مودم مشكل داشته باشد. 
ADSL خاموش باشد. 3.كليد آداپتور مودم 

 ممكن است چراغ LAN مودم ADSL روشن نشود براي حل اين مشكل الزم است به موارد زير توجه شود:
ADSL يا كامپيوتر درست متصل نشده باشد. 1.كانكتور ورودي به پشت مودم 

باشد. 2.كابل شبكه مشكل داشته 
Disable شده باشد. 3.درايور كارت شبكه كامپيوتر متصل به مودم درست نصب نشده باشد يا 

 ممكن است چراغ LINK مودم چند تا چشمک بزند و چند ثانيه بعد خاموش شود؛ براي حل اين مشكل الزم 
است به موارد زير توجه شود :

1.درايور مودم به صورت صحيح نصب نشده باشد.
2.شماره خطاي پورت چک شود.

3.سيم تلفن و لينک بررسي شود.
4.صحت عملكرد كارت شبكه بررسي گردد.

Ping -2-1 سايت نمونه

Cmd تايپ مي شود و سايت  Start ويندوز  Run از بخش  پس از اطمينان از صحت عملكرد مودم، در منوي 
Ping مي شود. براي اين منظور عبارت زير براي سايت رشد )يا سايت دلخواه  نمونه اي در شبكه ملي اطالعات 

نحوة آزمايش و تحويل
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كاربر( تست مي شود.
 Ping www.roshd.ir   :نمونه تست موفق اتصال

اتصال: ناموفق  نمونه تست 

در صورت مواجهه با پيام فوق و يا پيام  هاي متوالي Request Time Out اتصال شما دچار اشكال مي باشد و 
PAP تماس بگيريد. يا  با بخش پشتيباني شركت مخابرات  بايستي ضمن اجراي عمليات عيب يابي 

2- نرم افزارهاي تست و تحويل حرفه اي نقاط
اندازه گيري  را  اتصال  سيستم  كيفيت  توانند  مي  كه  هستند  نرم افزارهايي  سيستم،  تحويل  و  تست  نرم افزارهاي 
اين سيستم  در  نقاط  اتصال  تست  پايه  نرم افزارها  اين  دهند.  ارائه  ما  به  را  اتصال  وضعيت  از  گزارشاتي  و  كنند 

از: مي باشند. نرم افزارهاي منتخب براي تست و تحويل نقاط عبارتند 
www.itc.ir سايت سازمان فناوري اطالعات ايران 

)Ping plotter )Version: Pro v3.20 نرم افزار 
VENetwork )Version: 4.6( نرم افزار 

www.itc.ir با استفاده از سايت Throughput 2-1- اندازه گيري پارامتر

قابل   Throughput پارامتر   ،www.itc.ir سايت  به  مراجعه  با  سيستم،  در   java نرم افزار  نصب  از  پس 
وارد  نقشه  روي  بر  كليک  با  و  اينترنت شده  قسمت سرعت سنجش  وارد  ابتدا  تست  براي  مي باشد.  اندازه گيري 
نقشه  اين  در  باشد.  مي  مشاهده  قابل  اينترنت  سرعت  سنجش  شبكه  نقشه  بعد  مرحله  در  شده،  بعد  مرحله 
سرورهايي در بعضي استان هاي سطح كشور نمايان مي باشد، هر كاربر براي تست سرعت با انتخاب سرور مستقر 
نزديک ترين سرور  نباشد  استاني سروري مستقر  بعد مي شود و در صورتي كه در  در استان مربوطه وارد مرحله 
انتخاب گزينه  با  انتخاب كرده، در مرحله بعد نمودار سنجش سرعت ترسيم مي-گردد و  به محل مورد تست را 
Click to start test نمودار متوقف گرديده و مقدار download speed در صفحه نمايان مي گردد كه همان 

نحوة آزمايش و تحويل
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نحوة آزمايش و تحويل

شكل شماره 6: نقشه گسترش سرورهاي سطح كشور

شكل شماره 7: مشخص نمودن پهناي باند

Throughput شكل شماره 8: نمودار گرافيكي ميزان 
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)4.6 :VENetwork )Version 2-2- نرم افزار

اصلي آن  ادامه صفحه  و در  نموده  اجرا  را   VENetworkCatcherLite.exe نرم افزار،  اين  راستاي نصب  در 
قابل مشاهده مي باشد. تصويري از صفحه اصلي اين نرم افزار در ادامه ارائه شده است.

Packet loss مي باشد. براي شروع  Dealy و  اندازه گيري پارامترهاي  ابزار تست براي  VENetwork يک   
تست با نرم افزار مذكور مي بايست در قسمت IP or DNS address، آدرس IP يا آدرس سايت سرور مربوطه 
نوشته شده و مدت زمان تست در بخش time Recording )براي مثال 100 ثانيه( وارد شود؛ و با كليک روي 
و   Packet loss نهايي  نمودار مقدار  اين  پايان رسيدن  به  با  ترسيم مي گردد كه  نمودار گرافيكي   Start كليد 

Delay كه براي اين پارامتر ميانگين آن يعني Avg در نظر گرفته مي شود. 

)Ping Plotter )Version: Pro v3.20 2-3- نرم افزار

اين  Ping Plotter استفاده شده است. در راستاي نصب  از نرم افزار   Jitter پارامتر  اين پروژه، براي تست  در 
براي  نظر  مورد  مسير   »Next« دكمه  انتخاب  با  بعدي  صفحه  در  و  نموده  اجرا   pngplt_pro.exe نرم افزار، 
ذخيره اين نرم افزار را تعيين كرده و با انتخاب دكمه »Install« نرم افزار مذكور نصب مي شود. در اين نرم افزار 
كافي است در قسمت Address to Trace كافي است آدرس سايت و يا IP نزديک ترين سرور به محل تست 
مي  نمايان  شكل  در  كه  همان طور  و  گردد  مي  ترسيم  گرافي  نمودار   Trace كليد  روي  كليک  با  و  شود  وارد 
مثال در شكل  عنوان  )به  باشد  قابل مشاهده مي  وارد شده   IP به  توجه  با   Jitter پارامتر  آخر  در ستون  باشد 

IP:217.218.154.250 وارد شده و مقدار پارامتر حاصل 0.50 ميلي ثانيه مي باشد( 

نحوة آزمايش و تحويل

VENetwork شكل شماره 4: نرم افزار
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Throughput مي باشد. مقدار 

3- استفاده سيستم پايش اتصال نقاط
استفاده از روش هاي مذكور در بند ها 1 و2 اين فصل، امكان تست لحظه اي ارتباط را فراهم مي سازد و با انجام 
ارزيابي نمود. در شرايط فعلي، تست لحظه اي  انجام تست را مي توان  ارتباط در لحظه  روش هاي مذكور كيفيت 
استفاده  ارتباط در طول مدت  از كيفيت  معناي رضايتمندي  به  اپراتورهاي مختلف  توسط  ايجاد شده  ارتباطات 

نخواهد بود و مشكالت اين نوع تست را مي توان در موارد زير برشمرد:
 عدم ثبات در مقادير اندازه گيري شده براي كيفيت ارتباط در زمان های مختلف تست

ارتباط  امكان قطعي هاي مكرر 
 مشكالت مربوط به ثبت مداوم و گزارش گيري از نتايج تست

هر چند انجام مكرر تست و ضبط سوابق مربوطه مي تواند كيفيت ارتباط در طول زمان را نشان دهد اما روشي 
ساده و قابل استفاده عمومي نخواهد بود لذا استفاده از سيستمي كه اين عمليات را بصورت اتوماتيک انجام داده 

و نسبت و به نگهداري سوابق اقدام نمايد بسيار مثمر ثمر خواهد بود.
و  سيستم  تشريح  به  بعد  فصل  در  گردد.  راه اندازي  خطوط  اتصال  پايش  سيستم  تا  شد  سبب  موارد  اين  جمله 

نحوة كاربرد آن پرداخته مي شود. 

نحوة آزمايش و تحويل

Ping Platter نرم افزار
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سيستم پايش اتصال نقاط فصل پنجم
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كشور  مدارس  ارتباطي  بسترهاي  وضعيت  ارزيابي  و  پايش  جهت  است  اي  سامانه   نقاط  اتصال  پايش  سيستم 
با شبكه ملي اطالعات  ارتباط  را جهت  البته مدارس روش  هاي مختلفي  به شبكه ملي اطالعات.  اتصال  جهت 
روش   و  سيم  بي   هاي  روش   اينترانت،  و  اينترنت  به   ADSL به  اتصال  جمله  از  نمايند،  انتخاب  توانند  مي  
هاي گوناگون ديگر و در ضمن اپراتورهاي سرويس  دهنده نيز با توجه به پيشرفت روز افزون ارتباطات بصورت 
رقابتي وارد بازار ارائه خدمات شده و بسته  هاي پيشنهادي مختلفي را جهت استفاده از سرويس-هاي اينترانت 
و اينترنت به واحدهاي آموزشي ارائه مي  نمايند. در اين فصل روش ارزيابي و پايش بسترهاي مختلف ارتباطي 

كه واحدهاي آموزشي جهت ارتباط با شبكه ملي اطالعات انتخاب نموده  اند توضيح داده مي  شود. 
و   Agent نسخه  كاربري  نحوه  آموزش  پايش،  نرم افزار سيستم  درباره  است،  اصلي  بخش  شامل سه  فصل  اين 

آموزش نحوه بهره  برداري و مديريت سرور مي باشد.

1- درباره نرم افزار پايش اتصال نقاط
براي راه اندازي سيستم پايش اتصال نقاط از نرم افزارهاي روز دنيا در حوزه پايش و كنترل شبكه استفاده شده 
است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  و  بومي سازي شده  آن  كاربردهاي  اين طرح  نيازهاي خاص  با  متناسب  و  است 
قابليت هاي گسترده تری نيز وجود دارد  از  قابليت هاي پياده سازي شده امكان استفاده  بر  اين نرم افزار عالوه  در 

افزود. اتصال نقاط  قابليت ها بر كارايي سيستم پايش  اين  با راه اندازي  كه در آينده مي توان 

قابليت ها و  نرم افزار  1-1- مشخصات 

اين نرم افزار قابل پياده سازي بر روی پايگاه داده مختلف مانند MySQL، Postgres، Oracle و غيره را دارا 
انجام مي شود. مانيتور و مديريت، سرورها و تجهيزات  رابط كاربري وب عمليات  از طريق  مي باشد. همچنين 

سرويسي  بايد   Agentless حالت  در  مي كند.  كار   Agent با  هم  و   Agentless به صورت  هم  نرم افزار  اين 
مانند SNMP بر روی سرور و دستگاه مورد نظر فعال باشد تا اطالعات مورد نياز بر روی سرور ثبت شوند. ولي 
اتوماتيک  به صورت  و سپس  نصب شود  عامل  روی سيستم  بر   Agent تا  است  كافي  فقط   Agent حالت  در 
از  استفاده  با  فرستاده مي شود.  به سرور  ها   Server و  ها   Client اطالعات  تعريف شده  زماني  بازه هاي  در  و 
كنترل  قابليت  كرد.  مانيتور  نيز  را   Nat Server و   Firewall پشت  های   Client مي توان   Agent قابليت 

سرورها و Client ها از طريق SNMP، TCP، ICMP، SSH و IPMI نيز وجود دارد.

نرم افزار 1-2- ساير ويژگي هاي 

از: نقاط عبارتند  اتصال  نرم افزار پايش  از ويژگی های قابل استفاده در  برخی 
امنيت  

Brute force   جلوگيري از حمالت 
IP Address   امكان شناسايي كاربر رابط وب از طريق 

تعريف مجوزهاي متنوع امكان    
 كارايي باال

Novell Windows، Linux، Unix و    قابليت مانيتور كردن سيستم عامل هاي 
  مديريت فضاي ديسک

  مديريت منابع و حافظه سيستم
IPv6 پشتيباني از  

Solaris و غيره BSD، ويندوز،  لينوكس،  از پلت فرم هاي مختلف مانند:  قابليت پشتيباني    
Oracle Mysql، Postgres و    امكان پشتيباني از پايگاه داده های متنوع مانند: 

مانيتورينگ  

سيستم پايش اتصال نقاط
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HTTP FTP، SSH و    امكان مانيتور كردن سرويس هاي راه دور مانند 
1.2.3 SNMP v   امكان پشتيباني از 

Websphere Oracle، Weblogic و    امكان مانيتور كردن برنامه هايي مانند 
Log فايل هاي هر سرور   امكان مانيتور كردن 

 گزارش مشكل
SMS Email و    امكان فرستادن خطاها از طريق 

امكانات ديداري  
  امكان اضافه كردن نقشه

Slide های دلخواه   امكان اضافه كردن 
Pie Chart   نمودارهاي مختلف مانند 

  امكان تعريف گراف
عمليات مديريت   

  امكان Ping و Traceroute به سرورها و Client ها
  امكان اجراي دستورات مختلف از راه دور بر روی Server ها و Client ها

SLA 
SLA گزارش در لحظه  

IT   پياده سازي شاخه اي سرويس هاي 

AgentBase بودن 1-3- قابليت 

AgentBase بودن آنست. بدين منظور  خصوصيت مهمي كه در سيستم پايش اتصال نقاط وجود دارد قابليت 
از نوع تجهيزات استفاده شده در  نرم افزار نصب مي گردد و صرف نظر   Agent انتهايي شبكه، نسخه  نقاط  روي 

را منتقل مي نمايد. اتصال  اطالعات كيفيتي  و  نموده  برقرار  ارتباط  با سرور مربوطه  اتصال  مسير 
همه  در  آن  كاربرد  جامعيت  روش  اين  مزيت  مخابراتي،  مراكز  و  انتهايي  نقاط  در  متنوع  تجهيزات  به  توجه  با 
وجود  خاص  تجهيزات  با  كار  محدوديت  شبكه،  پايش  به  مربوط  نرم افزارهاي  از  بسياري  در  بود.  خواهد  موارد 

نياز مي باشد. اطالعات و مشخصات تجهيزات مسير  برخي  به  به حتماً دسترسي  يا  داشته 
و  برقرار شده  در شبكه  اتصال  تا  گردد  نصب  مدارس  در   Agent نرم افزار  تا  است  نياز  موضوع  اين  با  توجه  با 

پارامترهاي كيفي و كمي خط ميسر گردد.  اندازه گيري  نتايج  ارسال  امكان 
در اين سيستم سعي شده تا نصب نسخه Agent تا حد امكان ساده سازي شده و با كمترين پيچيدگی از سوي 

كاربران معمولي در مدارس نصب گردد.

Agent 2- آموزش نحوه کاربري نسخه 
افزار  نرم   نصب  راهنماي  شود،  مي   داده  آموزش  قسمت  دو  در   Agent نسخه  كاربري  نحوه  بخش  اين  در 

Agent و نحوه اجرا و پياده  سازي نرم  افزار.
Agent بدين  صورت است اطالعاتي از بستر ارتباطي سرويس ارائه شده شركت اپراتور به  طرز كار نرم  افزار 
ارسال  پرورش  و  آموزش  وزارت  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  آمار،  مركز  در  مستقر  به سرور  را  آموزشي  واحد 
مي نمايد. داده  هايي كه جهت اندازه  گيري نوع سرويس، كيفيت و كميت خدمات ارائه شده مي  باشد. داده  
از اطالعات گزارش     نياز،  به  تواند بسته  ارسال شده در سرور پردازش شده و مديريت سيستم پايش مي   هاي 

ارائه نمايد. كليه گزارشات در بخش نحوه بهره  برداري و مديريت سرور آموزش داده مي شود.  هاي مختلفي 

سيستم پايش اتصال نقاط
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نقاط پايش  Agent سيستم  نرم افزار  2-1- راهنماي نصب 

عامل  اگر سيستم  و  اينترنت/اينترانت مطمئن شويد  به  اتصال سيستم خود  از  برنامه  نصب  مراحل  آغاز  از  قبل 
رايانه  اي كه نرم  افزار Agent بر روي آن نصب مي  گردد از firewall استفاده مي  نمايد، ممكن است در 
 Allow لذا گزينه  از كاربر پرسيده شود  اجازه خواستن  به منظور  افزار سؤالي  نرم   بخش  هاي مختلف نصب 

Agent با سرور برقرار گردد.  را انتخاب نماييد. اين امر باعث مي  شود كه ارتباط 
نرم افزار مراحل زير را دنبال كنيد. براي نصب صحيح 

1. ابتدا به پرتال مركز آمار، فناوري اطالعات و ارتباطات مراجعه نموده و نسخه  ي نرم  افزار Agent را دانلود نماييد.
Schools Agent.msi كليک كنيد  2. پس از دانلود نرم  افزار و ذخيره ي آن در سيستم خود، بر روي فايل 

Next كليک كنيد. بروي گزينه  فرآيند نصب ظاهر خواهد شد،  پنجره ي شروع 

3. در پنجره ي بعدي بر روي گزينه Install كليک كنيد. مطابق شكل زير پنجره  اي كه نمايانگر فرآيند نصب 
اتمام برسد. به  اين فرآيند  تا  بمانيد  نرم افزار است ظاهر خواهد شد، منتظر 

سيستم پايش اتصال نقاط
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4.در پنجره ي بعدي بر روي گزينه Finish كليک كنيد. توجه كنيد گزينه Launch School Agent فعال 
است آن را غير فعال نكنيد و بگذاريد به همان صورت باقي بماند.

Agent همان طور كه در تصاوير نيز مشاهده نموده ايد به پايان رسيده است.  در اينجا مراحل نصب نرم افزار 
در قسمت بعد نحوه اجرا و پياده سازي آن مرور مي شود.

Agent 2-2- نحوه اجرا و پياده سازي نرم  افزار 

بر روي  نقاط  اتصال  پايش  افزار  نرم   Agent نسخه  به سادگي  نموديد  قبل همان طور كه مالحظه  در قسمت 
سيستم واحد آموزشي نصب و راه اندازي گرديد. در اين قسمت نحوه اجرا و تكميل فرم اطالعات واحد آموزشي 

مرور مي گردد.
1.پس از نصب نرم افزار، پنجره ي حاوي فرم مربوط به اطالعات مدرسه بصورت خودكار باز خواهد شد. مجدداً تاكيد 
مي گردد از اتصال سيستم به شبكه اينترنت/اينترانت اطمينان حاصل نماييد. در مرحله اول نام استان و شهرستان 
خود را همان طور كه در شكل مشاهده مي كنيد انتخاب كرده و پس از آن كد منحصر به فرد مدرسه )كد واحد 

سازماني( كه عددي 8 تا 10 رقمي است را وارد نماييد و در نهايت بروي دكمه ثبت كليک كنيد.
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1.همان طور كه در شكل زير نيز مشاهده مي كنيد، پيامي ظاهر مي شود كه توضيحاتي در مورد نحوه ي دريافت 
اين كار ممكن است. شما مي توانيد كد درج شده در  براي  كد فعال سازي به صورت پيامک مي باشد. دو روش 
پيام كه با پس زمينه زرد رنگ در متن مشخص است را به شماره داده شده به صورت پيامک ارسال كنيد. يا 
دو  هر  در  دهيد.  فشار  را  كد  ارسال  كليد  كرده،  وارد  كادر مشخص شده  در  را  خود  همراه  تلفن  شماره  اينكه 

روش كد فعال سازي بصورت پيامک به تلفن شما ارسال خواهد شد.

2.پس از دريافت كد فعال سازي آن را در كادر مربوط مطابق شكل زير وارد كرده روي دكمه ادامه كليک كنيد.

پروفايل  آيتم هاي قسمت  افزار نصب شده،  نرم  با سرور توسط   Agent ارتباط كامل  برقراري  بررسي  از  3.پس 
مدرسه فعال مي شود و مي بايست فرم پيش رو تكميل گردد. توجه داشته باشيد تكميل فيلدهاي نام مدرسه، 
در  و  است  اجباري  مدرسه  موقعيت  و  ارتباطي  بستر  نوع  باند،  پهناي  دهنده،  سرويس  تحصيلي، شركت  مقطع 

با خطا مواجه خواهيد شد. صورت خالي گذاشتن آن ها مانند شكل زير 
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4.در صورت تكميل فرم شكل زير مشاهده مي شود.

5.پس از وارد كردن اطالعات پروفايل بر روي گزينه »اطالعات فوق را تأييد مي كنم« كليک كرده پيامي حاوي 
پايان  به  فرآيند نصب  تا  بر روي گزينه »تمام« كليک كنيد  نرم افزار مشاهده خواهيد كرد.  آميز  موفقيت  نصب 
پس  است.  سيستم  مجدد  راه اندازي  بار  يک  به  نياز  نصب  فرآيند  كردن  نهايي  براي  باشيد  داشته  توجه  برسد. 
Agent به  افزار  firewall در حالت تعاملي استفاده مي شود پيامي با مضمون اجازه اتصال نرم  از  از آن اگر 

اين اجازه را صادر گردد. بايست  اينترنت/اينترانت مشاهده مي گردد كه مي 

Agent نرم افزار به پايان رسيده است. همان طور كه مشاهده نموديد طرز  مراحل نصب و پياده سازي نسخه 
اجرا سيستم بسيار آسان و كاربردي است.

3- آموزش نحوه بهره برداري و مديريت سرور
زمينه  در  مقدماتي  توضيحاتي  ابتدا  در  شود.  مي  داده  آموزش  سيستم  مديريت  و  كاربري  نحوه  بخش  اين  در 
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ارائه مي گردد. مديريت سرور سامانه پايش اتصال نقاط در دو سطح استاني و كشوري است.  مديريت سيستم 
اتصال  وضعيت  آماري  اطالعات  توان  مي  اطالعات  ملي  شبكه  به  كشور  مدارس  اتصال  پايش  سامانه  طريق  از 
به محيط سامانه،  به تفكيک استاني و كل كشور بررسي و مرور نمود و بسته به سطح دسترسي كاربر  مدارس 

از اطالعات گزارش ها بهره برداري نمود.
آموزش نحوه بهره برداري در بخش هاي زير ارائه مي گردد:

 ورود به سيستم
 منوي پايش

  بخش داشبورد
  بخش آخرين اطالعات
  بخش گزارش جزئيات

  بخش نقشه ها
فهرست  منوي 

 منوي گزارش ها
پارامترهاي كيفيت خط   بخش گزارش 

  بخش گزارشات مديريتي
تنظيمات منوي   

Host بخش  
Host Group بخش  

3-1- ورود به سيستم

وارد  خود  مرورگر  در  را   )http://monitor.medu.ir( نقاط  اتصال  پايش  سامانه  الكترونيكي  آدرس  ابتدا 
و  كاربري  نام  وارد كردن  با  توان  باز خواهد شد كه مي  زير  به صورت شكل  پنجره اي  نماييد. در مرورگر خود 

اتصال نقاط شد. ايد وارد سامانه پايش  از مديريت سيستم دريافت نموده  كلمه عبور كه 

3-2- منوي پايش

به  را بسته  نقاط  پايش اطالعات  امكان  اين منو  اين منو مشخص است بخش هاي مختلف  نام  از  كه  همان طور 
پايش  سامانه  منو  ترين  كاربردي  و  مهم ترين  پايش  منو  مي دهد،  دارد  دسترسي  آن ها  به  كاربر  كه  گروه هايي 
آمده  ادامه  در  آن  توضيحات  كه  است  متعددي  هاي  بخش  شامل  زير  شكل  مانند  منو  اين  است.  نقاط  اتصال 

است.
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3-3- داشبورد

Status of monitor، وضعيت سيستم و وضعيت نقاط است كه در ادامه  اين بخش شامل مواردي همچون 
شرح داده خواهد شد.

 :Status of monitor -1-3-3

هايي  آيتم  تعداد  تعريف شده،  نقاط  تعداد  سرور،  كلي  وضعيت  مي تواند  كاربر  زير  همانند شكل  پنجره  اين  در 
از آن براي تهيه گزارش استفاده مي كند، تعداد كاربران سيستم و متوسط تعداد موارد ارسالي به  كه سيستم 
 admin كاربر دسترسي  كه  داده مي شود  نمايش  در صورتي  گزينه  اين  كه  باشيد  داشته  توجه  است.  سيستم 

باشد. داشته 

سيستم:  وضعيت   -2-3-3

اين پنجره براساس تفكيک استاني است و وضعيت دسترسي نقاط به سرور را مشخص مي كند كه در آن تعداد 
مي كنند  كار  متوسط خوب  طور  به   ،)High( هستند  دار  مشكل   ،)Disaster( دارند  مشكل جدي  كه  نقاطي 

)Average( و همچنين تعداد هشدارها و پيام ها در اين پنجره نمايش داده مي شود. 
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نقاط:  3-3-3- وضعيت 

اين پنجره نيز مانند پنجره ي وضعيت سيستم به دسترسي نقاط به سرور اشاره دارد با اين تفاوت كه نگاه كلي 
تري به اين موضوع دارد و فقط نقاط مشكل دار و بدون مشكل را نمايش مي دهد.

3-4- آخرين اطالعات

در اين صفحه با انتخاب نقطه مورد نظر با تفكيک شهر و استان مي توانيد گزارش مواردي كه بر روي آن نقطه 
تعريف شده را مشاهده كنيد، در ادامه به 2 مورد از آن  گزارش ها اشاره مي شود.

 :agent availability 3-5- گزارش

Graph كليک كنيد.  اين مورد مربوط به دسترسي نقطه به سرور است كه براي مشاهده  ي آن بر روي گزينه 
نموداري نشان داده مي شود كه در آن مي توانيد سطح دسترسي را در برش هاي زماني مشخص مشاهده كنيد. 
6m و ... وجود دارد  ... ،2h ،1h در باال سمت چپ نمودار همان طور كه در شكل زير مشخص است گزينه هاي
را نشان  انتخاب شده  بر روي آن آخرين تحوالت در زمان  با كليک  و  كه معرف ساعت، روز، هفته و ماه است 

scroller وجود دارد كه به وسيله آن مي توان در زمان حركت كرد. مي دهد. در سمت راست هم يک 
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 Transfer Speed 3-5-1- گزارش

روش  همچنين  و  آن  نمايش  مراحل  و  مي دهد  نمايش  ثانيه  ميلي  حسب  بر  را  داده  انتقال  سرعت  آيتم  اين 
Agent Availibility است. كاركرد آن نيز مانند گزارش 

كليک   Graph گزينه  روي  بر  آن  مشاهده  ي  براي  كه  است  سرور  به  داده  انتقال  سرعت  به  مربوط  مورد  اين 
كنيد. نموداري نشان داده مي شود كه در آن مي توانيد سطح دسترسي را در برش هاي زماني مشخص مشاهده 
6m و ... وجود  ... ،2h ،1h كنيد. در باال سمت چپ نمودار همان طور كه در شكل زير مشخص است گزينه هاي
را  انتخاب شده  زمان  در  تحوالت  آخرين  آن  روي  بر  كليک  با  و  است  ماه  و  روز، هفته  معرف ساعت،  دارد كه 

scroller وجود دارد كه به وسيله آن مي توان در زمان حركت كرد. نشان مي دهد. در سمت راست هم يک 

3-6- گزارش جزئيات

به  مربوط  اطالعات مشكالت  توانيد  استاني مي  و  تفكيک شهري  با  نظر  نقطه ي مورد  انتخاب  با  اين قسمت  در 
نيز   Filter پنجره  از  استفاده  با  نيز  تمايل  صورت  در  كنيد.  مشاهده  را  نقطه  اين  قبل  هفته  دو  زماني  بازه ي 

بازه هاي زماني مختلف و گزينه هايي به صورت زير غربال نماييد. مي توانيد اطالعات را در 

 :Acknowledg Status  -1-6-3

اين بخش معرف اين نكته است كه آيا كاربر از وجود اين مشكل آگاه است و آن را بررسي كرده است.

3-6-2- رويدادها:

با اين بخش اين نكته را مي توان مشخص كرد كه در 2 روز اخير نيز اين مشكل وجود داشته است يا خير؟

 :Min Severity  -3-6-3

وجود  كسر  نمايانگر  و  است  پايش  منوي  از  داشبورد  بخش  در  سيستم  وضعيت  قسمت  گزينه هاي  همان  كه 
با سيستم است. نقطه  تعامل  به كل زمان  مشكل نسبت 
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نقشه ها  -7-3

با كليک بر روي گزينه نقشه ها، نقشه اي به صورت شكل زير ظاهر خواهد شد كه حاوي اطالعات نقاط در سطح 
تعريف شده در آن  نقاط  تعداد  نمايانگر  استان برچسب سفيدي  بر روي هر  به صورت بصري است كه  و  كشور 
استان و برچسب قرمز معرف تعداد كل مشكالت نقاط آن استان است. قابل توجه است كه عدد روي برچسب 
قرمز لزوماً از عدد روي برچسب سفيد كوچک تر نيست به اين خاطر كه عدد قرمز كل مشكالت را نشان مي دهد 

باشد. نقطه چندين مشكل داشته  و ممكن است يک 

فهرست 3-8- منوي 

مي توانيد  نظر  مورد  استان  يا  شهر  انتخاب  با  اينجا  در  كنيد.  كليک   Hosts گزينه  روي  بر  فهرست  منوي  در 
تيتر  سر  هر  روي  بر  كليک  با  كنيد.  مشاهده  را  استان  يا  شهر  آن  در  موجود  هاي  مدرسه  پروفايل  اطالعات 
Host هر رديف  با كليک بر روي فيلد  الفبا بر حسب همان فيلد مرتب خواهند شد.  مدارس به ترتيب حروف 

پروفايل كامل آن مدرسه نمايش داده خواهد شد.

3-9- منوي گزارشات

پارامترهاي كيفيت خط: 3-9-1- بخش گزارش 

خطوط  كيفيت  پارامترهاي  زمينه  در  نقاط  از  را  استان  و  شهر  تفكيک  با  گزارشات  توان  مي  قسمت  اين  در 
شد  داده  توضيح  پايش  منوي  در  كه  اطالعات  آخرين  بخش  از  است  بهتر  البته  نمود.  دريافت  نقاط  ارتباطي 

گردد. استفاده 

مديريتي: گزارشات  3-9-2- بخش 

در  آماري  اطالعات  است.  دريافت  قابل  پايش  سامانه  از  نقاط  اتصال  وضعيت  از  آماري  گزارشات  بخش  اين  در 
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 ،PAP/استاني از شركت هاي مخابرات  تعداد سرويس هاي دريافت شده  تعداد مدارس شهري/روستايي،  زمينه 
بصورت  و  استاني  تفكيک  به  اينترانت/اينترنت  طريق  از  متصل  مدارس  تعداد  دولتي،  دولتي/غير  مدارس  تعداد 
قابل  سامانه  مديريت  توسط  فقط  گزارشات  از  بخش  اين  كه  مي گردد  متذكر  است.  نمايش  قابل  كشوري  كلي 

و رويت مي باشد.  گزارش گيري 

تنظيمات منوي   -10-3

استان ها؛  و  شهر  و  گروه ها  ويرايش  و  اضافه  حذف،  قبيل  از  سيستم  تنظيمات  براي  بخش¬هايي  منو  اين  در 
حذف، اضافه و ويرايش نقاط؛ ايجاد پروفايل براي نقطه ها و اضافه كردن موارد گزارش گيري به آن ها مي باشد. 

نقاط داده مي¬شود ادامه توضيحاتي در زمينه تنظيمات گروه¬ها و  در 

 :Host groups 3-10-1- تنظيمات 

Hostgroups صفحه اي شامل اطالعات گروه ها، شهرها و استان ها به صورت يک جدول باز  انتخاب گزينه  با 
نام هر گروه  بر روي  با كليک  نقاط هر گروه و ليست آن ها مشخص است.  اين جدول تعداد  خواهد شد كه در 
مي توان اطالعات آن را ويرايش كرده و يا نقطه اي به آن اضافه يا حذف كرد. كه فرآيند آن در ادامه شرح داده 

خواهد شد. 

3-10-2- اضافه كردن گروه جديد: 

با كليک بر روي دكمه Create Group صفحه اي مطابق شكل زير گشوده خواهد شد. ابتدا نام گروه را در قسمت 
Group name وارد كنيد و سپس از ليست سمت راست نقاطي را كه مايليد به گروه جديد اضافه كنيد انتخاب كرده 
كليد »>>« را كليک نماييد. توجه داشته باشيد اين كار را مي توانيد به دفعات تكرار كنيد و نقاطي را از گروه هاي مختلف 

به گروه جديد اضافه كنيد. براي حذف نقطه از گروه نيز با انتخاب نقطه بر روي كليد »<<« كليک كنيد.

سيستم پايش اتصال نقاط
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 :Hosts تنظيمات   -3-10-3

نظر مي توانيد  مورد  استان  يا  انتخاب شهر  با  اينجا  در  كنيد.  Hosts كليک  بر روي گزينه  تنظيمات  منوي  در 
اطالعات نقاط يا host هاي موجود در آن شهر يا استان را مشاهده كنيد. با كليک بر روي هر سر تيتر نقاط به 
name هر رديف مي توانيد  فيلد  بر روي  با كليک  فيلد مرتب خواهند شد.  بر حسب همان  الفبا  ترتيب حروف 

اطالعات آن نقطه را ويرايش كنيد.

3-10-4- اضافه كردن نقطه جديد: 

در  را  نقطه  نام  ابتدا  شد.  خواهد  گشوده  زير  شكل  مطابق  صفحه اي   Create Host دكمه  روي  بر  كليک  با 
از ليست سمت راست گروه هايي را كه مايليد نقطه به آن¬ها اضافه شود،  Name وارد كنيد و سپس  قسمت 
انتخاب كرده كليد »>>« را فشار دهيد. توجه داشته باشيد اين كار را مي توانيد به دفعات تكرار كنيد و نقطه را 
به گروه هاي مختلف اضافه كنيد. براي حذف نقطه از گروه نيز با انتخاب گروه بر روي كليد »<<« كليک كنيد.

سيستم پايش اتصال نقاط
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1- مشکالت اتصال
در صورت عدم اتصال به شبكه ملي اطالعات بايستي موارد زير را به ترتيب انجام داد:

 ابتدا از اتصال مودم به برق مطمئن شويد.
 اتصاالت مودم با كامپيوتر خود را چک نماييد؛ بدين منظور مي بايست پورت LAN مودم بوسيله كابل شبكه به پورت 

LAN كامپيوتر متصل شده باشد.
 از اتصال خط تلفن مربوطه به مودم اطمينان حاصل نماييد.

 پس از روشن نمودن مودم منتظر باشيد تا چراغ DSL Link مودم كه به صورت چشمک زن مي باشد ثابت شود.
 در صورتيكه پس از حدود 3 دقيقه چراغ DSL Link مودم ثابت نشد با مركز پشتيباني منطقه خود تماس بگيريد.

 در صورتيكه به هر دليل مجبور به تعويض ويندوز سيستم شديد نسبت به تنظيم مجدد IP اقدام نماييد. دقت نماييد 
كه IP سيستم خود را بر اساس صورت جلسه تحويل خط تنظيم نماييد.

 از جابجايي، بستن صفر بند خط تلفني كه براي اتصال به شبكه ملي اطالعات در نظر  گرفته ايد و از سوي مخابرات آماده 
سازی )رانژه( شده است، و قرار دادن آن در سانترال خودداري نماييد. تعويض خط مستلزم طي تشريفات اداري خواهد بود.

 از مودم ADSL نهايت مراقبت را به عمل آوريد.
 در صورت نصب نرم افزار هاي Freeze )نرم افزاري است با راه اندازي مجدد سيستم تمام تغييرات ايجاد شده توسط 
 Freeze اقدام و سپس IP كاربران پاک مي شود( بر روي كامپيوتر پس از غير فعال كردن آن نسبت به تنظيمات

نماييد.

2- پشتيباني
شركت  هاي پيمانكار اتصال موظف به پشتياني اتصاالت برقرار شده مي باشند. در صورت جلسه تحويل خط، اطالعات 
مربوط به تماس با بخش پشتيباني آورده شده است. در صورت نبود صورت جلسه تحويل، اطالعات مربوط به تماس با 

بخش پشتيباني از مديريت فناوري اطالعات منطقه قابل دستيابي مي باشد.

در موارد زير بايستي با بخش پشتيباني شركت پيمانكار اتصال برقرار گردد.
 قطع اتصال به شبكه ملي اطالعات علي رغم انجام موارد مذكور در بخش مشكالت اتصال

 سرعت پايين خط براي اتصال به سايت ها
 قطعي  هاي مكرر ارتباط

 عدم مشاهده سايت ها علي رغم برقراري اتصال
 اعالم هرگونه خطاي نا مشخص توسط دستگاه حين برقراري اتصال

شركت پيمانكار جهت پشتيباني پس از تماس بايستي نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
 كنترل اتصال از طريق سيستم مونيتورينگ خود

 راهنمايي كاربر تا برقراري اتصال با شرايط مطلوب
 اعزام نماينده جهت برقراري مجدد در صورت حل نشدن مشكل

خطايابي و برقراري اتصال
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مستندات طرح پيوست 
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  در اين پيوست مستندات مربوط به پياده سازي طرح در قالب موارد زير ارائه مي گردد.

1- توافق نامه همکاری وزارتين فناوری اطالعات و ارتباطات  و آموزش و پرورش 
2- تفاهم نامه سه جانبه با شرکت مخابرات ايران

3- نامه ابالغ تعرفه مخابرات

مستندات طرح

مستندات طرح



49

آشنايي با مفاهيم و روش  هاي اتصال و آزمايش 
و تحويل و پايش نقاط در طرح اتصال مدارس 

كشــور بـه شبـــكه ملـــي اطــالعـــات
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1- توافق نامه همکاری وزارتين فناوری اطالعات و ارتباطات  و آموزش و پرورش
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3- نامه ابالغ تعرفه مخابرات 
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