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سخني با هنرجویان عزیز

شرايط در حال تغيير دنياي كار در مشاغل گوناگون ،توسعه فناوريها و تحقق توسعه پايدار ،ما را بر آن داشت تا برنامههاي درسي
و محتواي كتابهاي درسي را در ادامه تغييرات پايههاي قبلي براساس نياز كشور و مطابق با رويكرد سند تحول بنيادين آموزش و
پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران در نظام جديد آموزشي بازطراحي و تأليف كنيم .مهمترين تغيير در كتابها،
آموزش و ارزشيابي مبتني بر شايستگي است .شايستگي ،توانايي انجام كار واقعي به طور استاندارد و درست تعريف شده است .توانايي
شامل دانش ،مهارت و نگرش ميشود .در رشته تحصيلي ـ حرفه اي شما ،چهار دسته شايستگي در نظر گرفته است:
 1شايستگيهاي فني براي جذب در بازار كار مانند توانايي ایجاد و توسعه کار و کسب الکترونیکی و برقراری امنیت شبکه
 2شايستگيهاي غير فني براي پيشرفت و موفقيت در آينده مانند اخالق حرفه ای در کار و کسب های الکترونیکی
 3شايستگيهاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند كار با نرم افزارها
 4شايستگيهاي مربوط به يادگيري مادام العمر مانند كسب اطالعات از منابع ديگر
بر اين اساس دفتر برنامه ریزی و تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشاركت متخصصان
برنامه ريزي درسي فني  و حرفهاي و خبرگان دنياي كار مجموعه اسناد برنامه درسي رشتههاي شاخه فني و حرفهاي را تدوين نمودهاند
كه مرجع اصلي و راهنماي تأليف كتابهاي درسي هر رشته است.
اين كتاب ششمین كتاب كارگاهي است كه ويژه رشته شبکه و نرم افزار رایانه تأليف شده است .كسب شايستگيهاي اين كتاب براي
موفقيت در شغل و حرفه براي آينده بسيار ضروري است .هنرجويان عزيز سعي نماييد؛ تمام شايستگيهاي آموزش داده شده دراين
كتاب را كسب و در فرايند ارزشيابي به اثبات رسانيد.
كتاب درسي تجارت الکترونیک و امنیت شبکه شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي يك يا چند واحد يادگيري است و هر
واحد يادگيري از چند مرحله كاري تشكيل شده است .شما هنرجويان عزيز پس از يادگيري هر پودمان ميتوانيد شايستگيهاي
مربوط به آن را كسب نماييد .هنرآموز محترم شما براي هر پودمان يك نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نمايد و نمره قبولي
در هر پودمان حداقل  12مي باشد.
همچنين عالوه بر كتاب درسي امكان استفاده از ساير اجزای بسته آموزشي كه براي شما طراحي و تأليف شده است ،وجود دارد.
يكي از اين اجزاي بسته آموزشي كتاب همراه هنرجو مي باشد كه براي انجام فعاليتهاي موجود در كتاب درسي بايد استفاده نماييد.
كتاب همراه خود را مي توانيد هنگام آزمون و فرايند ارزشيابي نيز همراه داشته باشيد .ساير اجزاي بسته آموزشي ديگري نيز براي شما
در نظر گرفته شده است كه با مراجعه به تارنمای رشته خود به نشاني  www.tvoccd.oerp.irميتوانيد از عناوين آن مطلع شويد.
فعاليتهاي يادگيري در ارتباط با شايستگيهاي غيرفني از جمله مديريت منابع ،اخالق حرفهاي ،حفاظت از محيط زيست و
شايستگيهاي يادگيري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شايستگيهاي فني طراحي و در كتاب درسي و بسته
آموزشي ارائه شده است .شما هنرجويان عزيز كوشش نماييد اين شايستگيها را در كنار شايستگيهاي فني آموزش ببينيد ،تجربه
كنيد و آنها را در انجام فعاليتهاي يادگيري به كار گيريد.
رعايت نكات ايمني ،بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام كار است لذا توصيههاي هنرآموز محترمتان در خصوص رعايت مواردي كه در
كتاب آمده است ،در انجام كارها جدي بگيريد.
اميدواريم با تالش و كوشش شما هنرجويان عزيز و هدايت هنرآموزان گرامي ،گامهاي مؤثري در جهت سربلندي و استقالل كشور و
پيشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربيت مؤثري شايسته جوانان برومند ميهن اسالمي برداشته شود.
دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش

سخني با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار
و مشاغل ،برنامه درسی رشته شبکه و نرم افزار رایانه طراحی و براساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف شد .کتاب حاضر از مجموعه
کتاب های کارگاهی است که برای سال دوازدهم تدوین و تألیف شده است این کتاب دارای  5پودمان است که هر پودمان از یک یا
چند واحد یادگیری تشکیل شده است .همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی های این کتاب است که در پایان هر پودمان
شیوه ارزشیابی آورده شده است .هنرآموزان گرامی می بایست برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت
کنند .نمره قبولی در هر پودمان حداقل  12است به طوری که نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می شود که شامل ارزشیابی پایانی
در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان ها است .از ویژگی های دیگر این کتاب طراحی فعالیت های یادگیری ساخت
یافته در ارتباط با شایستگی های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع ،اخالق حرفه ای و بحث های زیست محیطی است .این کتاب
جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که الزم است از سایر اجزای بستۀ آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو
و نرم افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود .کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری ،ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد
استفاده قرار می گیرد .شما می توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بستۀیادگیری ،روش های تدریس کتاب ،شیوه ارزشیابی مبتنی بر
شایستگی ،مشکالت رایج در یادگیری محتوای کتاب ،بودجه بندی زمانی ،نکات آموزشی شایستگی های غیر فنی ،آموزش ایمنی و
بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعالیت های یادگیری و تمرین ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید.
کتاب شامل پودمان های زیر است:
پودمان اول :با عنوان «ایجاد کار و کسب الکترونیکی» با استفاده از تکنیک های ایده پردازی و تدوین بوم مدل کار و کسب ،پرسونا
و نقشه سفر مشتری؛ حداقل محصول پذیرفتنی یک کاال یا خدمت را در قالب یکی از بسترهای تجارت الکترونیکی ،به عنوان راه حل
یک مسئله به مخاطب ارائه می کند.
پودمان دوم :عنوان «توسعه کار و کسب الکترونیکی» دارد که با توجه به رعایت الزامات قانونی یک کار وکسب الکترونیکی و مفهوم
سئو و بازاریابی دیجیتالی ،با استفاده از نرم افزار فروشگاه ساز ،شایستگی ایجاد یک فروشگاه اینترنتی را کسب می کند.
پودمان سوم« :راه اندازی مسیریاب» نام دارد که در آن ،اجزای یک مسیریاب مورد شناسایی قرار گرفته و در شبکه راه اندازی
می شود .سپس با استفاده از مسیریابی به شبکه های دیگر متصل شده و سرویس های یک مسیریاب را راه اندازی می کند.
پودمان چهارم :با عنوان «تنظیمات امنیت شبکه» به مراحل تست آسیب پذیری های شبکه و شناسایی روش های مقابله با
حمالت ،پیکربندی فایروال ویندوز و پیکربندی فایروال میکروتیک می پردازد.
پودمان پنجم :عنوان«نصب و راه اندازی شبکه افزارها» را دارد که در آن هنرجو ضمن آشنایی با انواع دوربین های تحت شبکه
و تجهیزات ضبط تصاویر آنها ،برای یک فضای محدود به وسیله نرم افزار جانمایی دوربین را انجام می دهد و با استفاده از امکانات
نرم افزاری دوربین ،تصاویر دوربین ها را از طریق شبکه محلی و اینترنت انتقال می دهد.
دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش

پودمان 1

ایجاد کاروکسب الکترونیکی

ایدۀ کار و کسب نوین همیشه به معنای خلق ناگهانی الگوی خالق و بدیع نیست بلکه می توان با مطالعۀ الگوی کار و کسب های موجود،
به تقویت یا اصالح آنها پرداخت و با نوآوری ،نیازسنجی و تعیین راهبرد کار و کسب جدیدی راه اندازی کرد .برای این کار بوم مدل
کار و کسب ابزار قدرتمندی است که امکان ایده پردازی در منابع مالی ،ارزش پیشنهادی ،مشتری و کانال توزیع را می دهد و همچنین
استفاده از ابزارهای دیجیتالی در تحلیل الگوی کار و کسب ،رضایت مشتری و سرعت خدمات الکترونیکی تأثیر بسزایی دارد .در این
پودمان هنرجویان با اتکا بر دانش و مهارت قادر خواهند بود ضمن شناسایی اجزا و تدوین بوم کار و کسب ،از فنون ایده پردازی و ترکیب
و سازگار کردن ایده ها استفاده کنند و پس از تدوین پرسونا و نقشه سفر مشتری با طراحی کمینه محصول پذیرفتنی در مرحله
 MVPو مدیریت آن ،الگویی از کار و کسب را پیاده سازی کرده ،با انتخاب نام دامنه و میزبان و زیرساخت مناسب فناوری آن را به
مرحله اجرا برسانند.

واحد یادگیری 1
شایستگی ایجاد کار و کسب الکترونیکی
آیا تا به حال پی برده اید
آیا تاکنون به ایجاد یک کار و کسب اندیشیده اید؟
برای شروع یک کار و کسب الکترونیکی چه مسیری را باید طی کنید؟
برای توسعه یک کار و کسب به یک کار و کسب الکترونیکی چه باید کرد؟
پیش از راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی چه گام هایی موردنیاز است؟

هدف از این واحد شایستگی ،طراحی یک کار و کسب برای عرضه یک محصول یا خدمت به صورت الکترونیکی
است.

استاندارد عملکرد
ایجاد بوم مدل کار و کسب با استفاده از تکنیک های ایده پردازی و ارزیابی آنها جهت آماده سازی یک محصول یا
خدمت برای فروش و عرضه از طریق کانال های الکترونیکی
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پودمان ّاول :ایجاد کار و کسب الکترونیکی

حل مسئله و ایدهیابی
ماهر وطنخواه هنرجوی سال دوازدهم رشتۀ شبکه و نرمافزار رایانه در هنرستان فنی و حرفهای دارالفنون
یزدان شهر و ساکن روستای علی آباد در  30کیلومتری هنرستان محل تحصیلش است .پدر وی کشاورزی
دارای باغهای میوه و مادرش زنی هنرمند است که با کمک دخترش لباسهای محلی ،سنتی و صنایعدستی
تولید میکنند .مبینا خواهر دوقلوی ماهر که هم رشتۀ برادرش در هنرستان دخترانه پروین اعتصامی یزدان شهر
است؛ در تولید طرح های گرافیکی و نرمافزارهای چندرسانهای مهارت پیدا کرده است .پدر مبینا و ماهر
هر ساله پس از برداشت محصول باغهای خود با دغدغه فروش میوهها به مشتری ،با قیمت مناسب،
روبه رو است .مادر میوههایی که به فروش نرفته است را در دو اتاق خالی خانهشان خشک میکند .اما پس
از آماده شدن و بستهبندی میوههای خشک باید به دنبال جایی برای فروش و مشتری عالقهمند به این
محصوالت بگردند .گردشگرانی که به روستای آنها سفر می کنند؛ با پرسوجوی محلی به محصوالت
تولیدشده این خانواده عالقه نشان میدهند و خرید می کنند.
چنین وضعیتی تقریباً در بین اکثر ساکنان روستای ماهر وجود دارد .مبینا و ماهر قصد دارند با بهکارگیری
تواناییهایی که در سال های گذشته در رشته شبکه و نرمافزار رایانه کسب کرده اند ،آموختههای خود را برای
رفع مشکالت روستای خود به کار بگیرند.
فعاليت
گروهی

پروژه

برداشت و تحلیل شما از هر یک از کلماتی که در متن پررنگ شده چیست؟ مسئله اصلی که ماهر
و خانوادهاش با آن روبهرو هستند ،چیست؟ راهحلهای موجود برای مشکالت آنان چیست؟ بهترین
راهحل کدام است؟ راهحلهای خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
گام 1

در بین اقوام و دوستان خود جست وجو کنید .اگر شخصی در کار و کسب خود دچار مسئله یا مشکل
است ،داستان وی را با شناسایی مشکالت و تشخیص نکات اصلی بیان کنید .بهترین راهحل کدام است؟
راهحلهای خود را چگونه ارزیابی می کنید؟

فیلم

فعاليت
كارگاهي

پویانمایی شماره :12201معرفی تکنیکهای مؤثر در ایده پردازی

یک روش را برای ایده یابی و حل مسئله انتخاب و داستان خود را با آن تحلیل و بررسی کنید.
مبینا و ماهر با یکی از گردشگران در مورد راهحلهای ممکن برای رفع مشکالت و ارتقای سطح درآمدی و رونق
اقتصادی روستا مشورت میکنند .استاد فرهمند معلمی عالقهمند و مطلع در حوزه کاروکسب است .او به آنها
پیشنهاد میدهد که هر دو بهعنوان یک تیم ،میتوانند برای حل اکثر مسائلی که با آن روبهرو میشوند ،از یکی از
روشهای ایدهپردازی مانند اسکمپر ( )SCAMPERاستفاده کنند که تکنیکی ساده ،کاربردی و قدرتمند است.
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استاد فرهمند میگوید :تکنیک اسکمپر بر پایۀ خالقیت فردی طراحیشده است ولی میتواند برای تیمها و
کار گروهی نیز مفید باشد .در این روش مجموعه ای از واژه های سؤالبرانگیز موجب میشود با تصور مسائل
و محدودیتها در جهات و ابعاد مختلف ،راه حل ها و ایده های بیشتر و با کیفیتتری برای حل مسئله ارائه و
حتی فرصتهایی جدید شناسایی شود.
شما با این روش میتوانید ایدههای خود را برای بهبود محصوالت موجود و یا ایجاد و تولید یک محصول
جدید ثبت کنید .در ابتدا مسئلهای را که مایلید حل کنید و یا ایدهای را که میخواهید توسعه دهید ،اظهار
کنید .این ایده یا مسئله ،هر چیزی میتواند باشد؛ میتواند چالشی در زندگی شخصی یا کاری شما و یا
یک محصول ،خدمت یا فرایند باشد که تصمیم دارید آن را بهبود دهید .سپس برای هدایت خود ،بهوسیله
فهرست اسکمپر ،درباره آن سؤال بپرسید .پرسشهای متعددی میتوانید مطرح کنید .واژگان کلیدی و
محرک را با پرسشها مطابقت دهید؛ طوری که در پاسخ به آنها به یک ایدۀ جدید برسید .میتوانید هفت نوع
پرسش با موضوعات زیر در مورد محصول یا خدمات موجود طرح کنید.
()Substitute

جایگزینی

()Combine

ترکیب
سازگارکردن یا اقتباس
تقویت و اصالح

()Adaptor or Adopt

()Modify: Magnify, Minify

به کاربستن دیگر کاربردها ()Put to another Use
حذف

()Eliminate

معکوس کردن ـ بازآرایی ()Rearrange- Reverse

 1جایگزینی( :)Substituteدر مورد جایگزین کردن بخشی از مسئله ،محصول یا فرایند با چیز دیگر ،فکر
کنید .با جست وجو کردن جایگزینها ،میتوانید به ایدههای جدید برسید .میتوانید اشیا ،مکانها ،فرایندها،
افراد ،ایدهها و حتی احساسات را تغییر دهید و جایگزین کنید .جانشینی تا آنجا پیش میرود که میتوان
یکچیز را با هیچ و سپس هیچ را جانشین چیز دیگری کرد.
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پودمان ّاول :ایجاد کار و کسب الکترونیکی

جدول 1ـ برخی پرسشهای جایگزینی
برخی از پرسشهای کلیدی

واژههای محرک

نمونهها

چه چیزی را میتوانید جایگزین «آن» کنید؟
آیا میتوانید از اجزا (موارد ،ترکیبات ،مواد،
بخش ،فرایند ،قدرت ،مکان ،روش ،جایگاه،
فرد ،احساس ،رفتار ،گرایش) دیگری استفاده
کنید؟
این محصول را در چه جای دیگری میتوان
فروخت؟
آیا میتوانید دستگاه موجود را با دستگاه
بهتری جایگزین کنید؟

تبادلکردن ،رنگیکردن ،معاوضه کردن،
نماینده بودن ،تغییر مکان دادن ،تغییر
بستهبندی کردن ،تغییر جا دادن ،شکل
دادن ،جانشین کسی شدن ،نماینده کسی
شدن ،گرفتن مکان کسی یا چیزی......

تخته سفید بهجای تختهسیاه
بلیت الکترونیکی بهجای بلیت
کاغذی
پرداخت اینترنتی قبوض بهجای
پرداخت حضوری
هوش مصنوعی بهجای هوش انسان
در ماشین خودران

شرکت تولیدکننده نرمافزاری که استاد فرهمند مشاور آن است؛ در ارائه خدمات پس از فروش خود از قبیل
نگهداری ،آموزش و ....دچار مشکل مالی شده بود .مدیران شرکت ابتدا تصمیم گرفتند بهطورکلی خدمات
پس از فروش را حذف کنند .پس از مشاوره نتیجه گرفتند که میتوانند شرکت های خدماتی وابستۀ خود را
حذف کنند و از طریق اینترنت خدمات شرکت را ارائه دهند.
فعاليت
كارگاهي

مبینا و ماهر جدول  2را تنظیم می کنند .جدول را تکمیل کنید.
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جدول 2ـ روش جایگزینی
پرسشهای کلیدی روش جایگزین کردن

پاسخها

کدام مواد اولیه ،ذخایر و منابع (میوههای باغ پدر و صنایعدستی مادر) را استفاده از پارچه با رنگ ثابت گیاهی
میتوان با چیز دیگری جایگزین کرد تا محصول بهتر شود؟
عسل بهجای شکر در تولید لواشک
کرد؟
از چه محصول یا فرایند ساخت دیگری میتوان استفاده
تهیه مربا بهجای خشککردن میوه
دیگر
کاربرد
یک
آیا میتوان همین محصول (میوه و صنایعدستی) را برای
..................................................................
به خدمت گرفت یا آن را بهجای یک محصول دیگر استفاده کرد؟
..................................................................
از چه فرایند فروش دیگری میتوان استفاده کرد؟
اگر نگرش و حس گردشگران روستا و مشتریان را نسبت به این محصول ...................................................................
(میوهها و صنایعدستی) تغییر بدهیم ،چه اتفاقی میافتد؟
مبینا در تولید محتواهای آموزشی چندرسانه ای از چه نرمافزارها و یا
شیوههای دیگری میتواند استفاده کند؟
................................................................................................................................
................................................................................................................................
پروژه

گام 2

در مورد داستان و ایده خودتان جدول  2را تنظیم کنید .بررسی کنید میتوانید در داستان خود یکی
از عناصر از قبیل شیء ،فکر ،روش ،سیستم ،واحد ،راهبرد ،هدف ،بستهبندی ،شخص و ...را جایگزین
عنصر دیگری کنید؟

 2ترکیب ()Combine
هدف از ترکیب کردن ،تحلیل امکان ادغام دو ایده ،دو مرحل ه فرایند یا دو محصول در یک خروجی کارآمد و
مفیدتر است .گاهی ترکیب کردن دو ایدۀ نوآورانه میتواند منتهی به تولید یک محصول ،خدمت یا فناوری
جدید شود .به ترکیب دو یا تعداد بیشتری از اجزای مسئله فکر کنید تا یک محصول متفاوت بسازید یا
هماهنگی آنها را افزایش دهید.
جدول 3ـ برخی پرسشهای ترکیب

برخی از پرسشهای کلیدی
چه ایدهها یا بخشها ،اهداف ،تواناییها ،چیزها،
کاربردها ،مواد ،مصالح ،افراد ،مکان ها ،فرایندها
و ...را میتوان با هم ترکیب یا باز ترکیب کرد؟
آیا میتوان بخشهایی از اهداف را ترکیب یا بازترکیب
کرد؟
چه چیزهایی را باید ترکیب کنید که تعداد
کاربردها را به حداکثر برسانید؟
آیا میتوان از تواناییهای مختلف برای بهبود
محصول استفاده کرد؟
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واژههای محرک

نمونهها

تابلو  +فرش = تابلو فرش
در هم آمیختن،
یکی شدن ،مخلوط کردن ،ترکیب کردن فناوری تلفن با دوربین
به هم رساندن ،با هم دیجیتال
جمع شدن ،متصل کردن ،رادیو  +ضبط
پیونددادن ،ادغام کردن،
مختلط کردن ،بهصورت
بسته درآوردن،
ارتباط دادن ،متحدکردن

پودمان ّاول :ایجاد کار و کسب الکترونیکی
فعاليت
كارگاهي

مبینا و ماهر جدول 4را تنظیم می کنند .جدول را تکمیل کنید.
جدول 4ـ روش ترکیب
پاسخها

پرسشهای کلیدی روش ترکیب

اگر یک محصول (میوه تازه ،میوههای خشکشده ،خشکبار و  )...را با محصول بقچه سوزندوزی آجیل
......................................................
دیگر (صنایعدستی) ترکیب کنیم ،چه چیز جدیدی ساخته میشود؟
چه چیزهایی را میتوانیم با هم ترکیب کنیم تا کاربردهای یک محصول ......................................................
(صنایعدستی مادر) به بیشترین حدش برسد؟
......................................................
چطور میتوانیم استعداد و مهارت مبینا در گرافیک رایانه ای و بستهبندی ......................................................
محصوالت را باهم ارتباط دهیم؟
...................................................................................................................................
........................................................................................................................................
پروژه

گام 3

در مورد داستان و ایده خود جدول  4را تنظیم کنید .در مورد کاال یا خدماتی که کار و کسب شما ارائه
میکند ،تدبیری اتخاذ کنید که ضمن افزایش کیفیت ،هزینهها کاهش یابد.

 3سازگار کردن یا اقتباس ()Adapt or Adopt
سازگارکردن ،شامل اصالح کردن یا بهبود دادن محصوالت یا خدمات ،برای دستیابی به خروجی بهتر است.
اصالح كردن شامل ایجاد تغییرات کوچک تا تغییراتی اساسی در کل پروژه ،محصول یا خدمت است .به
اقتباس کردن از ایدههای موجود ،برای حل مسئله خود بیندیشید .احتماالً راهحل شما پیش از این وجود
داشته است .بسیاری از ایدهها و اختراعات ،آثار هنری و موسیقی تا درجهای اقتباس شدهاند.
فیلم

پویانمایی شماره  :12202کاربرد روش اسکمپر
جدول 5ـ برخی پرسشهای سازگاری یا اقتباس
برخی از پرسشهای کلیدی

واژههای محرک

نمونهها

چه چیزهای دیگری مانند «این» وجود
دارد؟
آیا در شرایط مختلف دیگر ،چیزی شبیه
این محصول وجود دارد؟
از چه کسی ،چیزی ،ایدهای ،فرایندی،
مفهومی میتوانید تقلید کنید یا الهام
بگیرید؟ چه چیزی را میتوانید از
فرایندهای دادوستد انجام گرفته به وسیلۀ
دیگران ،اقتباس یا نسخه برداری کنید؟

سازگار (تنظیم ،منطبق ،عادت ،اصالح،
بازبینی ،مناسب)کردن ،بهبود (تغییر،
تطبیق)دادن
نسخهبرداری کردن ،تقلید کردن،
آشنا ساختن ،در زمینهای آشنایی پیدا
کردن ،مناسب بودن ،دخیل شدن یا
دخیلکردن ،عادت پیدا کردن ،مناسب
ساختن

اختصاص واگنی در
قطار   برای حمل اتومبیل و
دوچرخه   مسافرین
ساخت بال هواپیما که از بال
پرندگان ایده گرفتهشده است.
روباتهای انساننما
تولیدکننده مایع نرمکننده در
تبلیغاتش نرمی لباس را به لطافت
گلبرگ تشبیه میکند.
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فعاليت
كارگاهي

مبینا و ماهر جدول  6را تنظیم می کنند .جدول را تکمیل کنید.
جدول 6ـ روش سازگاری یا اقتباس
پرسشهای کلیدی روش سازگاری یا اقتباس

پاسخها

چطور میشود این محصول صنایعدستی را طوری تغییر داد که یک استفاده از نقوش سنتی که در پارچه بهکاربرده
شده در بستهبندی آجیل و میوه خشک
استفاده متفاوت داشته باشد یا هدف متفاوتی را برآورده کند؟
..........................................................................
  این محصول به چه محصوالت دیگری شباهت دارد؟
از چه چیزی یا چه کسی ،چه کارخانه یا مؤسسۀ تولیدی خشکبار ..........................................................................
..........................................................................
میتوان برای ایجاد تغییر در این محصول اقتباس کرد؟
چه محصوالت و ایدههای دیگری هستند که میتوانند الهامبخش مبینا ..........................................................................
..........................................................................
و ماهر باشند؟
مبینا در تولید واسط گرافیکی کاربری نرمافزارهای آموزشی دبستان از چه
شکلهایی در طبیعت میتواند الهام بگیرد؟
................................................................................
پروژه

گام 4

در مورد داستان و ایده خود جدول  6را تنظیم کنید .کارکرد و نقش محصول یا خدمات تولیدی
کار و کسب خود را با الهام از نقشهای دیگر شرح دهید.

 4تقویت و اصالح ()(Modify: (Magnify, Minify
در این روش با کاهش یا افزایش مراحل پروژه یا تغییر نگرش به مشکالت ،بهگونهای تغییر یا اصالح ایجاد
میشود که قابلیتهای نوآورانه بیشتری را فراهم کند یا مشکالت موجود را حلکند .درباره راههای تقویت
یا بزرگنمایی ایده خود بیندیشید .جست وجو برای بزرگ سازی ،قسمت مهمی از تکنیک اسکمپر است.
پرسشهای بزرگسازی شامل امکانات نامحدودی است که از طریق جمع و ضرب حاصل میشود.
جدول 7ـ برخی پرسشهای تقویت و اصالح
برخی از پرسشهای کلیدی

واژههای محرک

چه تغییری در شکل ،اندازه ،وزن ،سرعت تقویت (بزرگ ،تکثیر ،قوی،
رشد) کردن ،افزودن ،ترقی
محصول یا خدمات میتوانید بدهید؟
اگر مشتریان دو برابر شوند ،چه رخ خواهد (گسترش ،افزایش) دادن ،باالبردن،
شدت بخشیدن ،مهمتر نشاندادن
داد؟
چه محصولی را میتوانید بزرگتر یا قویتر
کنید ؟
چه محصولی را میتوانید تکثیر کنید؟
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نمونهها
افزایش کلیدهای ماوس و
صفحهکلید ،گسترش تصویر
صفحهنمایش روی ویدئو
پروژکتور ،کاهش اندازه تلفن
همراه

پودمان ّاول :ایجاد کار و کسب الکترونیکی
فعاليت
كارگاهي

مبینا و ماهر جدول  8را تنظیم می کنند .جدول را تکمیل کنید.
جدول 8ـ روش اصالح

پروژه

پرسشهای کلیدی روش اصالح

پاسخها

چطور میتوانیم شکل و قیافه محصول(میوهها ،خشکبار ،صنایعدستی) را
بهتر کنیم یا کاری کنیم که حس خوبی به مشتری بدهد؟
اضافه کردن چه چیزی (نمک ،فلفل ،ادویه ،شکر ،سبزیجات محلی ،عسل،)...به
این محصول آن را بهتر میکند؟
چه ویژگیای هست که اگر روی آن تأکید کرده و برجستهتر شود ،ارزش
کیف سوزندوزی را باالتر میبرد؟
بزرگترکردن یا کوچکتر کردن اندازه سفره سوزندوزی مفید است؟
تقویت کردن و بهترکردن چه جزئی از یک محصول میتواند به خلق شدن
محصول جدید بینجامد؟
آیا بستهبندی سفره خشکبار خانواده مشتری بیشتری دارد؟
.........

......................................................
شیرینتر کردن شکالتهای
میوهای
شورتر کردن لواشک ها
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
........................................................

گام 5

در مورد داستان و ایده خود جدول  8را تنظیم کنید .اگر در شرایطی الزم باشد که کاالی تولیدی خود
را از نظر مقیاس (حجمی یا وزنی یا طولی و ...برحسب نوع کاال یا خدمات شما) دو برابر وضع فعلی تولید
و عرضه کنید ،چهکار خواهید کرد؟

 5به کاربستن در دیگر کاربردها()Put to Another Use
مهمترین گام در اين مرحله چگونگي استفاده از يك محصول يا فرایند براي هدف ديگر است .چطور میتوانید
ایده فعلی خود را در دیگر مصارف به کار ببندید ،یا اینکه چطور میتوانید از چیز دیگری برای حل مسئله خود
بهگونهای دیگر استفاده کنید؟ در بسیاری از موارد یک ایده را فقط میتوان با به کار بردن آن بهصورت متفاوتی
از تصویر اولیه ،بزرگتر کرد یا بهصورت جدیدی به کار برد.
جدول 9ـ برخی پرسشهای به کار بستن در دیگر کاربردها
برخی از پرسشهای کلیدی

واژههای محرک

نمونهها

آیا میتوانید از این ایده در بازارها یا تجارتهای کاربردی (وارد بازی ،تخلیه ،اختراع موتورگازی از ماشین چمنزنی بهوسیله شرکت
دیگر استفاده کنید؟
ضمنی ،اداره ،بهرهبرداری ،هوندا ،مطالعه در زمان انتظار در ترافیک ،تبدیل
چه استفادۀ دیگری از یک وسیله میتوانید رفتار ،تمرین ،مدیریت ،دوچرخه به صندلی چرخدار
بکنید؟
کـردن،
دستکــاری)
راههای جدید استفاده از آن چیست؟
لذت بردن ،گستراندن
چگونه یک کودک یا یک شخص بزرگتر میتواند
از این محصول استفاده کند؟
این محصول در صورت استفاده در جای دیگر چه
مزایایی خواهد داشت؟
آیا میتوانید ضایعات تولیدشده را برای استفادۀ
دیگری بازیافت کنید؟
9

فعاليت
كارگاهي

مبینا و ماهر جدول  10را تنظیم می کنند .جدول را تکمیل کنید.
جدول 10ـ روش به کار بستن در کاربرد دیگر

پروژه

پرسشهای کلیدی

پاسخها

این محصول عالوه بر گردشگران ،به درد چه افراد دیگری (بازار هدف) میتواند
بخورد؟
در یک شرایط دیگر یا در یک محیط متفاوت ،عملکرد این محصول چه شکلی
پیدا میکند؟
امکانش هست که ضایعات این محصول (میوهها یا پارچههای کاربردی مادر)
بازیافت شده و چیز جدیدی از آن ساخته شود؟
ً
آیا میتوانیم از همین محصول در یک حوزه دیگر استفاده کنیم؟ مثال در یک
شاخه دیگری از کار و کسب؟
.........................................................
................................................................

........................................................
.......................................................
.......................................................
تولید سنجاقسینه سنتی از تکه
پارچههای اضافی
استفاده از طرحهای گرافیکی
مبینا برای طرح جلد بسته بندی
.......................................................
........................................................

گام 6

در مورد داستان و ایدۀ خود جدول  10را تنظیم کنید .چه تغییری در کاالها یا خدماتی که کاروکسب شما
تولید یا ارائه میکند ،میتوان ایجاد کرد که به محصول یا خدمات شما کاربرد تازهای اضافه شود؟

 6حذف ()Eliminate
هدف شناسایی بخشهایی از فرایند ،محصول یا خدمت است که میتوان برای بهبود ،آنها را حذف کرد .این
کار به بررسی بخشهای غیرضروری کار و کسب یا پروژه نیز کمک میکند .گاهی اوقات حذف منابع یا مراحل
غیرضروری موجود ،باعث افزایش توانایی برای رسیدن به نوآوری شده؛ موجب تخصیص منابع بیشتری برای
خالقیت در کار و کسب میشود .اگر بخشهایی از ایده را حذف کنید ،چه اتفاقی میافتد؟ در این روش میتوان
از سؤال تقسیمی ،تفریقی و حذفی برای هدایت ذهن به سمت ایده سازی کمک گرفت .سادهسازی کنید و
اجزا را کاهش داده و حذف کنید.
جدول 11ـ برخی پرسشهای حذف
برخی از پرسشهای کلیدی
چه بخشهایی (خواص ،ویژگیها،
ترکیبات ،قوانین ،اجزا) را میتوان
بدون تغییر عملکرد ،حذف کرد؟
اگر مجبور باشید با نیمی از
منابع کار کنید ،چه خواهید
کر د ؟
10

واژههای محرک

نمونهها

محدود (کم ،رد ،حذف سیم از تلفن و میکروفن
کوتاه ،ساده ،مالیم،
خراب ،حذف   کردن،
مقید کردن ،منحصر،
تعدیل) کردن
رایانه ای در سال 1944

پودمان ّاول :ایجاد کار و کسب الکترونیکی
فعاليت
كارگاهي

با افزودن پرسشها و پاسخهای متنوع ،جدول  12را تکمیل کنید.
جدول 12ـ روش حذف کردن
برخی از پرسشهای کلیدی

پاسخها

آجیل بدون پوسته و هسته
چگونه میتوان یک محصول(خشکبار) را بهتر یا سادهتر کرد؟
کدام اجزا ،قانونها یا ویژگیها قابلحذف هستند؟
.............................................................
رساند؟
حداقل
چه چیزی را میتوان کمتر کرد یا تأثیرش را به
.............................................................
چطور میتوان این محصول را کوچکتر ،سریعتر ،سبکتر یا جالبتر کرد؟ ..................................................
اگر یک بخش از این محصول (پیراهن سوزندوزی) را از آن جدا کنیم چه .............................................................
اتفاقی میافتد؟ چه چیزی بهجای آن بخش میتوان گذاشت؟
.............................................................
چه
کنیم
کم
را
اگر حجم فیلمهای چندرسانهای آموزشی تولید محتوای مبینا
.............................................................
اتفاقی میافتد؟
.............................................................
..............................................................................................................
پروژه

گام 7

در مورد داستان و ایده خود جدول  12را تنظیم و تکمیل کنید.

 7معکوس کردن ـ بازآرایی( Reverseـ )Rearrange
در بازآرایی یا معکوس سازی مراحل کار ،احتمال کسب خالقیت در زمان تغییر ترتیب مراحل کار وجود دارد.
معکوس کردن فرایند یا بخشی از آن ،میتواند به حل مشکالت یا تولید خروجی خالقانهتر کمک کند.
جدول 13ـ برخی پرسشهای معکوس کردن ـ بازآرایی
برخی از پرسشهای کلیدی
آیا میتوانید علت و معلول را
جابه جا کنید؟
آیا میتوانید سرعت یا برنامه
زمانبندی تحویل یا تولید را تغییر
دهید؟
آیا میتوانید مثبت و منفی را
جابه جا کنید؟
اگر دقیقاً در خالف جهت اولیۀ
فرایند آن را انجام دهید چه
میشود؟

واژههای محرک

نمونهها

به تعویق (تأخیر) انداختن ،تغییردادن فروش در منزل مشتری ،طراحی اتومبیلهای
تاریخ ،وارونه راندن ،وارونه رفتن ،موتورعقب
وارونه حرکتکردن واژگونکردن ،باز
تنظیمکردن ،بازآرایی ،جابهجاکردن ،باطل
و بیاثر ساختن ،باز ترتیبی ،سازماندهی
(برنامهریزی) مجدد
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فعاليت
كارگاهي

جدول  14را با پرسشها و پاسخهای بیشتری کامل کنید.
جدول 14ـ روش معکوس کردن یا بازآرایی

پروژه

پرسشهای کلیدی

پاسخها

اگر بهجای اینکه گردشگران برای خرید به روستا بیایند ،ماهر محصوالت
را به دست آنان برساند چه اتفاقی میافتد؟
چه اتفاقی میافتد اگر سعی کنیم دقیقاً برعکس کاری که میخواهیم
را انجام بدهیم؟
جایگزین کردن کدام یک از اجزای سازنده باعث میشود ترتیب انجام
کارها تغییر کند؟
اگر میخواستیم سیستم یک محصول را از اول بچینیم ،چطور این کار
را انجام میدادیم؟
اگر یک فرایند را برعکس کنیم چه میشود؟ اگر ترتیب وقایع را عوض
کنیم چطور؟
...............................................................................................................................
.....................

در صورت صرفه اقتصادی برای مشتری
رضایت بیشتری به همراه خواهد داشت.
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
.................

گام 8

در مورد داستان و ایدۀ خود جدول  14را تنظیم کنید .اگر بخشی از مشکل ،محصول یا خدمت شما
بهطور معکوس عمل می کرد یا به ترتیب متفاوتی صورت میگرفت ،چه میکردید؟

كنجكاوي

اگر مبینا و ماهر با استفاده از روش موم و تکنیک تریز بخواهند مسئله را تعریف کنند مراحل کار
چگونه است؟

شناسایینیازها
استاد فرهمند به مبینا و ماهر گوشزد میکند که توجه داشته باشید هر ایده کار و کسب ،باید براساس نیاز و
تقاضای موجود بازار شکلگرفته ،راهکاری بهینه و مطلوب برای آن ارائه شود .اگر نیاز و خواستهای در مشتری
وجود نداشته باشد ،مسلماً محصولی نیز به وجود نخواهد آمد .محصول هر چیزی است که بتواند خواستهای
را پاسخ دهد .باید بین مفاهیم نیاز ،خواسته و تقاضا تفاوت قائل شوید.
ً
نیاز( )Needاقالم اصلی مورد احتیاج هر فرد است .نیازها در انسانها نسبتا مشابه هستند.
هنگامی که نیاز در جهت تأمین هدف یا اهداف خاصی قرار گیرد تبدیل به خواسته ( )Wantمیشود .نیاز به
غذا برای یک فرد ایرانی ،ژاپنی و نیجریهای مانند هم است .اما هر یک برای رفع نیاز ،خواستههای متفاوتی
دارند .مبینا تأیید میکند که گردشگران روستای علیآباد ذائقههای متفاوتی در خرید خشکبار دارند.
فعاليت
گروهی
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در مورد اینکه آیا جامعه توان شکل دادن به خواستههای افراد را دارد با دوستان خود بحث و گفت وگو
کنید.

پودمان ّاول :ایجاد کار و کسب الکترونیکی

تقاضا ( )Demandیعنی خواستن محصوالتی خاص که برای داشتن آنها باید مقدار مشخصی پول پرداخت
شود .بهعبارتدیگر ،اگر مشتریان مایل و قادر به خرید یک خواسته باشند ،به این معنی است که آنها تقاضا
برای این خواسته را دارند .مث ً
ال ممکن است بسیاری از افراد خواستار خرید نوع خاصی از رایانه قابل حمل
باشند ولی همه توان پرداخت هزینه و خرید آن را ندارند.
برای زنده ماندن به آب نیاز دارم
آب آشامیدنی تمیز ،تصفیه شده و گوارا می خواهم
متقاضی خرید بطری کوچک آب معدنی از
سرچشمه های طبیعی هستم

فعاليت
كارگاهي

جدول مربوط به نیازها ،خواستهها و تقاضای داستان مبینا و ماهر را تکمیل کنید.
جدول 15ـ نیاز ،خواسته ،تقاضا
معیار تولید محصول یا خدمت
نیاز

پروژه

گردشگران و مشتریان روستای علیآباد
غذا ،محل اسکان ،تفریحات....................................... ،

خواسته

شیر تازه ،خشکبار ،صنایعدستی سنتی .............................

تقاضا

بسته آجیل سفری  500گرمی........................................ ،

گام 9

جدول  15را برای نیازها ،خواستهها و تقاضای مشتریان ایده کار و کسب خود ایجاد کنید.

فعاليت
گروهی

در مورد چگونگی ایجاد نیاز جدید در جامعه با دیگر هنرجویان همفکری کنید .یک نیاز جدید برای
جامعه هدف کار و کسب خود تعریف کنید.

ارزیابی ایدهها
مبینا و ماهر در جلسه همفکری با یکدیگر چندین ایده را که به ذهنشان رسیده است ،مینویسند؛ اما
نمی دانند که کدام ایده بهتر و عملی تر از دیگری است .استاد فرهمند در راهنمایی به آنها می گوید که باید
با رتبهبندی ایده(ها) یا فکر(ها)؛ ایده /فکر تجاری خود را تعریف و مزیت آن را تشریح کنید .ایده شما ممکن
است شامل پاسخ یا تکمیل یک نیاز پاسخ داده نشده یا تکمیلنشده در بازار باشد .روشهای پاسخ به این نیاز
عبارتاند از :ارائه یک محصول جدید ،ارائه محصول موجود با شکل جدید ،تولید یک محصول بهتر یا ارزانتر
نسبت به رقبا یا سایر روش هایی که میتواند منجر به ایجاد ارزشافزوده شود .یک ایده فقط زمانی مناسب
13

است که مردم برای خدمات یا محصوالتی که این ایده به آنها عرضه میکند ،حاضر به پرداخت پول به شما
باشند .استاد فرهمند توصیه میکند مبینا و ماهر ایده های خود را که در مورد فروش اینترنتی  3نوع محصول
و  2نوع خدمت است ،در جدولی مانند جدول  16فهرست بندی ،ارزیابی و امتیازدهی کنند و در ارزیابی و
امتیازدهی به ایدهها موارد زیر را در نظر بگیرند.
ایده زمانی خوب و مناسب است که:
مشتری برای آن وجود داشته باشد.
مشتریان عالقهمند ،دارای توان مالی خرید و در دسترس باشند (بازار هدف)
ایده شما نسبت به محصوالت مشابه ،برتری و رقابتپذیری داشته باشد.
ارزش ویژهای برای مشتری ارائه دهد و بتواند در وی اشتیاق خرید ایجاد کند.
دالیل متعددی برای خریدن محصول از جانب مشتریان وجود داشته باشد.
ایده زمانی امکان عملی شدن خواهد داشت که :
سرمایهگذاری موردنیاز خیلی زیاد نباشد.
نیاز به هزینههای زیادی نباشد.
با امکانات موجود بتوان آن را اجرا کرد.

فروش
اینترنتی
خشکبار
فروش
اینترنتی
صنایعدستی

5

3

4

4

5

4

5

2

2

3

3

3

4

ایجاد مجتمع
تفریحی ـ
شهربازی

3

4

3

3

3

خدمات
الکترونیکی
گردشگری

 =5بسیار زیاد =4،زیاد =3،متوسط =2،کم =1،بسیار کم
* در مورد میزان سرمایه و هزینه موردنیاز این امتیازات برعکس است

متوسط

زیاد

بسیار زیاد

بسیار کم

کم

متوسط

بسیار کم

5

زیاد

کم

4

فروش
اینترنتی
محتوای
الکترونیکی

14

3

بسیار زیاد

ارزیابی ایده

ایجاد
رقابتپذیری
منابع
وجود
وجود
ارزش برای
با محصوالت
موجود
مشتری بازار هدف
مشتریان
مشابه

میزان سرمایه موردنیاز

میزان هزینه موردنیاز

3

4

29

4

5

26

4

1

مجموع امتیازات

جدول 16ـ ارزیابی ایدهها

24

1

18

پودمان ّاول :ایجاد کار و کسب الکترونیکی
فعاليت
كارگاهي

پروژه

ـ جدول امتیازبندی ایدههای مبینا و ماهر را کامل کنید.
ـ با توجه به امتیازات جدول  16دالیل برتری ایدۀ برگزیدۀ مبینا و ماهر را تشریح کنید.

گام 10

ایدههایی را که برای راهاندازی یک کار و کسب به ذهنتان رسیده است ،در جدول  16ارزیابی و امتیازبندی
کنید .در مورد ایده هایی که برای کار و کسب خود انتخاب می کنید؛ دالیل برتری ایده برگزیده را تشریح
و بررسی کنید.

استاد فرهمند اضافه میکند ،در نظر داشته باشید که در ایده یابی کار و کسب تنها نباید به نتایج چنین جدولی
اکتفا کنید .روشهای دیگری نیز برای ارزیابی ایده وجود دارد .همچنین میتوانید با نظرسنجی از خبرگانی
که در اطراف خود میشناسید و یا صاحبان کار و کسب به نتایج مفیدی برسید.
یادداشت

شروع یک کار و کسب جدید خطرپذیریهای زیادی را به همراه دارد .البته با برنامهریزی میتوان
احتمال موفقیت را باال برد .بنابراین بهترین نقطه شروع آن است که نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و
فرصتهای خود را بهعنوان صاحب یک کار و کسب بشناسید.

جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی ،ایمنی و بهداشت و توجهات زیست محیطی
شایستگی ها

نتایج
شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و  )...ممکن

شایستگی های
غیرفنی

تفکر خالق ،برقراری ارتباط بین پدیدههای قدیم و جدید،
استفاده کردن از تکنیکهای خلق ایده ،تعالی فردی،
توجه به حفظ حریم خصوصی در ارتباط
پایبندی کامل به اخالق حرفهای ،زبان فنی
قابل قبول
با مشتری و محافظت از اطالعات مشتری

ایمنی و
بهداشت
توجهات
زیست محیطی
نگرش

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

نمره

2

خرید میزبان از سرورهای معتبر
کاهش سفرهای درون و برون شهری و آلودگی هوا و
مکاتبات کاغذی در پرداخت قبض ،سفارش ،فاکتور و
غیر قابل
مراسالت از طریق ایجاد کار و کسب الکترونیکی
توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاه
قبول
دقت در تهیه فهرست نیازهای یک گروه خاص و بوم
مدل کار و کسب

1

این شایستگیها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید موردتوجه قرار گیرند.
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ارزشیابی مرحله 1
شرایط عملکرد
مراحل کار
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و )...

نیازسنجی،
ارائه و
انتخاب ایده

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :کاغذ ،نوشت افزار ،رایانه متصل به اینترنت
زمان  :سه هفته

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

نتایج ممکن

تشخیص مسئله و انتخاب تکنیکهای
ایدهیابی مورد استفاده ـ بهکارگیری تکنیک
ایدهیابی منتخب و تعیین نیاز خواسته ،
باالتر
از حد انتظار تقاضا ـ انتخاب معیارهای ارزیابی ایده ـ
ایجاد نیاز جدید ـ ارزیابی ایدهها و انتخاب
بهترین

نمره

3

درحد انتظار

تشخیص مسئله و انتخاب تکنیکهای
ایدهیابی مورد استفاده ـ بهکارگیری تکنیک
ایدهیابی منتخب و تعیین نیاز ،خواسته،
تقاضا ـ انتخاب معیارهای ارزیابی ایده

2

پایین تر از
حد انتظار

تشخیص مسئله و انتخاب تکنیک های
ایده یابی مورد استفاده

1

استاد فرهمند به مبینا و ماهر متذکر میشود که شما با توجه به تفاوت بین خواستهها و تمایالت مشتریان تان
و همچنین ویژگیهای فرهنگی ،اقتصادی ،جغرافیایی و ...آنها باید برای هر بازار ،متناسب با ویژگیها و
خصوصیات خودش عمل كنید .هر کار و کسبی که با شناخت اصولي همراه باشد ،احتماالً نتيجه آن موفقيت آمیز
است .شما نیز بايد تالش کنيد که بازار کار و کسب خود و مشتريان ،رقبا ،فروشندگان ،واسطه گران ،نياز بازار،
بانکها و خدمات آنها ،قوانين و مقررات و ...را بهخوبی بشناسيد.
ماهر از استاد فرهمند میپرسد آیا راهی برای شناخت مفید و منظم مواردی که ذکر کردید وجود دارد؟ استاد
فرهمند پاسخ میدهد یکی از راههای نمایش منطق یک کار و کسب ،نمایش مدل آن کار و کسب بر روی بوم
است .قبل از شروع به هر کار و کسبی باید به سؤاالت اساسی در مورد چگونگی خلق ،ارائه و کسب ارزش و
درآمد پاسخ دهید.

مدل کاروکسب

2

مدل کار و کسب را میتوان به  9جزء سازنده
اساسی دستهبندی کرد (شکل .)1

4

7

8

1

6

3

16

شکل 1ـ بوم مدل کار و کسب

5

9

پودمان ّاول :ایجاد کار و کسب الکترونیکی

 1مشتری شناسی
اینکه دقیقاً بدانید ،چه کسی میخواهد محصولتان را بخرد و چرا به آن نیاز دارد ،به شما کمک خواهد کرد
تا کار و کسب خود را بهعنوان بهترین راهحل برای نیازهای شخصی افراد متمایز سازید .در نتیجه ،نسبت
به رقبای خود بهتر عمل خواهید کرد و برای مشتری رضایت بیشتری به وجود میآورید .مشتری قلب هر
کار و کسبی است .بدون مشتری و سودآوری هیچ کار و کسبی نمیتواند در بلندمدت دوام بیاورد.
فعاليت
كارگاهي

جدول  17را در مورد مشتریان روستای مبینا و ماهر تکمیل کنید.
جدول 17ـ انواع مشتری
مفهوم

تعریف

کسی است که از مغازه ،فروشگاه ،بنگاه و
یا شرکت ،محصول ،کاال و یا خدماتی را
مشتری ()Customer
خریداری میکند .خریدار کاال یا خدمت
را میخرد و شاید استفاده هم بکند.
مصرفکنندهنهایی
()Consumer

پروژه

مصرفکننده کاال یا خدمت را استفاده
میکند و شاید هم بخرد.

محصول مشتریان روستای مبینا و ماهر
لواشک

گردشگران بزرگسال (پدر و مادر)

...........

......................................

لواشک

کودکان (هدف تبلیغات بازاریابی
مبینا و ماهر)

...........

..............................................................

گام 11

مشتریان و مصرفکنندگان کار و کسب خودتان را در جدول  17مشخص کنید.

یادداشت

از چرخه تولید ( )Productionتا مصرف ( )Consumptionممکن است یک کاال به وسیلۀ چندین
مشتری ( )Customerخریداری شود تا به دست مصرفکنندۀ نهایی ( )Ultimate Consumerبرسد.
مبینا از استاد فرهمند میپرسد آیا میتوان مشتریان را به تفکیک سن ،جنسیت ،سطح درآمد ،نوع شغل و محل
زندگی دستهبندی کرد؟ استاد فرهمند ضمن تأیید این دستهبندی توضیح میدهد در هر مرحله از کاروکسب
میتوان مشتریان را برحسب نیاز به شیوههای گوناگون دستهبندی کرد و نسبت به آنان شناخت الزم را بهدست
آورد .استاد فرهمند جدول زیر را به مبینا و ماهر برای دستهبندی مشتریان از دیدگاه فروش پیشنهاد میکند.

فعاليت
كارگاهي

جدول  18را در مورد انواع مشتریان روستای مبینا و ماهر تکمیل کنید.

17

جدول 18ـ دستهبندی مشتریان از دیدگاه فروش
انواع مشتری

تعریف

مثال

اگرچه این فرد هنوز مشتری شما نیست با اینحال شما باید امیدوار هر گردشگری که به روستا سفر
مشتری احتمالی باشید که سریع نظرش را عوض کنید .و او را به یک «خریدار» تبدیل میکند،
بازدیدکنندگان تارنما
کنید.
کسی است که بهتازگی محصولی از شما خریده است و هنوز در حال
یادگرفتن نحوۀ استفاده از محصول شماست .شما باید هر کاری که
مشتری جدید
میتوانید ،انجام بدهید تا این یادگیری بهآرامی و بدون مشکل طی
شود.
مشتری آنی

اگر شرایط مناسب فراهم باشد؛ میتواند فورا ً تصمیم به خرید .....................................................
بگیرد ،فقط نیازمند یک فرایند واضح و آسان برای خرید است.................... .

ارزش محصوالت شما را قبول دارد ولی اغلب به دنبال اطالعات مشتری که بهطور مداوم از
مشتری دائمی اضافی در مورد شرایط دقیق معامله یا تخفیفی است که شما پیشنهاد طریق تارنما قرار است خرید
کند
میدهید و تبدیل به مشتری تخفیف بگیر میشود.
همیشه برای خرید محصوالت موردنیازش به شما مراجعه میکند.
مشتری وفادار کاروکسب یا محصول شما را به دوستان و آشنایانش معرفی میکند و
مشتریان جدیدی برای شما به ارمغان میآورد.
پروژه

گام 12

مشتریان کار و کسب خود را از دیدگاه فروش دستهبندی کنید.

 2طراحی ارزش پیشنهادی
استاد فرهمند میگوید آنچه در دومین سفر من به روستای شما ،باعث شد من دوباره از محصوالت شما
خریداری کنم ،اطمینان از کیفیت محصول شما و همچنین قیمت مناسب و خالقیتی بود که در بستهبندی
آجیل با بقچه سوزندوزی و ترکیب آن با صنایعدستی صورت گرفته بود .در صورتیکه شرایط خرید اینترنتی
برای من فراهم شود مسلماً برای من بسیار سودمندتر خواهد بود .اینها همان ارزشهای پیشنهادی هستند
که سبب خواهد شد مشتریان خدمات شما را ترجیح داده ،به شما وفادار بمانند .مزیتهایی که کار و کسب
شما را از سایر رقبا متمایز میکند ،در بخش ارزشهای پیشنهادی قرار خواهند گرفت .هر ارزش پیشنهادی
شامل بستهای منتخب از محصوالت یا خدمات است که نیازهای بخش خاصی از مشتریان را برآورده میکند.
فعاليت
كارگاهي

18

جدول  19را در مورد پارامترهای توسعه ارزش پیشنهادی در داستان مبینا و ماهر تکمیل کنید.

پودمان ّاول :ایجاد کار و کسب الکترونیکی

جدول 19ـ ارزش پیشنهادی

پروژه

عنصر ارزش
پیشنهادی

راهکار خلق ارزش
پیشنهادی

مثال

عنصر ارزش
پیشنهادی

راهکار خلق ارزش
پیشنهادی

تازگی

پاسخ به مجموعه
جدید از نیازها

خشکبار
ارگانیک

سفارشی سازی

آجیل بدون قند
سازگاری محصول یا
.....................................
خدمت با نیاز مشتری
...................................

قابلیت دسترسی

دسترسی راحت
مشتری به محصول

سفارش گیری
اینترنتی

کاهش خطر

عملکرد

بهبود عملکرد خدمت
یا محصول

نشان تجاری

قیمت

ارائه پیشنهاد قیمت
کمتر

طراحی

مثال

ویژه سازی خدمت یا بسته بندی خشکبار
با پارچه سنتی...........
محصول

گام 13

جدول ارزش پیشنهادی کار و کسب خود را ایجاد و تکمیل کنید.

 3تعیین کانال توزیع
کانالهای توزیع ،مجراهای ارتباطی هستند که قرار است محصول یا خدمات ارائهشده در کار و کسب شما
را به دست مشتریان برسانند .کانالهای ارتباطی نقاط تماس با مشتری هستند و نقش مهمی در تجربه
مشتری( )User Experianceدارند .کانالها از نظر مالکیت کار و کسب به دو صورت شخصی و شریکی و از
نظر نوع ارتباط با مشتری به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم تقسیمبندی میشود.
فعاليت
كارگاهي

کانالهای توزیع کار و کسب مبینا و ماهر را در جدول 20تکمیل کنید.
جدول 20ـ کانالهای توزیع
وظایف کانال ها
انواع کانال ها

آگاهی

ارزیابی

خرید

تحویل

خدمات پس از
فروش

شخصی

مستقیم

فروش حضوری
فروش اینترنتی

شریکی

غیرمستقیم

خرده فروشی
عمده فروشی

تبلغیات کاغذی،
تبلیغات اینترنتی

مقایسه
محصول

حضوری ،پست
حضوری،
..........................
اینترنتی ،تلفنی
..........................

..........................

فروشگاه های شریک
19

پروژه

گام 14

در جدول  20کانالهای توزیع کار و کسب خود را تعیین و تکمیل کنید.

 4ارتباط با مشتریان
نوع ارتباط شما با مشتریان و تداوم این ارتباط یکی از عناصر کلیدی است که آینده کار و کسب به آن وابسته
است .این بخش نحوه عملکرد این ارتباط را بیان میکند .برای اجرای مشتری مداری و شناخت مشتری و
نیازهایش باید ارتباط درست و مناسب با او برقرار کنید.
جذب مشتری

باید مشتری را متقاعد کنید از میان تمام انتخابهایی که در بازار وجود دارد محصول
شما را انتخاب کند.

حفظ مشتری

با مشتری ارتباطی مداوم و طوالنیمدت ایجاد کنید.

افزایش میزان فروش

برافزایش میانگین درآمد به ازای هر مشتری تمرکز کنید.

جدول 21ـ انواع ارتباط با مشتری
کمک شخصی

تعامل مشتری با نماینده اش در بنگاه یا کار و کسب
مشتری می تواند با ماهر که نقش نماینده آن مشتری را برعهده دارد ،ارتباط برقرار کند و
در خالل فرایند خرید یا پس از آن از همراهی و کمک او استفاده کند.

اختصاص یک نماینده ویژه برای یک مشتری خاص ،در رابطه ای عمیق و طوالنی مدت
کمک شخصی اختصاصی پدر مبینا و ماهر به مشتریانی که خرید عمده و زیادی انجام می دهند به طور اختصاصی
راهنمایی و خدمت ارائه می  کند.

سلف سرویس

بنگاه یا شرکت هیچ نوع رابطه مستقیمی با مشتریان ندارد.
مبینا و ماهر تمامی وسایل مورد نیاز را برای برخی از مشتریان مهیا می کنند تا در صورت
نیاز ،خودشان به انجام اقدامات الزم بپردازند.

خدمات خودکار

تکمیل سلف سرویس با ترکیب فرایندهای خودکار
خدمات خودکار می تواند از طریق پروفایل شخصی ،مشتریان خاص و مشخصات آنان را
تشخیص داده و براساس سفارشات و مبادالت صورت گرفته ،اطالعاتی را به آنها ارائه دهد.

برقراری ارتباط صمیمانهتر با مشتریان فعلی و بالقوه و نیز تسهیل ارتباط میان آنها
جوامع (باشگاه مشتریان) مشتریان امکان تبادل دانش و حل مسائل یکدیگر را از طریق گروهی دارند که ماهر در یکی از
شبکههای مجازی به عنوان باشگاه مشتریان محصوالت روستای علیآباد ایجاد کرده است.

خلق مشترک
فعاليت
كارگاهي

20

کار و کسب و (بنگاه) با مشتریان به صورت مشترک به خلق ارزش می پردازند.
نظرخواهی از مشتریان برای ایجاد راهنمایی و توصیه برای دیگر مشتریان :مشتریان جدید با
مشاهده نظریات و نحوه امتیازدهی مشتریان قبلی در مورد محصوالت کاروکسب مبینا و ماهر
میتوانند تصمیمگیری کنند.

بازاریابی مبینا و ماهر و ارتباط با مشتری برای ترویج و تبلیغات فروش باید به چه صورتی باشد؟
رایانامه ،پیامکهای تبلیغاتی ،تیم پشتیبانی..................................................

پودمان ّاول :ایجاد کار و کسب الکترونیکی
پروژه

گام 15

روشهای ارتباط با مشتریان در کار و کسب خودتان را تشریح کنید.

 5جریان درآمدی(درآمدزایی)
مهمترین بخش و هدف اصلی کاروکسب ،درآمد است .جریان درآمدی مخرج مشترک تمام ارزشها و هزینههای
خلقشده در کاروکسب شما است .حیات کاروکسب شما به نحوه تشریح و عملکرد این بخش وابسته است .اگر
مشتری را قلب کاروکسب بدانید ،الگو و جریان درآمدی ،شریانهای کاروکسب را تشکیل میدهند.
سازوکار قیمتگذاری با توجه به جریان درآمدی متفاوت است .دو نوع قیمتگذاری مقطوع (تعیین قیمتها
از قبل) و قیمتگذاری پویا (تعیین قیمتها براساس شرایط بازار) متداول است.
فعاليت
كارگاهي

با توجه به روشهای درآمدزایی جدول  ،22جریانهای درآمدی کار و کسب مبینا و ماهر را تکمیل
کنید.
جدول 22ـ جریانهای درآمدی کار و کسب
روش
حق استفاده

تعریف

مثال

درآمدی که در ازای استفاده از یک خدمت خاص ایجاد میشود .اجاره اتاقهای خالی خانه به
گردشگران
مشتری هر چه بیشتر استفاده کند باید پول بیشتری بدهد.

فروش داراییها درآمدی که از فروش محصوالت فیزیکی کاروکسب ایجاد میشود...................................... .
حق عضویت

درآمدی که با فروش دسترسی مداوم به خدمات ایجاد میشود .حق عضویت کتابخانه روستا

درآمدی که از پرداخت کارمزد در ازای انجام تبلیغ برای یک
انجام تبلیغات
محصول یا خدمتی خاص ایجاد میشود.
دستمزد
کارگزاری

پروژه

درآمدی که از طریق خدمات واسطهگری میان دو یا چند نفر
ایجاد میشود.

.............................
.................................................

گام 16

جدول  22را برای جریان درآمدی ممکن از کار و کسب خودتان تکمیل کنید.

 6منابع کلیدی
ضرورتهای مالی ،انسانی ،فیزیکی ،تجهیزاتی و معنوی هستند که برای پیادهسازی و عرضه ارزشهای
تعریفشده به آن نیازمند هستید.
21

فعاليت
كارگاهي

منابع کلیدی کار و کسب مبینا و ماهر را در جدول  23تکمیل کنید.
جدول 23ـ منابع اصلی
منابع کلیدی
فیزیکی

توضیح
داراییهای فیزیکی مانند ساختمان ،وسایل نقلیه،
ماشینآالت و .....

باغ میوه پدر ،اتاقهای خالی خانه جهت اجاره
به گردشگران ،پارچههایی که مادر میبافد

منابع نقدی ،ضمانت و ....

...................................................

توسعه ارتباطات ،شبکهسازی ،همکاری ،اعتماد،
همدلی ،مشارکت

..............................................................................

معنوی

حق اختراع ،نشان برند

..............................................................................

انسانی

دانش ،تخصص و تجربه فردی

مهارت تولید چندرسانهای مبینا...........،

مالی
اجتماعی

پروژه

مثال

گام 17

در جدول  ،23منابع کلیدی کار و کسب خودتان را تکمیل کنید.

 7فعالیتهای کلیدی
فعالیتهای اصلی یا کلیدی مهمترین اقداماتی هستند که برای خلق و ارائه ارزش پیشنهادی ،دستیابی به
حفظ ارتباط با مشتری و کسب درآمد ضروری هستند و باعث میشوند ارزشها و منابع اصلی تبدیل به
خدمات یا محصول قابلفروش شود.
فعاليت
كارگاهي

به نظر شما فعالیتهای کلیدی که در کار و کسب مبینا و ماهر انجام میشود ،چیست؟ جدول  24را
تکمیل کنید.
جدول 24ـ فعالیتهای کلیدی
انواع فعالیت کلیدی
تولید و خدمات

طراحی ،ساخت ،ارائه محصول باکیفیت تولید خشکبار ارگانیک ،صنایعدستی ویژه................
عالی و ارائۀ خدمات مناسب

حل مسئله

ارائۀ راهکارهای جدید برای مسائل خاص هر مشاوره درسی یا تولید نرمافزار چندرسانهای
بهوسیله مبینا ....................................................
مشتری بهصورت مجزا

شبکه
22

توضیح

کار و کسب ماهر و مبینا

شبکههـای ارتباطی در تـوسعه فعـالیت .....................................
کار و کسب

پودمان ّاول :ایجاد کار و کسب الکترونیکی
پروژه

گام 18

فعالیتهای کلیدی کار و کسب خودتان را در جدول  24شناسایی و تکمیل کنید.

 8شرکای کلیدی
قرار است با چهکار و کسبهایی و در چه زمینههایی و چگونه شریک شوید؟ صاحبان کار و کسب بهمنظور
بهینه سازی نمودن کار و کسب خود ،کاهش خطر یا کسب منابع ،مشارکتهایی را ایجاد می کنند.
فعاليت
كارگاهي

انگیزههای شریک یابی کار و کسب مبینا و ماهر را در جدول  25تکمیل کنید.
جدول 25ـ انگیزههای شریک یابی
انگیزههای
شریک یابی

پروژه

توضیح

مثال کار و کسب ماهر و مبینا

کاهش خطر

کاهش عدم قطعیت یا خطر از طریق مشارکت در یک ایجاد نوآوری با وجود رقبای زیاد
محیط رقابتی

کاهش هزینه
تولید

تولید بیشتر باعث کاهش هزینه تولید و مشارکت باعث تولید انبوه با مشارکت کارخانه تولید
سرشکن کردن هزینه ثابت تولید (اجاره و )...میشود خشکبار در یزدان شهر

کسب منابع
و فعالیتهای
خاص

گسترش قابلیتها با تهیۀ منابع خاص و انجام برخی از ....................................................................
فعالیتها ،به وسیلۀ شرکای با انگیزۀ نیاز به کسب دانش،
مجوزها و دسترسی به مشتریان

گام 19

انگیزههای شریک یابی کار و کسب خودتان را با شناسایی شرکا در جدول  25تدوین و تکمیل کنید.

 9جریان هزینه
هزینههایی که برای ایجاد ،رشد ،توسعه و پایداری کار و کسب پیش روی شماست ،در این بخش تشریح و
مشخص میشود .خلق و ارائه ارزش ،حفظ ارتباط با مشتری و ایجاد درآمد ،همگی هزینههایی در بردارند.
برخی از مدلهای کار و کسب هزینه محور و برخی ارزش محور هستند .همچنین برخی از هزینهها مانند
دستمزد و اجاره و یا امکانات فیزیکی و ...ثابت هستند و برخی از هزینهها با توجه به میزان کاال و خدمات
تولیدشده متغیر هستند.
23

فعاليت
كارگاهي

با توجه به دو نوع برآورد هزینه ،جدول  26را برای کار و کسب مبینا و ماهر تکمیل کنید.
جدول 26ـ انواع برآورد هزینه
کار و کسب ماهر و مبینا
توضیح
انواع برآورد هزینه
تمرکز بر کاهش هزینه ـ ارائه ارزش پیشنهادی خشکبار بدون بستهبندی سنتی ،آجیل درجه 2
هزینه محور
..........................................................
با قیمت کمتر به مشتری
تمرکز بر خلق ارزش پیشنهادی مرغوب و تحویل فوری بستههای سفارشی برای مهمانی
ارزش محور
خدمات اختصاصی سطح باال به مشتریان ........................................................

هزینه ثابت :هزینه ثبت دامنه ،خرید میزبان ،نرمافزار ،تبلیغات ،حقوق کارکنان .....................................
هزینه متغیر :هزینه حملونقل سفارشها................................................................................. ،
پروژه

گام 20

نوع برآورد هزینه کار و کسب خودتان را در جدول  26مشخص کنید .هزینههای ثابت و متغیر کار و کسب
شما چیست؟

برای تشکیل بوم مدل کار و کسب ( )Business Model Canvasتکمیل جدولهای  9مرحله قبل الزم است.
مبینا و ماهر به توصیه استاد فرهمند برای اینکه در یک ساختار بصري ساده و قابلفهم ایدهای که تصمیم به
پیادهسازیاش را دارند و نیز کل اجزا و فرایندها و تصمیم های خود را برای پدر و بزرگترهای فامیل توضیح
دهند؛ بوم مدل کار و کسب خود را روی وایت برد طراحی می کنند.

24

شکل 2ـ بوم مدل کار و کسب ماهر و مبینا

فعاليت
گروهی

پروژه

پودمان ّاول :ایجاد کار و کسب الکترونیکی

در مورد بوم مدل کار و کسب پیشنهادی خود با پاسخدهی به سؤاالت شکل  2با هنرآموز خود و
هنرجویان دیگر گفت وگو کنید.
گام 21

بوم مدل کار و کسب پیشنهادی خود را تکمیل و در کارگاه رایانه در محل مناسبی نصب کنید.

تعیین راهبرد()Strategy

استاد فرهمند پس از مشاهده بوم مدل کار و کسب مبینا و ماهر از آنان در مورد هدف نهاییشان از ایجاد یک
کار و کسب میپرسد و هر دو پاسخ میدهند که تالش آنان برای ارتقای وضعیت اقتصادی روستا و کسب درآمد
از طریق منابع موجود است .استاد فرهمند تأکید می کند که آنان باید راهبرد یا استراتژی کار و کسبشان را
مشخص کنند.
راهبرد ( )Strategyبه معنی استفاده از منابع محدود ،با بهرهگیری از فرصتهای موجود در محیط کار و کسب
است ،بهگونهای که بتوانید برای خود مزیت رقابتی به وجود بیاورید و از این طریق به تمایز در کار و کسب خود
برسید .بنابراین بهمنظور موفقیت در کار و کسب باید راهبردهای صحیحی تعیین کنید تا بتوانید ابتدا بقا و
سپس توسعه خود را تضمین کنید.
مبینا و ماهر راهبرد زیر را برای کار و کسب خود تعیین می کنند:
ایجاد فروشگاه اینترنتی بهمنظور فروش محصوالت تا گردشگرانی که به روستا سفر کردهاند و بهعنوان مشتری
حضوری خریدار محصوالت خشکبار ارگانیک و صنایعدستی هستند به مشتری دائمی و وفادار فروشگاه
اینترنتی روستا تبدیل شوند ،بهنحوی که هر مشتری با تکرار خرید محصوالت ویژه از این فروشگاه اینترنتی
این محصوالت را به دیگران نیز توصیه کند .مزیت رقابتی مبینا و ماهر در مالکیت منابع اولیه و تأمین مواد
اولیه سالم در روستای علیآباد و فروش اینترنتی آینده آن است.

پروژه

شکل 3ـ نقشه راهبرد کار و کسب مبینا و ماهر
گام 22

راهبرد پیشبینیشده در کار و کسب خودتان را تعریف کنید.
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ارزشیابی مرحله 2
شرایط عملکرد
مراحل کار
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و )...
ارائه راهبرد
کار و کسب
الکترونیکی

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :کاغذ ،نوشت افزار ،رایانه متصل به اینترنت
زمان  1 :هفته

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

نتایج ممکن

نمره

باالتر
از حد انتظار

طراحی بوم مدل کاروکسب بهصورت کامل
ـ تدوین راهبردها

3

درحد انتظار

طراحی بوم مدل کاروکسب بهصورت کامل

2

تعیین  4بخش از  9بخش بوم مدل کاروکسب

1

پایین تر از
حد انتظار

تجارتالکترونیکی

مبینا و ماهر تصمیم میگیرند فرایند فروش محصوالت و تولیدات روستای خود را الکترونیکی کنند .استاد فرهمند
برای آنان شرح میدهد که خریدوفروش اینترنتی بخشی از تعریف عام و کلی در مورد تجارت الکترونیکی است.
تجارت الكترونيكی( )Electronic Commerceعبارت است از انجام فرایند خريد ،فروش ،انتقال و مبادله
كاالها ،خدمات و اطالعات از طريق شبكههاي رايانهاي از جمله اينترنت .بهطور خالصه انجام هرگونه امور
تجاري و بازرگاني از طريق شبکههای رايانهاي از جمله اينترنت را تجارت الکترونیکی میگویند .کار و کسب
الکترونیکی( )Electronic Businessتعریف وسیعتری از تجارت الکترونیکی است که عالوه بر خریدوفروش
کاال و خدمات ،خدماترسانی به مشتریان ،همکاری با شرکای تجاری ،برگزاری دورههای آموزشی الکترونیکی
و انعقاد قراردادهای همکاری الکترونیکی در درون یک بنگاه ،کار و کسب یا سازمان را نیز شامل میشود.

فعاليت
كارگاهي

ابعاد تجارت الکترونیکی
پرسشی که برای مبینا مطرح میشود این است که تا چه اندازه فروش سنتی محصوالت پدر یا صنایعدستی
مادر را میتوانند الکترونیکی کنند؟
استاد فرهمند پاسخ میدهد که آنان باید با ابعاد تجارت الکترونیک آشنا شوند.
در هر تجارتی سهوجه وجود دارد :محصول یا خدمت فروختهشده ،فرایند فروش و عامل تحویل یا واسطه .اگر
دستکم یک وجه الکترونیکی وجود داشته باشد؛ وضعیت موجود را تجارت الکترونیک مینامند .براساس میزان
دیجیتالی شدن یعنی انتقال از شکل فیزیکی به شکل دیجیتال ،میتوان تجارت الکترونیک را به شکلهای
مختلفی دستهبندی کرد.
برای هر یک از وجههای مکعب در جدول
 27در صورت امکان یک تارنما مثال بزنید.

هسته تجارت
الکترونیکی

منطقه تجارت
الکترونیکیجزئی

محصول مجازی

فرایندهای مجازی

محصول دیجیتالی

فرایندهای دیجیتالی
محصول فیزیکی

فرایندهای فیزیکی

26

عامل مجازی

عامل دیجیتالی

عامل فیزیکی

پودمان ّاول :ایجاد کار و کسب الکترونیکی

جدول 27ـ ابعاد تجارت الکترونیک

پروژه

عامل تحویل یا
واسطه

محصول
خدمت

فرایند

فیزیکی

فیزیکی

فیزیکی

فیزیکی

فیزیکی

دیجیتالی خرید کتاب و تحویل به وسیله پست.......................
.........................

فیزیکی

دیجیتالی

فیزیکی

.........................................................................................

فیزیکی

دیجیتالی

دیجیتالی

دیجیتالی

فیزیکی

فیزیکی

دیجیتالی

فیزیکی

دیجیتالی

دیجیتالی

دیجیتالی

فیزیکی

دیجیتالی

دیجیتالی

دیجیتالی تجارت الکترونیک خالص ـ فروش و بارگیری
محتوای آموزشی الکترونیکی دبستان از طریق
تارنما

مثال
تجارت سنتی ـ فروش میوههای خشک در خانه
روستایی

تارنما
....................

.........................................................................................

گام 23

مشخص کنید نوع کار و کسب پیشنهادی شما در کدام یک از وجههای مکعب تجارت الکترونیک است؟
به کدام نوع دیگر میتواند تبدیل شود؟

مدلهای تجارت الکترونیک
استاد فرهمند به مبینا و ماهر توضیح میدهد که با توجه به اینکه کار و کسب پیشنهادی آنان از نوع خرده
فروشی الکترونیکی (tailingـ )eاست ،باید قانونمند باشد و در قالب یک فروشگاه الکترونیکی ثبت شود .در
خرده فروشی الکترونیکی ،یک بنگاه ( )Businessبا استفاده از اینترنت محصوالت یا خدماتی را به مشتریان
ارائه میدهد.همچنین توصیه میکند مبینا و ماهر با انواع مدلهای تجارت الکترونیک آشنا شوند.

27

فیلم

پویانمایی شماره  :12203انواع مدلهای تجارت الکترونیک
تجارت الکترونيک را ميتوان از نظر تراکنشها به انواع مختلفي تقسيم کرد .در جدول  28اين مدلها بر
مبناي دو طرف معامله تعریف شدهاند.
جدول 28ـ مدلهای تجارت الکترونیک
شرکتکننده در
تراکنش ()Partners

فعاليت
كارگاهي

كنجكاوي

پژوهش

28

مشتری ( )Customerبنگاه ()Business

دولت ()Government

مشتری ()Customer

C2C

C2B

C2G

بنگاه ()Business

B2C

B2B

B2G

دولت ()Government

G2C

G2B

G2G

پس از مشاهده فیلم نمونهای برای هر یک از سلولهای جدول  28بنویسید.

ـ در صورتیکه مبینا ایدهای را برای تولید یک فیلم آموزشی به مؤسسه فرهنگی یا تارنمایی که این
امکان را فراهم میآورد ،ارائه دهد مدل تجارت الکترونیک چیست؟
ـ در صورتیکه مبینا و ماهر با کارخانه تولید خشکبار در یزدان شهر دادوست ِد کاال ،محصول یا خدمت
داشته باشند ،نوع تجارت الکترونیک چگونه است؟

تحقیق کنید که مدلهای دیگر تجارت الکترونیک چیست؟ تجارت اجتماعی و تجارت سیار چیست؟

پودمان ّاول :ایجاد کار و کسب الکترونیکی
فعاليت
كارگاهي

با جست وجو در اینترنت تارنماهایی که خدمات تجارت الکترونیکی ویژه را ارائه میدهند ،متناسب با
نوع آن در جدول  29وارد کنید.
جدول 29ـ حوزههای تجارت الکترونیک
حوزههای تجارت
الکترونیک

نوع خدمت اصلی

آدرس تارنما

بانکداری الکترونیکی

BankingـE

آموزش الکترونیکی

LearningـE

گردشگری الکترونیکی

TourismـE

شهرداری الکترونیکی پرداخت الکترونیکی عوارض
MunicipalityـE

سامانه پرونده الکترونیک
سالمت الکترونیکی
Healthـ Eسالمت(سپاس)
درخواست ،پیشنهاد ،مذاکره و
بیمه الکترونیکی
Insuranceـ Eصدور قرارداد بیمهنامه بهصورت
برخط
انجام تشریفات گمرکی صادرات
گمرک الکترونیکی
Customsـ Eکاال
دولت الکترونیکی

http://behdasht.gov.ir/Page/ Sepas
https://safar.iraninsurance.ir

طرح فروش الکترونیکی بیمه سفر
http://epl.irica.ir
https://iran.gov.ir

GovernmentـE

خریدوفروش
الکترونیکی

BusinessـE

کتابخانه الکترونیکی

LibraryـE
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مزایای تجارت الکترونیکی
ماهر به استاد فرهمند میگوید ایجاد فروشگاه اینترنتی که نوعی تجارت الکترونیکی است ،حتماً مزایایی هم
برای ما و هم برای مشتریان دارد .درست است؟ استاد فرهمند پاسخ میدهد که بله ،هم برای فروشندگان و
هم برای خریداران مزایایی دارد.
فعاليت
كارگاهي

فهرست مزایای تجارت الکترونیک از دیدگاه فروشندگان را تکمیل کنید.

ـ مدیریت فروشگاه و تعیین راهکارهای آتی ،سازماندهی
ساده تری دارد.
ـ اضافه کردن سرویس های جدید نظیر پشتیبانی خدمات،
پاسخ دهی به سؤاالت مشتریان و غیره آسان است.
ـ نرخ سود در مقابل هزینه مصرفی  ........................است.
ـ رقابت برای جذب مشتری سبب ارتقاء کیفیت محصوالت و
خدمات .................................................................................
ـ هزینه راه اندازی فروشگاه الکترونیکی بسیار  ......................از
فروشگاه های فیزیکی است.
ـ فروشگاهها قادر خواهند بود مشتریان خود را براساس سلیقه،
عالقه و انتخاب  های ایشان شناسایی کرده ،آنها را در انتخاب
کاالی مورد نظر خود راهنمایی کنند.
ـ مشتریان منحصر به یک منطقه یا کشور خاص نیستند
و محیط فروشگاه با مرزهای جغرافیایی محدود.....................
ـ ارتباط با مشتریان ،تولیدکنندگان ،و دیگر افراد می تواند با
استفاده از .........................................................................................
.........................................................................................

پروژه

گام 24

کار و کسب الکترونیکی شماکدام یک از مزایای تجارت الکترونیکی از منظر فروشنده را ایجاد خواهد کرد؟
برای تحقق هر یک از این مزیتها چه راهی پیشنهاد می کنید؟
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فعاليت
كارگاهي

فهرست مزایای تجارت الکترونیکی از دیدگاه خریداران را تکمیل کنید.

ـ دفترچه راهنما و فهرست کاالها به سهولت قابلدسترسی و مشاهده
است .همچنین مشتری قادر است براساس ویژگیهای متعدد مانند
نام ،نوع ،رنگ ،وزن ،قیمت و ...کاالی موردنظر خود را جست وجو
کند .توضیح کاالها میتواند به همراه تصاویر متعدد و درعینحال
شامل تصاویر سهبعدی نیز باشد که مشتری از زوایای گوناگون کاالی
موردنظر را مشاهده کند.
ـ امکان نظردهی در مورد کیفیت کاالها و خدمات به وسیله بقیه
خریداران وجود دارد و مشتری قادر است از نظرات بقیه خریداران
در مورد کاالی موردنظر خود مطلع شود.
ـ خرید از فـروشگاه میتواند بـهصورت  ..................................ساعته و
 .......................................روزهای هفته انجام گیرد.
ـ بعضی از محصوالت مانند ......................................................................
 ....................در همان زمان خرید قابل دریافت از تارنمای فروشگاه
هستند.
ـ هزینه کاالها معموالً از فروشگاههای فیزیکی .....................................
................................................
ـ مقایسه انواع گوناگون یک کاالی خاص در فروشگاههای مختلف
میتواند بهراحتی .........................................................................................
.....................................
پروژه

گام 25

مزیتهایی را که کار و کسب الکترونیکی شما از دیدگاه خریدار ایجاد خواهد کرد ،بیان کنید .برای تحقق
هر یک از این مزیتها چه راهی پیشنهاد می کنید؟

پرداخت الکترونیکی
مبینا از استاد فرهمند در مورد روشهای پرداخت الکترونیکی میپرسد .استاد فرهمند پاسخ میدهد :روش
پرداخت در سیستمهای تجارت الکترونیکی نسبت به روشهای مرسوم شبیه پول نقد و چک ،متفاوت است.
فعاليت
گروهی

آیا تاکنون خرید اینترنتی داشتهاید؟ چه روشهای پرداختی را تجربه کردهاید؟ هنگام پرداخت چه
مسائلی توجه شما را به خود جلب کرده است؟ در صورت عدم موفقیت شما در هر مرحله از پرداخت،
چه اتفاقی افتاده است؟
پرداخت الکترونیکی به معنی پرداخت از سوی یک شخص به شخص دیگر به وسیلۀ شبکههای رایانه ای بدون
مواجهه مستقیم طرفین است .در کلیه روشهای پرداخت الکترونیکی  4گروه شرکت دارند:
الف) بانک ب) مشتری یا پرداختکننده ج) فروشنده ،یا دریافتکننده د) قانونگذار.
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تارنمای تاجر یا فروشنده
اینترنت
شبکه های بانکی
بانکی که فروشنده
در آن حساب دارد

مشتری

شکل 4ـ فرایند پرداخت الکترونیکی با کارت بانکی

سیستمهای پرداخت الکترونیکی متنوعی مانند کارتهای اعتباری ،کارتهای نقدی یا بدهی ،کارتهای
هوشمند ،چک الکترونیکی و کیف پول الکترونیکی وجود دارد .البته برخی از این سیستمها در ایران استفاده
نمیشوند.
كنجكاوي

فعاليتمنزل

بررسی کنید کدامیک از سیستمهای پرداخت متداول ایمنتر است؟ چرا؟

در مورد فرایند پرداخت الکترونیکی و مراحل آن تحقیق کنید.
مبینا در مورد معایب احتمالی تجارت الکترونیک از استاد فرهمند میپرسد .وی در پاسخ میگوید ،مسلماً
با توجه به در نظر گرفتن مسائل امنیت در تجارت الکترونیک ،برقراری امنیت بسیار مهم و حیاتی است.
همچنین هر کار و کسب در بستر الکترونیکی ،معایبی هم دارد.

فعاليت
كارگاهي
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فهرست معایب تجارت الکترونیکی را تکمیل کنید.
مقایسه پذیری :در فضای مجازی همهچیز بهآسانی مورد مقایسه قرار میگیرد .چنانچه نحوۀ
خدماترسانی و پشتیبانی شما ضعیف باشد و یا پایینتر از استانداردهای رقبایتان باشید؛ مشتریان خود
را برای همیشه از دست خواهید داد.
امنیت دادهها :فراهم کردن امنیت مشتریان و حفاظت از حریم خصوصی ،دادهها و اطالعات آنها امری
بسیار ضروری است و باعث جلب اعتماد آنها میشود .عدم موفقیت در این زمینه به معنی طرد شدن از
دنیای تجارت الکترونیک است.
معایب تجارت الکترونیک برای فروشندگان و صاحبان فروشگاههای اینترنتی :نیاز به تخصیص
هزینۀ بیشتر برای زیرساختهای تجارت الکترونیک ،مسائل امنیتی ،مسائل پرداختی و مالی..................،
....................................................................................................................................
معایب تجارت الکترونیک برای مشتریان  :نیاز به اینترنت ،نبود تعامل شخصی ،هزینههای پنهان،
................................................................
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كنجكاوي

فعاليت
گروهی

چه کالهبرداریهایی در تجارت الکترونیک ممکن است اتفاق بیفتد؟ چه راهکارهای حمایتی برای
مقابله با این کالهبرداریها میتوان در نظر گرفت؟
کدام زیرساخت را برای کار و کسب خود انتخاب می کنید؟ در مورد مزایا و ویژگیهای آن با هنرآموز و
دوستان خود گفت وگو کنید.

ارزشیابی مرحله 3
شرایط عملکرد
مراحل کار
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و )...

انتخاب
ابزارهای
الکترونیکی

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :نوشت افزار ،رایانه متصل به اینترنت
زمان  60 :دقیقه

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

نمره

باالتر
از حد انتظار

تعیین ابعاد تجارت الکترونیک و مدلهای
تجارت الکترونیک ـ تعیین حوزههای تجارت
الکترونیک ـ تعیین مزایای کاروکسب از منظر
فروشندگان و خریداران و معایب تجارت
الکترونیک ـ تعیین روشهای پرداخت
الکترونیکی

3

درحد انتظار

تعیین ابعاد تجارت الکترونیک و مدلهای
تجارت الکترونیک ـ تعیین حوزههای تجارت
الکترونیک ـ تعیین مزایای کاروکسب از منظر
فروشندگان و خریداران و معایب تجارت
الکترونیک

2

پایین تر از
حد انتظار

تعیین ابعاد تجارت الکترونیک و مدل های
تجارت الکترونیکی

1

پرسونایمشتری

مبینا و ماهر تصمیم میگیرند که فروش محصوالت خشکبار و صنایعدستی روستای خود را از طریق یک تارنما
و بهصورت الکترونیکی انجام دهند .مبینا با توجه به عالقهمندیاش به طراحی گرافیکی در مورد اینکه «طراحی
یک تارنما باید بر چه اساسی باشد تا مشتری ترغیب به خرید شود؟» از استاد فرهمند پرسوجو میکند .استاد
فرهمند پاسخ میدهد ،یکی از عوامل موفقیت برنامهریزی یک کاروکسب توانایی درک دیدگاه مخاطب و مشتری
درباره محصول یا خدماتی است که قرار است به او ارائه کنید .برای اینکه متوجه شوید مشتری از محصول شما
رضایت خواهد داشت یا خیر ،باید خودتان را جای آن مشتری قرار داده ،کاروکسب خود را ارزیابی کنید.
ﭘﺮﺳﻮﻧﺎی ﻣﺸﺘﺮی (مخاطب،کاربر،خریدار) ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ و خواستههای ﻣﺸﺘﺮی از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت یک
کاروکسب اﺳﺖ ،شخصیتی خیالی که سلیقه افراد موجود در یک گروه مشتری را شبیهسازی میکند .هر پرسونا
به شما کمک میکند تا رفتارها و شیوههای زندگی هر گروه را تعریف کرده و جایگاه محصول یا خدمت خود را
در زندگی آنها پیدا کنید.
بین ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آنها اراﺋﻪ میکنید ،وﺟﻪ اﺷﺘﺮاﮐﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ میکند .مزیت رقابتی ،مجموعه عوامل یا توانمندیهایی است که شما را قادر میسازد
از رقبایتان عملکرد بهتری داشته باشید .اﮔر شما درصد بیشتری از نیازهای مشتری را پاسخدهید ،مشتری،
اول شما را انتخاب خواهد کرد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دلیل در کارو ﮐﺴﺐ ،تأکید زیادی بر ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺮﺳﻮﻧﺎی ﻣﺸﺘﺮی میشود.
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فعاليت
كارگاهي

با توجه به شکل مزیت رقابتی کار و کسب مبینا و ماهر را نسبت به رقبا مشخص کنید.
شیر و سر شیر تازه

پیشنهاد مبینا و ماهر
میوه تازه ،خشکبار

چیزی که مشتری نیاز دارد

فروش اینترنتی
خشکبار

ارگانیک و صنایع دستی

محل اسکان

صنایع دستی

محتوای الکترونیکی
مزیت رقابتی فروشگاه اینترنتی
مبینا و ماهر

تفریح و سرگرمی

خشکبار با مواد افزودنی و نگهدارنده
پیشنهاد رقبا

شکل   5ـ مزیت رقابتی کار و کسب مبینا و ماهر
پروژه

گام 26

مانند شکل  5پیشنهاد ویژه خودتان به مشتری ،پیشنهاد رقبایتان و مزیت رقابتی کار و کسب خود را
ترسیم کنید.
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تدوین پرسونا
پرسونا یک تصویرسازی فرضی از ویژگیهای مشتریان هدف شما است .این فهرست ویژگیها شامل رفتار
گذشته مخاطبان ،الگوی هزینه کردن آنها ،خواستهها و دغدغههای آنها و حتی الگوهای ارزشی آنها است .برای
تدوین پرسونایی اثرگذار ،باید مخاطب هدف را خوب بشناسید.
ساخت پرسونا با فرضیات ،شما را به پرسونایی میرساند که «فکر می کنید مشتری شماست» اما شما نیاز
دارید بدانید که «واقعاً چه کسی مشتری شماست» .بنابراین نیاز به منابع مطمئنی دارید که اطالعات را از
آن استخراج کنید.
روشهای دستیابی به اطالعات پرسونا
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮﺳﻮﻧﺎ به شناخت رﻓﺘﺎر ،ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،دغدغهها و ویژگیهای ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ مشتری نیاز داریم .برای
جمع آوری این اطالعات از روش های زیر استفاده می کنیم.
 1نظرسنجی :نظرسنجی حضوری یا برخط برگزار کنید تا نیازها و انگیزههای مخاطبانتان را بشناسید .هدف
از این کار ،رسیدن به چیزی است که «مشتریان فکر میکنند» نه «آنچه شما تصور میکنید که فکر میکنند».
 2مصاحبه حضوری و تلفنی :با مشتریان فعلی ،مشتریان سابق ،مشتریان تازه ،کسانی که هنوز مشتری
شما نیستند و همکاران خود ،صحبت کنید .مسیر صحبت باید بهگونهای باشد که مشتری به سمت اطالعاتی
که نیاز دارید ،هدایت شود .در نهایت پاسخها را بررسی کنید و در ساخت پرسونا استفاده کنید.
 3مصاحبه با افراد ،بنگاه ،شرکت یا سازمان ،کار و کسب :تیم پشتیبانی یا فروش در بنگاه یا کار و کسب
شما افرادی هستند که دائماً با مشتری سروکار دارند و اگر با آنان مشورت کنید ،میتوانید اطالعات ارزشمندی
در مورد مشتریان و کاربران واقعی محصول استخراجکنید.
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 4مشاهده :روشی بلندمدت و زمانبر است ،تا اطالعات جمع شوند .در صورتیکه فروشگاه الکترونیکی
راهاندازی شود بعدها میتوانید از بعضی از امکانات مانند سرویس  Google Analyticsاستفاده کنید.
میتوانید ببینید مشتریان از کجا وارد میشوند ،با جست وجوی چه کلماتی وارد میشوند و به شما میرسند.
به چه بخشهایی سر میزنند؟ نمون برگ های «ثبتنام» و «تماس با ما» را چک کنید و ببینید کسانی که
واقعاً از محصول شما استفاده می کنند ،چه کسانی هستند و چه میخواهند.
روشهای متعددی برای جمعآوری اطالعات وجود دارد .اینکه از چه روشی استفاده کنید ،به خالقیت ،زمان
و بودجه شما بستگی دارد .دقت داشته باشید اطالعات بهدستآمده در هر روش ،میتواند کمی یا کیفی باشد.
مهم ،تحلیل شما از آن است و اینکه به شیوه صحیح از آنها استفاده کنید.
فعاليت
كارگاهي

مراحل تدوین پرسونا برای کار و کسب مبینا و ماهر را در جدول 30تکمیل کنید.
جدول 30ـ مراحل تدوین پرسونا
شماره

1

2

3

مرحله

توضیح

نامی بهمنظور برقراری ارتباط واقعی با شخصیتی
انتخاب یک نام حقیقی و استفاده در بحثهای آینده بازاریابی و
برای پرسونا توسعه محصول انتخاب کنید.
تعریف سابقه
حرفهای و
شخصیت

پرسونا 1

پرسونا 2

خانم سرمدی

آقای رادمنش

مشتری هدف شما چهکاری را انجام میدهد؟ کارمنــد بهزیســتی عالقهمند
سرگرمیها ،سوابق تحصیلی ،عالیق و بیزاریهای به ورزش ،باغبانی و خیاطی ـ
او را شرح دهید.
بیعالقه به بازیهای رایانهای
در کدام مقطع از زندگی شغلی خود قرار دارد؟

تعریف اطالعات جزئیات دقیق شامل سن ،جنسیت و  ...برای توصیف  39ساله ـ ترکزبان ـ کارشناس
جمعیتی مانند پرسونای یک مشتری بهمنظور شخصیتبخشی و روانشناسیبالینی.........
سن ،جنسیت ،تمایز با پرسوناهای ثانویه را ذکر کنید.
تحصیالت،
قومیت ،وضعیت
خانوادگی و …

4

تعیین اهداف

5

تعیین نیاز و
خواسته

هدفهای کلی و اهدافی از مشتری که فراتر از قابلیت ارتقای
خا نو ا د ه
کاروکسب شماست ،شناسایی کنید.

وضعیت

سالمت

پرسونای شما چه چیزی میخواهد یا نیاز دارد تا به تنقالت و خشکبار سالم و
بدون مواد افزودنی نیاز دارم.
اهدافی که برای آن ترسیم کردهاید برسد؟
میخواهم بدون دردسر و
بهآسانی و بهسرعت خرید کنم.
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6

دغدغههای امنیتی ،دشواری فرایندهای خرید و یا درصورت راضی نبودن از
مرجوعی کاال ،عدم اطمینان و دسترسی بلندمدت به محصول آیا پس از خرید
تعیین دغدغهها
محصول یا خدمت ،تعیین شود.
اینترنتی میتوانم کاال را مرجوع
کنم ؟

7

میزان خرید مشتری (خرید آنی؛ یکباره ،مستمر ،مشتری دائمی در هر
دائمی ،خواهان تخفیف)......،
سفر به روستا ـ خرید
وفاداری مشتری به برند ،چگونگی حل مشکل فیزیکی....................
درگذشته و رسیدن به هدف ،اشخاص مهم و
تأثیرگذار بر خرید بررسی شوند

رفتار خرید
درگذشته

نحوه استفاده از فناوری و برنامه کاربردی به وسیله
محیط پیرامونی ،پرسونا در خانه ،محل کار ،تلفن همراه و رایانه
شامل محیط قابل حمل ،تبلت و ،.... ...محیط فیزیکی (آرام،
فیزیکی،
شلوغ ،پرسر و صدا ).....جهت تعیین تصویری کامل
اجتماعی و از چگونگی تعامل پرسونا با تارنما،
فناورانه
حضور پرسونا در شبکههای اجتماعی،
رسانههای مورداستفاده پرسونا بررسی شوند

8

پروژه

9

یک نقلقول که جمعبندی میکند چه چیزی من یک خرید برنامهریز 
ی
شده میخواهم که برایم ساده
برای پرسونا بیشترین اهمیت را دارد.
بیان نقلقول
و سودمند باشد و در عینحال
کلیدی
آنقدر وقت من را نگیرد که از
امور روزمره و شغلیام باز بمانم.

10

برای واقعی جلوه کردن پرسونا برای تیم
اختصاص
کاروکسب با تمرکز بر یک مشتری اصلی برای
یک تصویر به
بازاریابی و توسعه اثربخش محصول به پرسونا
پرسونا
تصویر اختصاص دهید.

گام 27

برای کار و کسب خودتان دو پرسونا طراحی کنید.

پژوهش
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در مورد روشهای دیگر تعیین پرسونا تحقیق کنید.
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نقشه سفر مشتری

مبینا از استاد فرهمند میپرسد چگونه متوجه شویم مشتریانی که از تارنمای ما قرار است خرید کنند چه
سؤاالتی دارند؟ چه احساسی در آنها نسبت به محتوای تارنمای ما و محصول ما ایجاد خواهد شد؟ استاد
فرهمند در پاسخ تدوین نقشه سفر مشتری ( )Customer Journey Mapرا بخش مهمی از شناخت
تعامالت مشتری با کار و کسب مبینا و ماهر می داند .وی توضیح میدهد که نقشه سفر یا «سیاحت ذهن
مشتری» داستان و فرایند تجربۀ مشتری ،از ارتباط اولیه ،فرایند مشارکت و درگیری او تا رابطه بلندمدت وی
با کار و کسب شما را تعریف میکند .هدف اصلی این نقشه ،شناسایی و معرفی تعامالت اصلی است که مشتری
با کار و کسب شما دارد .نقشه سفر درباره احساسات ،انگیزهها و سؤاالت مشتری در رابطه با هر یک از نقاط
تماس او با کار و کسب شما است.
شروع سفر

پایان سفر
استفاده

خرید

انتخاب

ارزیابی

توجه

آگاهی

شکل   6ـ نقشه سفر مشتری

مبینا و ماهر میپرسند :اکنون پس از تدوین پرسونای کار و کسب چگونه نقشه سفر مشتری را ترسیم کنیم؟
پاسخ استاد فرهمند این است که در نقشه سازی مسیر ( )Journey Mappingتمامی نقاط ارتباط یا نقاط
تماس ( )Touchpointبا مشتری را مشخص کنید ،مسیری که قرار است هر پرسونا طی کرده تا محصول
شما را کشف ،خرید و از آن استفاده کند و نشان دهید که کی و کجا پرسونا با کار و کسب شما ارتباط برقرار
کرده است.
مشتریان کار و کسب شما از زمان آشنا شدن با محصولی که شما در فروشگاهتان خواهید فروخت تا زمانی که
به خریدار نهایی تبدیل میشوند ،مسیرهای متفاوتی را طی می کنند .برای آگاهی از نقشه سفر مشتری در
خرید الکترونیکی ،استفاده از مدل لحظات حقیقی ( )Moments Of Truthیا  MOTیکی از راههای مفید
است .در این مدل سعی میشود نقاط تماس مشتری با تارنمای کار و کسب درجاهای مختلف شناسایی شود
و با سرمایهگذاری بهتر در آنها ،فرایند بازاریابی و فروش آسانتر شود.
فیلم

پویانمایی شماره  :12204نقشه سفر مشتری
مبینا و ماهر به کمک استاد فرهمند نقاط ارتباط مسیر طی شده به وسیله پرسونای خانم سرمدی را بهصورت
زیر تعیین می کنند:
 1خانم سرمدی میخواهد برای خودش میوه خشک و برای یکی از دوستانش بهعنوان سوغاتی خشکبار و
صنایع دستی تهیه کند .وی در آخرین سفر و خرید از روستا از ایجاد فروشگاه الکترونیکی محصوالت روستا
خبر دار می شود.
 2تارنمای فروش محصوالت مبینا و ماهر را پیدا میکند.
 3انواع محصوالت را مشاهده میکند.
 4سفارش بقچه سنتی آجیل را میدهد.
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 5هزینه سفارش را پرداخت میکند.
 6منتظر میشود.
 7سفارش را دریافت میکند.
 8محصول را استفاده میکند.
 9محصول را به دیگران معرفی می کند.
مبینا و ماهر باید ببینند در هر کدام از این نقاط ارتباط ،کار و کسب و بازاریابی آنها به چه صورتی با خانم
سرمدی ارتباط برقرار کرده است.
این موارد شامل :تبلیغات اینترنتی ،صفحه اصلی تارنما ،منوی محصوالت ،راحتی سفارش محصول برای خانم
سرمدی ،مدتزمان انتظار ،تحویل سفارش ،نحوه برخورد مأمور پست و کیفیت محصول میشوند .نقشه مسیر
باید نحوه تعامل با پرسونا پس از انجام خرید را هم نشان بدهد .بنابراین مبینا و ماهر باید فهرستی از کارهایی
که قرار است خانم سرمدی بعد از خرید انجام دهد را هم تهیه کنند .برای مثال با فرستادن رایانامه از او
بخواهند در مورد تجربه خرید کردن از فروشگاه آنها نظر بدهد و...
فعاليت
كارگاهي

نقشه سفر مشتری در کار و کسب مبینا و ماهر را تکمیل کنید.

تارنما

پروژه

گام 28

نقشه سفر مشتری را که در انتهای پودمان قرار دارد ،از کتاب جدا کنید و برای کار و کسب الکترونیکی
پیشنهادی خودتان آن را تکمیل کرده ،در کالس نصب کنید.
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ارزشیابی مرحله 4
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و )...

طراحی سفر
مشتری

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :کاغذ ،نوشت افزار ،رایانه متصل به اینترنت
زمان  2 :هفته

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

نمره

باالتر
از حد انتظار

نمایش مزیت رقابتی کار وکسب ـ تدوین
پرسونا ـ تعیین نقشه سفر مشتری

3

درحد انتظار

نمایش مزیت رقابتی کاروکسب ـ تدوین
پرسونا ـ تشخیص نقاط تماس مشتری با
کاروکسب اجزای مدل لحظات حقیقی.

2

نمایش مزیت رقابتی کار وکسب

1

پایین تر از
حد انتظار

MVP
استاد فرهمند توصیه میکند مبینا و ماهر برای ایجاد یک تارنمای الکترونیکی ابتدا تمام شرایط را بررسی
کنند .هر دو میپرسند آیا در ابتدای ایجاد یک کار و کسب الکترونیکی باید شروع به تولید تارنمای نهایی کرد؟
نهایی کامل خرج نکنید .به
استاد فرهمند پاسخ میدهد ،هرگز همۀ سرمایۀ خود را برای تهیۀ یک محصول
ِ
قول قدیمیها هرگز همه تخممرغهایتان را در یک سبد نگذارید .ابتدا نیازهای بازار و مشتری را بشناسید
و سپس با ارائۀ یک تارنمای قوی و کامل ،فروش خود را تضمین کنید .تولید یک تارنما با ویژگیهای زیاد
کاری زمانبر است و همچنین امکان کمتر دیده شدن و دیر بازده بودن آن وجود دارد .اما تولید یک تارنمای
حداقلی ،به شما کمک میکند که کار و کسب خودتان را با تالش و هزینۀ کمتری راهاندازی و آزمایش کنید.
درواقع  MVPیا « Minimum Viable Productکمینه محصول پذیرفتنی» ،به محصولی گفته میشود که
دارای حداقل ویژگیهای الزم برای عرضه به مشتریها باشد و هدف از ارائۀ آن ،مشاهدۀ بازخورد مشتریها
نسبت به محصول است.
کمینه محصول پذیرفتنی یک تارنما ،درواقع نسخهای نمونه ،ساده و اولیه است که یک تیم میتواند به کمک
آن ،بیشترین اطالعات الزم دربارۀ بازخورد مشتریها را به دست آورد.
فعاليت
گروهی

تصاویر زیر را با دقت ببینید و در مورد آن با هنرآموز و دیگر هنرجویان گفت وگو کنید .برداشت شما از
این تصاویر چیست؟ یک  MVPچه خصوصیاتی باید داشته باشد؟

یکی از علتهای شکست برخی از کار و کسبها ،سرمایهگذاری روی تولید محصولی است که خریدار زیادی
ندارد .ساختن یک  MVPمیتواند خطر این اشتباه را برای شما کاهش دهد.
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فعاليت
كارگاهي

جدول  31را در مورد هدفهایی که از ساخت تارنمای حداقلی کار و کسب مبینا و ماهر میتوانید متصور
شوید کامل کنید.
جدول 31ـ هدف و مزیتهای MVP

مزیت

هدف

دریافت مجوزهای الزم
ارائۀ هر چه سریعتر محصوالت روستا به مشتریان
............................................................................................
توانایی سنجش قدرت تارنما با حداقل منابع
نمایش تواناییهای مبینا و ماهر در ساختن محصول موردنیاز ............................................................................................
............................................................................................
(لوگو و آگهی تلویزیونی تبلیغاتی ،طرح گرافیکی)
کاهش اتالف زمان برای طراحی بخشهایی که مورد توجه بخشهای اصلی موردتوجه مشتری و نقاط تماس از
مرحله تدوین سفر مشتری استخراجشدهاند.
مشتری نیستند
ایجاد نمونۀ اولیه و توسعۀ ویژگیهای تارنما در آینده
............................................................................................
....................................................................................................................
پروژه

گام 29

حداقل محصول پذیرفتنی در مورد الکترونیکی کردن کار و کسب شما چیست؟

مراحل ساخت يک MVP
 1تعریف هدف و مشتریان
استاد فرهمند به ماهر و مبینا توصیه میکند در اولین گام برای طراحی  ،MVPطرح یا ایده کار و کسب خود
را بیان کنند .خود را بهجای مشتریانی بگذارند که قرار است از تارنمای آنان خرید کنند .پرسشهای زیر و
پاسخ آن ،هدف از ساخت تارنما را مشخص میکند.
تشخیص نیازهای مشتری و
هدف از ساخت تارنما

كنجكاوي
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چرا من به خرید الکترونیکی این محصول نیاز دارم؟

این گونه خرید الکترونیکی چگونه به من کمک می کند؟

پاسخ مبینا و ماهر به این دو سؤال چیست؟

مشتریان
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پروژه

گام 30

براساس پرسونای مشتریان کار و کسب خود به دو سؤال صفحه قبل پاسخدهید.

 2شناسایی و تحلیل رقبا
اگر در حال حاضر تارنماهایی مشابه با محصول یا خدمات شما در بازار وجود دارد ،باید آنها را بهخوبی تحلیل
کنید .ممکن است ایده شما خیلی خاص و منحصربهفرد نباشد و رقبای قدرتمندی در بازار داشته باشید.
ترافیک تارنمای رقبای خود را بررسی کنید .ترافیک تارنما میزان اطالعات تبادل شده از قبیل متن ،تصویر،
ویدئو ،پرونده و ....بین تارنما و بازدیدکننده تارنما است.
فعاليت
كارگاهي

جدول  32را در تحلیل رقبای کار و کسب الکترونیکی تکمیل کنید.

جدول 32ـ روشهای مقدماتی تحلیل رقبا
عنوان

توضیح

نحوۀ اجرا

مثال

بررسی تعداد یکی از عوامل نشاندهنده پس از عبارت   site    :آدرس تارنما
را بنویسید و در گوگل جست وجو
صفحاتایندکس سابقه و اعتبار تارنما
کنید .به این صورت:
شده تارنما

site:http://webaddress.com
site:example.com

بررسی صفحه شناسایی فهرست و عنوان صفحه آنها به چه صورت
اصلی تارنمای رقبا پیشنهادهایی که در صفحه است؟ عنوان صفحه از چند واژه
اول به مشتریان شده است تشکیلشده است؟ آیا نام تارنما
هم در عنوان وجود دارد ؟ آیا فقط
کلمه کلیدی را مشاهده می کنید؟
بررسیفعالیت بررسی اعتبار تارنما ازنظر
رقبا در شبکههای تعداد تعامالت در صفحات
اجتماعی برند ـ هدف  :تعیین
اجتماعی
راهبرد بازاریابی رقیب در
شبکه اجتماعی
پروژه

ورود در یکی از صفحات اجتماعی
رقیب ـ بـررسی تـعداد دنبـال
کنندگان ـ تعداد پسند (الیک)ها
تعداد هشتکها ،تناسب تعداد
پسند با دنبالکننده – بررسی میزان
دنبالکنندگان (فالور)های واقعی....

گام 31

با جست وجوی عبارت اصلی هدف کار و کسب خودتان در گوگل ،سه رقیب اصلی خود را شناسایی کنید.
تعداد صفحات ایندکس شده تارنمای رقیب خود را بررسی کنید.
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 3تعیین مسیر حرکت مشتری
با بررسی مسیر حرکت مشتریها ( )user flowدر تارنما متوجه می شوید کدام قسمتهای تارنمای خود را
باید تقویت کنید .تارنمایی که یک فروشگاه برخط خرید خشکبار و صنایعدستی است باید بر مواردی مانند:
پیدا کردن خشکبار سالم ،خرید آجیل ،خرید چیپس میوه ،خرید صنایعدستی سوغاتی ،مدیریت سفارشها
و تحویل دادن سفارشها تمرکز کند.
 4تهیه فهرست امکانات ضروری
بعد از اینکه مسیر حرکت مشتری را تعیین کردید ،باید فهرستی از امکانات ضروری هر بخش تهیه کنید.
معموالً هر بخش از یک سری امکانات اصلی و فرعی تشکیلشده است .آنها را بهصورت یک فهرست مشخص
کنید .امکاناتی را که دارای بیشترین ضرورت هستند ،در باالی فهرست و موارد کم اهمیتتر را در پایین
فهرست قرار دهید .در نهایت با توجه به اولویت ویژگیها برای ساختن آنها اقدام کنید .برای مثال معرفی
محصوالت امکان اصلی و تعیین رنگ محصول یا دستهبندی مردانه ،زنانه ،بچگانه ،امکان فرعی است .دقت
داشته باشید که باید به همۀ موارد فهرست خود رسیدگی کنید.

فعاليت
كارگاهي

پروژه

فهرستی از امکانات ضروری اصلی و فرعی کار و کسب مبینا و ماهر تهیه کنید.

گام 32

فهرستی از امکانات ضروری اصلی و فرعی کار و کسب خود تهیه کنید.

 5ساخت ،امتحان و یادگیری
پس از مشخصشدن طرح اولیه و ساختهشدن تارنمای اولیه ،باید تارنما امتحان شود .این بخش به دو مرحلۀ آلفا
و بتا تقسی م میشود .در بخش آلفا بهعنوان یک مهندس کیفیتسنجی ،تارنما یا محصول را امتحان و مشکالت
آن را مطرح میکنید .پس از رفع مشکالت و در بخش بتا ،تارنما در اختیار کاربران قرار میگیرد و بازخوردهای
آنها طی یک یا دو هفته بررسی میشود .در نهایت مشکالت مطرحشده برطرف میشوند و محصول ارائه میشود.
مراحل امتحانکردن و یادگرفتن میتوانند بعد از عرضۀ محصول ،چندین بار تکرار شوند.
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استاد فرهمند به مبینا و ماهر پیشنهاد میکند ،در این مرحله از ایجاد کار و کسب الکترونیکی خود و قبل از
مراحل خرید و آمادهسازی تارنما ،دریکی از فضاهای سرویسدهنده رایگان وبالگ ،بهعنوان  MVPوبالگ
طراحی کنند و در صفحۀ نخست آن به معرفی محصوالت اصلی و متمایز خود اقدام کنند .همچنین به هر
دو توصیه میکند که برای تحلیل و توسعه کار و کسب اینترنتیشان از ابزارهای موتور جست وجوی Google
استفاده کنند و برای استفاده از این امکانات باید حساب کاربری گوگل و رایانامه  Gmailداشته باشند.
فیلم

فعاليتمنزل

فیلم شماره  :12205ایجاد رایانامه
یک رایانامه و یک حساب کاربری گوگل برای خود ایجاد کنید.
آزمون MVP
آزمایش  A/Bبرای آزمایش اثربخشی هرگونه تغییر در محصول یا خدمت شما استفاده میشود .برای آزمایش

اینکه چگونه بازدیدکنندگان به تصمیمهای طراحی شما واکنش نشان میدهند .باید دو نسخه از محصول،
صفحه یا نسخه بازاریابی را آزمایش کنید و اجازه دهید تا تعامالت بازدیدکنندگان تعیین کنند کدام بهترین
عملکرد را داشته است.
نسخه  : Aماهر به کمک استاد فرهمند وبالگی در مورد محصوالت و تولیدات روستای علیآباد ایجاد میکند و در
قسمت پروفایل مدیر وبالگ ،رایانامه و اطالعات تماس خود را برای تماس و دسترسی بازدیدکنندگان قرار میدهد.
دستهبندی و فهرست امکانات وبالگ ماهر ،براساس معرفی محصوالت از گرانترین تا ارزانترین و ...است.
نسخه  :Bمبینا هم وبالگی دیگر ایجاد میکند و در قسمت پروفایل مدیر وبالگ و رایانامه اطالعات تماس خود
را قرار میدهد .چیدمان و نحوه معرفی و فهرستبندی امکانات اصلی و فرعی در وبالگ مبینا متفاوت است .استاد
فرهمند با توجه به توانمندی مبینا در تولید تصاویر گرافیکی توصیه میکند که تصاویری که در صفحه اصلی
وبالگ یا تارنما بهکار میبرید ،باید مناسب و مرتبط بهکاروکسب شما باشند .اگر در وبالگ یا تارنمایتان محصولی
را به فروش میرسانید ،صفحه اصلی شما حتماً باید تصویری از آن محصول داشته باشد کیفیت این تصاویر
نیز اهمیت بسیار زیادی دارد .همچنین ساخت یک ویدئو و بارگذاری آن بسیار مفید است .یک ویدئو میتواند
چندین هزار کلمه را در مدتزمان خیلی کمی به مخاطب منتقل کند .پیام اصلی کاروکسب و مزیت رقابتی خود
را که ارزش پیشنهادی برای مشتری دارد ،دقیقاً مشخص کنید و آن را در قالب یک ویدئو درست کنید.
فیلم

پروژه

فیلم شماره  :12206ایجاد وبالگ

گام 33

نسخه  Aو  Bکار و کسب الکترونیکی خود را ایجاد کنید .با ایجاد یک ویدئو کوتاه پیام اصلی کار و کسب
خود را معرفی و در یکی از نسخهها بارگذاری کنید.
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استاد فرهمند به مبینا و ماهر توصیه میکند که به مدت یک هفته نتایج بازدید از نسخههای تولیدیتان را
در نظر بگیرید؛ زیرا بخشی از بازدیدکنندگان شما نسخه  Aرا مشاهده می کنند ،در حالی که بقیه نسخه B
را می بینند .در پایان مدت معین ،با استفاده از میزان تماسهای گرفتهشده به وسیله مشتریان برای سفارش
کاال ،مقایسه دادههای جمعآوریشده در رایانامهها و یا ابزارهای پیشرفتهتر تجزیهوتحلیل ،عملکرد هر یک از
نسخهها را براساس مجموعهای از معیارها بررسی و گزینه بهتر را انتخاب کنید.

نسخه B

بازدیدکنندگانی که به طور
تصادفی توزیع شده اند.

تعداد ثبت نام کنندگان 75

نسخه A

تعداد ثبت نام کنندگان 50
شکل 7ـ مقایسه نسخه  Aو B

جدول  33در مقایسه نسخه  Aو  Bکار و کسب مبینا و ماهر کامل شده است.
جدول 33ـ مقایسه نسخههای  Aو B
تعداد
تعداد
تعداد
تعداد
تعداد
نسخه
رایانامه های تماسهای سفارشهای
بازدیدکنندگان سفارشدهندگان
ارسالی
تلفنی منجر به خرید

پروژه
فعاليتمنزل
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نتیجهگیری کلی

A

200

25

11

46

20

نسخه  Aبازخورد کمتری
دریافت کرده است.

B

176

45

19

55
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عملکرد نسخه  Bبهتر است

گام 34

ـ عملکرد نسخه  Aو Bاز  MVPکار و کسب خود را در یک بازۀ زمانی در نظر بگیرید و در جدول 33
ثبت کنید.
ـ عملکرد نسخه  Aو نسخه  Bکار و کسب خود را مقایسه کنید  .با بررسی و تجزیه و تحلیل عملکرد کدام
نسخه را برای کار و کسب الکترونیکی خود مناسب میدانید؟
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ارزشیابی مرحله 5
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و )...

آمادهسازی
MVP

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :کاغذ ،نوشت افزار ،رایانه متصل به اینترنت
زمان  2 :هفته

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

نتایج ممکن

نمره

باالتر
از حد انتظار

تشخیص هدف و مشتریان ـ تحلیل مقدماتی
رقبا ـ تدوین فهرست امکانات اصلی و فرعی
ـ ایجاد رایانامه و وبالگ ـ ایجاد محصول در
دو نسخه  Aو  Bـ ایجاد کمینه محصول
پذیرفتنی (وبالگ یا تارنما یا فروشگاه
الکترونیکی) ـ ارزیابی  MVPو آزمون تحلیل
و اصالح آن

درحد انتظار

تشخیص هدف و مشتریان ـ تحلیل مقدماتی
رقبا ـ تدوین فهرست امکانات اصلی و فرعی ـ
ایجاد رایانامه و وبالگ ـ ایجاد محصول در دو
نسخه  Aو  Bـ ارائه MVP

2

پایین تر از
حد انتظار

تشخیص هدف و مشتریان ـ تحلیل مقدماتی
رقبا ـ تدوین فهرست امکانات اصلی و فرعی

1

3

مقدمات ایجاد فروشگاه الکترونیکی

مبینا و ماهر نتایج مرحله  MVPرا به استاد فرهمند ارائه میدهند .وی توصیه میکند با توجه به ماندگاری،
پایداری و اعتبار بیشتر تارنما و همچنین جهت تنظیم پرداختهای الکترونیکی و دریافت درگاه بانکی؛ مبینا و ماهر
تمرکز اصلی کاروکسب الکترونیکیشان را بر ایجاد تارنمای فروشگاه الکترونیکی قرار دهند و برای توسعه و بهبود
کاروکسبشان از دیگر ابزارهای تجارت الکترونیک مانند شبکههای اجتماعی یا اپلیکیشنهای تلفن همراه و ...در
کنار تارنما استفاده کنند .استاد بیان میکند که مشتریان باید فروشگاه شما را در اینترنت پیدا کنند .پس شما باید
یک نشانی داشته باشید.

انتخاب نام دامنه

اولین قدم در پیادهسازی الکترونیکی کار و کسب
شما ،انتخاب نام دامنه است .انتخاب یک نام
دامنه مناسب میتواند نقش مؤثری در موفقیت
تارنمای شما داشته باشد.
: (Uniform Resource Locator) URL
نشانی (آدرس) منحصربهفردی است که نام ،محل
دقیق و روش دریافت پرونده یا صفحه ذخیرهشده
در اینترنت را بیان میکند.

یادداشت

مسیر :مشخص کننده پرونده در
یک سیستم سلسله مراتبی
نام میزبان :مشخص کننده
یک فضای خاص در اینترنت
پروتکل :مشخص کننده روش
انتقال داده از سرویس دهنده

نام دامنه  URLنیست و در حقیقت بخشی از یک  URLهست.
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نام دامنه رشتهای منحصربهفرد است که تارنمای شما از
طریق آن قابلدسترسی خواهد بود .منظور از انتخاب نام
یک دامنه ،انتخاب  SLDو  TLDاست .شما نگرانی از
بابت انتخاب  SubDomainنخواهید داشت چرا که بعد
از ثبت دامنه خود میتوانید به هر میزان که خواستید
 SubDomainایجاد کنید.
كنجكاوي

فعاليت
كارگاهي

با کمک هنرآموز خود نام تعدادی از تارنماهای موفق را بررسی کنید .چه رفتار مشترکی در انتخاب
نام دامنه از صاحبان این تارنماها دیده میشود؟
جدول زیر را تکمیل کنید.
نشانی تارنما

SubDomain

www.roshd.ir

www

SLD

TLD

نام دامنه ()Domain Name
Roshd.ir

Ibto

www.ibto.ir

انتخاب TLD
TLDها بهطورکلی به دو نوع ) gTLD(generic top-level domainو )ccTLD(country code top-level domain
تقسیم میشوند.
)TLD(Top Level Domain

به آن پسوند دامنه نیز میگویند
به آن پسوند ملی نیز
میگویند
وابسته به موقعیت
جغرافیایی هستند
 .irکشور ایران

ccTLD

gTLD

)level domainـ(country code top

)level domainـ(generic top

New gTLD

به آن پسوندهای عمومی یا
بینالمللی هم میگویند
وابستگی به موقعیت جغرافیایی
ندارند
 .comتارنماهای تجاری
 .orgتارنماهای سازمانی
 .netتارنماهای ………..
… ..تارنماهای آموزشی
 acتارنماهای ………..

 .jpکشور ژاپن
 .ukکشور ......
 ......کشور چین

اغلب نامهای بامعنی در پسوندهای عمومی رزرو
شده است ،برای حل این مشکل فهرستی از
دامنههای جدید معرفیشده است.
پسوندهای  .film، .music، .shopنمونههایی
از پسوندهای جدید هستند
چه پسوندهای جدید دیگری میشناسید؟
.........................
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فعاليت
كارگاهي

جاهای خالی در شکل  8را تکمیل کنید.
استاد فرهمند تأکید میکند که اگرچه  .comمحبوبترین و پرطرفدارترین  TLDدنیا به شمار میآید،
رایجترین دلیل استفاده از  TLDهای جایگزین مانند  net، infoو  ...بهجای  .comاین است که نام دامنه
موردنظر با  .comرزرو شده باشد .در این صورت استفاده از نام مشابه رزرو شده اشتباه است .چون استفاده
از  .comبسیار رایج است و این احتمال وجود دارد که شما تصادفاً مشتریان خود را به دامنه  .comمشابه
تارنمای خود هدایت کنید.
پیشنهاد میشود برای کاروکسبهایی که حوزۀ فعالیت آنها داخل ایران است از  .irاستفاده کنید .شما مستقیما وً
بدون هیچ واسطهای میتوانید بهسادگی از طریق پژوهشگاه دانشهای بنیادی به نشانی  www.nic.irنام دامنه
موردنظر خود را ثبت کنید.

فعاليت
گروهی

اگر مبینا و ماهر بخواهند تارنمایی باهدف فروش صنایعدستی و خشکبار داشته باشند TLD ،پیشنهادی
شما چیست؟
انتخاب SLD
برخالف پسوند دامنه ( )TLDکه مجبور هستید از میان اسامی تعریفشده ،نام موردنظر خود را انتخاب
کنید؛ برای انتخاب نام  )Second Level Domain( SLDقدرت بیشتری خواهید داشت ،با اینحال
محدودیتهایی در انتخاب  SLDوجود دارد از جمله:
منحصربهفرد باشد یعنی از قبل به وسیلۀ شخص دیگری رزرو نشده باشد.
بیشتر از  63نویسه نباشد.
شامل حروف ،اعداد و نویسه خط تیره باشد .استفاده از نویسه فضای خالی مجاز نیست.
نمی تواند با نویسه خط تیره شروع و یا تمام شود.
قبل از ثبت یک نام برای دامنۀ خود باید از ثبت نشدن آن به وسیلۀ دیگران مطمئن شوید.

برخی از تارنماهایی که امکان بررسی تکراری بودن یا نبودن نام دامنه را در اختیار شما قرار میدهند.
Whois.icann.org

فعاليت
كارگاهي

Whois.org

Whois.com

Who.is

ـ بررسی کنید نام دامنه موردنظر شما از قبل ثبتنشده باشد.
ـ با مراجعه به نشانی  http://www.nic.ir/Rules_and_Contractsو باز کردن پیوند «نام های
ممنوعه مربوط به ایران» بررسی کنید چه نامهایی را نمی توانید برای پسوند  .irثبت کنید.
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انتخاب یک نام دامنه مناسب میتواند نقش مؤثری در موفقیت کار و کسب شما داشته باشد .برخی از قواعد
نام گذاری دامنه در جدول  34آمده است.
جدول 34ـ برخی از قواعد نامگذاری دامنه
توصیه

توضیح

مثال

استفادهازکلماتکلیدیکاروکسب تارنمای سازمان سنجش عالوه برداشتن یک نام مناسب موجب میشود تا
 www.sanjesh.orgموتورهای جست وجو به شما امتیاز دهند.
استفاده از کلمات بهیادماندنی
استفاده از کلمات اختصاری
تلفظ و نوشتن آن ساده باشد

باعث میشود نام دامنه راحت تر به خاطر سپرده
تارنمای خرید اینترنتی
 www.amazon.comشود.
سازمان انتقال خون ایران

www.ibto.ir

مخفف Iran Blood Transfusion Organization

 www.ali.comباعث میشود کاربران آن را راحتتر به خاطر سپرده
و تایپ کنند .تارنمای اسطوره افسانه ای بوکس دنیا
محمدعلی کلی.

مبینا و ماهر چندین نام پیشنهاد میدهند .استاد فرهمند گوشزد میکند که تغییر در نام دامنه پس از
راه اندازی کار و کسب اینترنتی ،ممکن است منجر به از دست دادن مشتریان فعلی شما شود ،پس در انتخاب
نام دامنه دقت کنید و یک نام مناسب انتخاب کنید.
فعاليت
گروهی

فیلم

پروژه

بررسی کنید برای داشتن یک نام دامنه مناسب چه قواعد دیگری را باید رعایت کرد.

فیلم شماره  :12207ثبت دامنه در سامانه ایرنیک ()IRNIC

گام 35

یک نام دامنه برای کار و کسب الکترونیکی خودتان ثبت کنید.
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انتخاب میزبان
مبینا و ماهر از استاد فرهمند می پرسند که تارنمای ما کجا باید ذخیره شود تا مشتریان با واردکردن نشانی
تارنما آن را ببینند .پاسخ استاد فرهمند «میزبان» یا  Hostاست .میزبان فضایی است که تارنمای شما ،مهمان
اوست ،آنجا قرار میگیرد و از طریق میزبان برای هرکسی در هر جایی از دنیا بهوسیله اینترنت قابل دسترسی
است .میزبان باید همیشه به اینترنت پرسرعت متصل باشد.

پودمان ّاول :ایجاد کار و کسب الکترونیکی
كنجكاوي

آیا میتوانید از رایانه شخصی خود بهعنوان میزبان استفاده کنید؟

میزبان اختصاصی

تارنمای شما به تنهایی روی یک سرویس دهنده قرار می گیرد.
تمام منابع یک سرویس دهنده را در اختیار دارید.
کنترل کاملی روی سرویس دهنده خود دارید.
نیاز به پرداخت هزینه زیاد و داشتن توانایی فنی برای تنظیم سرویس دهنده دارید.
چندین تارنما روی یک سرویس دهنده

میزبان اشتراکی

استفاده اشتراکی تارنما ها از منابع میزبان
قیمت مناسب
محبوب ترین و متداول ترین نوع میزبان
اگر روی یک رایانه به صورت مجازی چند سیستم عامل نصب شود که هر کدام شبیه به یک رایانه

میزبان با سرویس دهنده
مجازی

اختصاصی عمل کند به آن سرویس دهنده مجازی می گویند.
در سرویس دهنده های مجازی هر تارنما روی یک سیستم عامل قرار می گیرد.
استفاده حداقلی از منابع سیستم تضمین می شود.
هر تارنما با توجه به میزان مشخص شده ،از منابع سیستم استفاده می کند.
اختصاص منابع به تارنما از سرویس دهنده های مختلف ،به صورت پویا و براساس نیاز

میزبان ابری

صرف هزینه فقط برای منابعی که استفاده شده است.
عدم محدودیت در استفاده از منابع محاسباتی
با توجه به متغیر بودن استفاده تارنمای شما از منابع ،هزینه اجاره هر دوره متفاوت است
عدم اطالع از میزان بهای پرداختی هر دوره

شکل 9ـ مقایسه میزبان اختصاصی و اشتراکی
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سیستم عامل میزبان میتواند ویندوز یا لینوکس باشد .میزبان ها با سیستم عامل ویندوز برای پشتیبانی از
تارنما هایی مناسب هستند که با زبان های برنامه نویسی  ASPو  ASP.NETنوشته شدهاند و برای تارنما هایی
که با زبان برنامه نویسی PHPنوشتهشدهاند ،بهتر است از میزبان لینوکس استفاده کنید.
در ابتدای راه اندازی کار و کسب خودتان به علت هزینه مناسب سرویس دهنده های اشتراکی ،بهتر است از آنها
استفاده کنید .پس از اطمینان از موفقیت کار و کسب و با توجه به نیاز آن،یکی از سرویس های میزبان دیگر
را انتخاب و تارنمای خود را به آن منتقل کنید .ضمناً ارتباط با رایانه میزبان از طریق یک کنترل پنل فراهم
میشود و نیاز به مهارت کار کردن با سیستمعامل رایانه میزبان نیست.
فعاليت
كارگاهي

جدول  35را تکمیل کنید.
جدول 35ـ مزایا و معایب انواع میزبانهای وب
مدل های میزبانی

مزایا

معایب

میزبان اختصاصی
میزبان با سرور مجازی
میزبان اشتراکی
میزبان ابری
پروژه

گام 36

یک میزبان مناسب برای کار و کسب خود انتخاب و تهیه کنید.

ایجاد ارتباط بین دامنه و میزبان
مبینا و ماهر از استاد فرهمند میپرسند :اکنونکه ما نام دامنه کاروکسب خودمان را ثبت و فضای میزبانی را نیز
تهیه کردیم؛ آیا مشتریان با ورود نشانی تارنما آن را میبینند؟ چطور تشخیص داده میشود که این میزبان متعلق
به این نام دامنه است؟ استاد فرهمند پاسخ میدهد :بعد از ثبت دامنه و اجاره میزبان باید بین نام دامنه و میزبان
ارتباط برقرار کنید تا با واردکردن نام دامنه در مرورگر به تارنما هدایتشده و محتویات آن را مشاهده کنید.
فیلم

فیلم شماره  :12208ایجاد ارتباط بین دامنه و میزبان
کنترل پنل میزبان
نرمافزار واسط گرافیکی تحت وبی را که شرکت ارائهدهنده خدمات میزبانی وب برای مدیریت خدمات میزبان
در اختیار کاربران قرار میدهد ،کنترل پنل میزبان می گویند .خدمات میزبانی وب شامل مدیریت پایگاه داده،
مدیریت رایانامه تارنما ،ایجاد  SubDomainبرای نام دامنه ،مشاهده رویدادها و گزارش های سرویسدهنده
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و ....میشود.
از جمله کنترل پنل های معروف میتوان به
 Plesk ،CPanelو DirectAdminاشاره کرد.
بعضی از کنترل پنل ها ویندوزی و بعضی دیگر
لینوکسی هستند ،البته کنترل پنل هایی وجود
دارد که توانایی نصب روی هر دو سیستمعامل
ویندوز و لینوکس را دارند.
برای دسترسی به کنترل پنل از نام دامنه یا آدرس
 IPبه همراه شماره یک درگاه استفاده میشود که
از طریق شرکت میزبان در اختیار شما قرار میگیرد.
برای مثال با نوشتن 144. 76. 181. 100:2083
و یا  handland.ir:2083در نوار آدرس یک
مرورگر ،دسترسی به پنل کنترلی فراهم میشود.
پژوهش

شکل 10ـ نمایی از کنترل پنل CPanel

در مورد ویژگیهای محیط یکی از کنترل پنل های موجود تحقیق کنید.

ارزشیابی مرحله 6
شرایط عملکرد
مراحل کار (ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان
و )...

نتایج
ممکن
باالتر از
حد انتظار

آماده سازی
بستر
الکترونیکی

مكان  :کارگاه استاندارد رايانه
تجهيزات  :رایانه متصل به اینترنت ،دامنه،
میزبان ،دسترسی به کنترل پنل میزبان
زمان  90 :دقیقه

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)
تعیین  TLDو  SLDتارنما ـ انتخاب نام دامنه ـ
تعیین امکان تخصیص نام انتخابی ـ ثبت دامنه ـ
انتخاب میزبان ـ ایجاد ارتباط بین دامنه و میزبان ـ
کار با کنترل پنل میزبان

تعیین  TLDو  SLDتارنما ـ انتخاب نام دامنه ـ
در حد انتظار تعیین امکان تخصیص نام انتخابی ـ ثبت دامنه ـ
انتخاب میزبان ـ ایجاد ارتباط بین دامنه و میزبان
پایینتر از
حدانتظار

تعیین  TLDو  SLDتارنما

نمره

3

2

1

معیار شایستگی انجام کار:

كسب حداقل نمره  2از مراحل ارائه راهبرد کار و کسب الکترونیکی ،طراحی سفر مشتری و آماده سازی MVP

كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:
1ـ نیازسنجی ،ارائه و انتخاب ایده
3ـ انتخاب ابزارهای الکترونیکی
5ـ آمادهسازی MVP

2ـ ارائه راهبرد کاروکسب الکترونیکی
4ـ طراحی سفر مشتری
6ـ آماده سازی بستر الکترونیکی

استاندارد عملکرد:
ایجاد بوم مدل کاروکسب با استفاه از تکنیک های ایده پردازی و ارزیابی آنها جهت آماده سازی یک محصول یا خدمت برای فروش و عرضه از طریق کانال های
الکترونیکی
شاخصها:
شاخصهای مرحله کار

شماره مرحله کار

تشخیص مسئله و انتخاب تکنیک های ایده یابی مورد استفاده ـ به کارگیری تکنیک ایده یابی منتخب و تعیین نیاز خواسته ،تقاضا ـ انتخاب معیارهای

1

ارزیابی ایده ـ ایجاد نیاز جدید ـ انتخاب بهترین ایده

2

طراحی بوم مدل کاروکسب به صورت کامل ـ تدوین راهبردها

3

تعیین ابعاد تجارت الکترونیک و مدل های تجارت الکترونیک ـ تعیین حوزه های تجارت الکترونیک ـ تعیین مزایای کاروکسب از منظر فروشندگان و
خریداران و معایب تجارت الکترونیک ـ تعیین روش های پرداخت الکترونیکی

4

نمایش مزیت رقابتی کاروکسب ـ تدوین پرسونا ـ تدوین نقشه سفر مشتری

5

تدوین  MVPـ اجرای  MVPـ ارزیابی MVP

6

انتخاب نام دامنه و ثبت آن ،ایجاد ارتباط بین دامنه و میزبان ،کار با کنترل پنل میزبان

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها
تجهیزات :نوشت افزار ،کاغذ ،دامنه ،میزبان ،دسترسی به اینترنت
زمان 8 :هفته (نیازسنجی ،ارائه و انتخاب ایده 3هفته ـ بازارسنجی ،ارائه راهبرد و کسب الکترونیکی  1هفته ـ انتخاب ابزارهای الکترونیکی  60دقیقه ـ طراحی
سفر مشتری  2هفته ـ آمادهسازی  2 MVPهفته ـ آماده سازی بستر الکترونیکی  90دقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

نیازسنجی ،ارائه و انتخاب ایده

1

2

ارائه راهبرد کاروکسب الکترونیکی

2

3

انتخاب ابزارهای الکترونیکی

1

4

طراحی سفر مشتری

2

5

آمادهسازی MVP

2

6

آماده سازی بستر الکترونیکی

شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش:
تفکر خالق ،برقراری ارتباط بین پدیده های قدیم و جدید ،استفاده از تکنیک های خلق ایده ـ تعالی فردی ،پایبندی
کامل به اخالق حرفه ای ـ زبان فنی
خرید میزبان از سرورهای معتبر
کاهش سفرهای درون و برون شهری و آلودگی هوا و مکاتبات کاغذی در پرداخت قبض ،سفارش ،فاکتور و مراسالت
از طریق ایجاد کارو کسب الکترونیکی
دقت در تهیه فهرست نیازهای یک گروه خاص و بوم مدل کاروکسب
میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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حداقل نمره قبولی از 3

نمره هنرجو

1
2

*

پودمان 2

توسعه کاروکسب الکترونیکی

گسترش و توسعه فناوری اطالعات و فضای مجازی انقالبی در حوزه کار و کسب از جمله خرده فروشی ایجاد کرده است ،به طوری که
با استفاده از ابزارهای الکترونیکی موانعی مانند محدودیت های جغرافیایی را می توان رفع کرد .همچنین کاهش هزینه ها و جذب
مشتری بهتر صورت می گیرد .سیستم مدیریت محتوای وب با قابلیت ایجاد فروشگاه اینترنتی ،نرم افزاری است که به کمک آن محتوای
الکترونیکی فروشگاه مدیریت می شود و امکان ثبت و به روز رسانی محتوا در فروشگاه اینترنتی به وسیلة صاحبان مشاغل فراهم می شود.
انعطاف پذیری ،پشتیبانی مطمئن و امنیت از ویژگی های بارز سیستم های مدیریت محتوا است .پرستاشاپ یک نرم افزار فروشگاه ساز
متن باز است که به کار و کسب های بزرگ و کوچک کمک می کند تا یک فروشگاه اینترنتی را راه اندازی و مدیریت کنند .در این پودمان
هنرجویان با نصب نرم افزار پرستاشاپ و اتکا بر دانش و مهارت قادر خواهند بود پیکربندی تنظیمات عمومی و مدیریت محصوالت،
حامل ها و روش های پرداخت را انجام دهند و با رعایت مسائل امنیتی وارد بازار کار و کسب الکترونیکی شوند.

واحد یادگیری 2
شایستگی توسعه کار و کسب الکترونیکی
آیا تا به حال پی برده اید
یک فروشگاه اینترنتی چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تحویل محصول در فروشگاه اینترنتی چه تفاوت هایی با فروشگاه فیزیکی دارد؟
چه محصوالتی را در اینترنت نمی توان فروخت؟
مشتریان چگونه فروشگاه شما را در اینترنت پیدا می کنند؟
خریداران چگونه به فروشگاه اینترنتی شما اعتماد می کنند؟
هدف از این واحد شایستگی ،راه اندازی یک فروشگاه الکترونیکی با استفاده از نرم افزار فروشگاه ساز است.

استاندارد عملکرد
پیاده سازی کار وکسب الکترونیکی از طریق کانال های ارتباطی ،توسعه و بهبود آن
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فروشگاه الکترونیکی
مبینا برای آمادهسازی تصاویر و نمونه تبلیغاتی که قرار است برای معرفی کار وکسبشان آماده کنند ،نیاز به
رایانه قابل حمل با قابلیت های گرافیکی ویژه دارد .او و ماهر تصمیم به جستوجو در اینترنت و خرید الکترونیکی
می گیرند .فروشگاه های اینترنتی متعددی پیش روی آنها برای مقایسه و انتخاب وجود دارد .شباهت و
تفاوت هایی هم بین این فروشگاه های اینترنتی وجود دارد .آنها از کدام یک از فروشگاه ها خرید خواهند کرد؟
چه عواملی در انتخاب آنان اثرگذار خواهد بود؟
فعاليت
كارگاهي

در مورد خرید اینترنتی یک کاال یا خدمت موردنیاز خود یا خانواده ،در اینترنت جست وجو کنید .حداقل
 5تارنمای فروشگاه الکترونیکی را بررسی و جدول زیر را تکمیل کنید.
پرسش

پاسخ

چه شباهت هایی بین این فروشگاه ها وجود دارد؟
قب ً
ال تجربه خرید از کدامیک را داشته اید؟
در کدامیک کاالی موردنیاز خود را سریعتر پیدا می کنید؟
ظاهر کدامیک برای شما جذابتر است؟
کدام یک اطالعات بیشتری در مورد کاال و یا امکان مقایسه
با موارد مشابه در اختیار شما قرار می دهد؟
به کدام یک اعتماد بیشتری دارید؟
پرداخت هزینه کاال و حملونقل آن در کدامیک آسانتر
است؟
زمان تحویل کدامیک سریعتر است؟
خرید از کدامیک آسانتر و مقرونبهصرفه تر است؟
برای خرید کاالی جدید ،انتخاب اول شما برای جست وجو
کدام است؟
چهعواملی در انتخاب یک فروشگاه اینترنتی تأثیر می گذارد؟
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م مدیریت محتوا ()CMS
سیست 
مبینا و ماهر از استاد فرهمند می پرسند ،چطور می توانیم فروشگاه اینترنتی با امکانات کاربردی ایجاد کنیم.
استاد فرهمند به آنها می گوید:
تارنما ها متناسب با نوع کار و کسب و با اهداف متفاوتی ایجاد می شوند .سیستم های مدیریت محتوا
( )Content Management Systemنرمافزارهایی هستند که به کاربران کمک میکنند تا بدون بهکارگیری
علم طراحی و برنامهنویسی وب ،تارنمایی پویا و دارای امکانات کاربردی ساخته و محتوای آن را مدیریت و
بهروزرسانی کنند .با استفاده از سیستم های مدیریت محتوا با قابلیت ایجاد فروشگاه الکترونیکی یا اصطالحاً
فروشگاه ساز ها می توانید یک فروشگاه الکترونیکی را ه اندازی کنید .به این منظور یکی از فروشگاه ساز های
مستقل مانند پرستاشاپ( ،)PrestaShopاپن کارت ( ،)OpenCartمجنتو ( )Magentoو ...را انتخاب کنید
یا افزونه ای روی سیستم های مدیریت محتوا مانند وردپرس ( )WordPressیا جومال ( )Joomlaنصب کنید.
پژوهش

بررسی کنید اگر خواهان تارنمایی در زمینۀ مدیریت پرسش و پاسخ ،وبالگ ،شبکه های اجتماعی و یا
آموزشی باشید از چه سیستم مدیریت محتوایی می توانید استفاده کنید؟
نصب پرستاشاپ
مبینا و ماهر به توصیه استاد فرهمند نرمافزار پرستاشاپ را از نشانی اینترنتی www.prestashop.com/en/download
بارگیری می کنند .پرستاشاپ نرم افزاری متنباز ()Open Sourceاست که کد های آن برای استفاده یا
ویرایش در دسترس عموم قرار دارد .در زمان نگارش کتاب آخرین نسخه پرستاشاپ نسخه  1. 7است .بیشتر
نرم افزار های تجاری در  4مرحله ) alpha، beta، RC(Release Candidateو stableمنتشر می شوند.
نسخه پایدار و قابلاطمینان یک نرمافزار نسخه  stableاست .برای را ه اندازی کار و کسب الکترونیکی حتماً از
نسخه  stableیک فروشگاه ساز استفاده کنید.
پرستاشاپ را می توان روی رایانه محلی و میزبان نصب کرد .اگر قصد را ه اندازی یک کار و کسب الکترونیکی را
دارید ،پیشنهاد می شود از ابتدا پرستاشاپ را روی میزبان نصب کنید.

فیلم

یادداشت

فعاليت
كارگاهي
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فیلم شماره  : 12209نصب فروشگاه ساز روی میزبان

بعد از نصب پرستاشاپ برای رعایت مسائل امنیتی حتماً پوشه  installرا حذف کنید .درصورت عدم
حذف این پوشه قادر به ورود به پنل مدیریت نخواهید بود.
پس از مشاهده فیلم ،پرستاشاپ را از اینترنت بارگیری و روی رایانه خودتان یا میزبان نصب کنید.
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نمای فروشگاه و پنل مدیریت
فروشگاه ساز پرستاشاپ مانند سایر سیستم های مدیریت محتوا شامل یک نمای فروشگاه ()Front office
و پنل مدیریت ( )Back officeاست (شکل .)1نمای فروشگاه برای دسترسی مشتریان به فروشگاه است و
در حقیقت همانجایی است که مشتریان هنگام مراجعه به نشانی اینترنتی فروشگاه آن را خواهند دید .پنل
مدیریت امکان دسترسی مدیران فروشگاه برای ایجاد و تغییر تنظیمات مدیریتی را فراهم می کند.
پنل مدیریت

نمای تارنما

میزبان
زیر ساخت CMS

پایگاه داده

مدیر تارنما:
مبینا و ماهر

مافروشگاه
(تارن
ینا و ماهر)
مب

(پنل مدیریت)

داده های کاربران،
پرونده های ،php
پرونده های گرافیکی

بازدید کنندگان

کارمندان
مشارکت کنندگان
شکل1ـ ارتباط مدیر و کاربران فروشگاه اینترنتی با میزبان

برای دسترسی به نمای فروشگاه ،نشانی فروشگاه را در نوار آدرس مرورگر وارد کنید .اگر پرستاشاپ را روی
رایانه محلی نصبکرد ه اید ،نشانی  « :نام پوشه نصب  »localhost/را در نوار آدرس مرورگر وارد کنید.
و اگر پرستاشاپ را روی میزبان نصبکرد ه اید ،برای مشاهده نمای فروشگاه « نام دامنه فروشگاه» را در نوار
آدرس مرورگر وارد کنید.
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لوگو فروشگاه

منو اصلی

اسالیدر تصویر

بنر فروشگاه

بلوک متن
سفارشی

صفحات ایستا

اطالعات فروشگاه

شکل ٢ـ نمای پیش فرض فروشگاه در پرستاشاپ

با نصب پرستاشاپ داده های پیشفرض مانند شاخه ها ،محصوالت و  ...در فروشگاه بارگذاری می شوند.
بخش های مختلف یک فروشگاه از پنل مدیریت قابل تنظیم است (شکل .)2
فعاليت
كارگاهي

نمای فروشگاه را بازکنید و به کمک هنرآموز خود بخش های مختلف آن را بررسی کنید.
با واردکردن نشانی پوشه  adminدر نوار آدرس مرورگر می توان به پنل مدیریت فروشگاه دسترسی داشت.
بعد از نصب پرستاشاپ به دلیل مسائل امنیتی ،پوشه  adminبه نامی تصادفی مثل admin6226pzawx
تغییر نام خواهد داد .شما می توانید نام این پوشه را تغییر دهید و از طریق نام جدید به پنل مدیریت فروشگاه
دسترسی داشته باشید .سعی کنید نامی که برای پوشه  adminانتخاب می کنید ،قابل حدس زدن نباشد.
اگر پرستاشاپ را روی رایانه خودتان نصبکرد ه اید ،برای دسترسی به پنل مدیریت:
«   نام پوشه ادمین  /نام فروشگاه »localhost  /را در نوار آدرس مرورگر وارد کنید.
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و اگر پرستاشاپ را روی میزبان نصبکرد ه اید « ،نام پوشه ادمین  /نام دامنه » را در نوار آدرس مرورگر وارد
کنید.
با واردکردن رایانامه و گذرواژ ه ای که در زمان
ثبتنام وارد کردید ،به پنل مدیریت دسترسی
خواهید داشت (شکل.)3

شکل3ـ صفحه ورود به پنل مدیریت

پس از ورود به پنل مدیریت با صفحه ای شامل نوار باالیی ،منو ها ،پیشخوان و دکمه ها مواجه می شوید
(شکل.)4

شکل4ـ پنل مدیریت
فیلم

فعاليت
كارگاهي

فیلم شماره  :12210تنظیمات پنل مدیریت فروشگاه

پس از مشاهده فیلم ،به پنل مدیریت وارد شوید و بخش های مختلف را بررسی کنید.
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مدیریت کارمند

مبینا و ماهر میخواهند برای راهاندازی فروشگاه یا مدیریت بخش های آن از افراد دیگری کمک بگیرند ،برای این
کار باید برای آن افراد حساب کاربری جداگانه ایجاد کنند .استاد فرهمند به آنها میگوید ،برای ایجاد هر حساب
کاربری ،نیازهای آن افراد را برای دسترسی به پنل مدیریت شناسایی کنید .براساس نیاز هر فرد به او مجوز
دسترسی بدهید .بنابراین قبل از ایجاد کارمند جدید باید با ایجاد نمایه جدید و سطوح دسترسی آشنا شوید.
کارگاه  1ایجاد نمایه

هر کارمند در گروهی قرار می گیرد که به آن نمایه یا  profileمی گویند .در زبانه نمایه ها می توان پروفایل های
تعریفشده را مشاهده و نسبت به تغییر نام ،حذف و یا افزودن آنها اقدام و همچنین از زبانه دسترسی ها
می توان سطح دسترسی آنها را تعیین کرد.
 1زبانه نمایه ها را انتخاب کنید.
در بخش پیکربندی از منو « پارامتر های
پیشرفته» گزینه « تیم» را انتخاب کرده،
روی زبانه نمایه ها کلیک کنید .نمایه های
پیش فرض پرستاشاپ در زبانه نمایه ها
نمایش داده می شود (شکل.)5
شکل  5ـ نمایه های پیش فرض پرستاشاپ
 2نمایه جدید ایجاد کنید.
روی دکمه « افزودن جدید» کلیک کنید .نام «توسعهدهنده» را برای نمایه موردنظر وارد کرده ،روی دکمه
« ذخیره» کلیک کنید (شکل.)6

شکل  6ـ ایجاد نمایه جدید

 3دسترسی های نمایه را تعیین کنید.
در زبانه «  دسترسیها» روی نمایه «  توسعهدهنده» کلیک کرده ،دسترسیهای الزم را برای آن انتخاب کنید (شکل .)7
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كنجكاوي

کدام گروه از کارمندان را نمی توانید حذف کنید و یا دسترسی آنها را تغییر دهید؟

کارگاه  2ایجاد کارمند جدید
 1زبانه کارمندان را انتخاب کنید.
در بخش پیکربندی از منوی « پارامتر های پیشرفته» گزینه « تیم» را انتخاب کنید.
 2کارمند جدید اضافه کنید.
در زبانه «کارمندان» روی دکمه « افزودن کارمند جدید» کلیک کنید (شکل.) 8

شکل  8ـ افزودن کارمند جدید

اطالعات کارمند جدید را وارد کنید (شکل.)9

شکل9ـ واردکردن مشخصات کارمند
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 3دسترسی های کارمند را تعیین کنید.
از فهرست مشخصات دسترسیها نمایه «توسعهدهنده» را انتخاب کرده ،روی دکمه «ذخیره» کلیک کنید (شکل.)9
فعاليت
كارگاهي

یادداشت

کاربری با نام دلخواه و سطح دسترسی فروشنده ایجاد کنید.

با نگهداشتن ماوس روی واژگان با پسزمینه آبی می توانید توضیحات مربوط به آنها را مشاهده کنید.
کارگاه  3غیرفعال کردن فروشگاه
استاد فرهمند به مبینا و ماهر پيشنهاد مي کند که قبل از اينکه شروع به ايجاد تغييرات در فروشگاه کنند آن
را غیرفعال کنند تا کسی نتواند به نماي فروشگاه دسترسي داشته باشد و درصورت واردکردن نشانی فروشگاه
با پيامي نظير «فروشگاه درحال بهروزرسانی است» مواجه شوند .وقتي فروشگاه غیرفعال مي شود موتور هاي
جست وجو نيز صفحات شما را نخواهند ديد و صفحات شما ایندکس نمي شود.

كنجكاوي

ایندکس شدن صفحات تارنما در موتور جست وجو چيست؟
 1به صفحه تنظیمات عمومی فروشگاه وارد شوید.
در بخش پیکربندی از منوی «پارامترهای فروشگاه» گزینه «عمومی» را انتخاب و روی زبانه تعمیرات کلیک کنید.
 2فروشگاه را غیرفعال کنید.
گزینه « فعال کردن فروشگاه» را روی «خیر» تنظیم کرده ،روی دکمه « ذخیره» کلیک کنید.
 3به نمای فروشگاه بروید و نتیجه را مشاهده کنید.
 IP 4های مجاز برای دسترسی به فروشگاه را تعیین کنید.
دوباره وارد زبانه «تعمیرات» شده و در قسمت « IPتعمیرات» روی دکمه  Add my IP+کلیک کنید(شکل.)10
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در قسمت  IPتعمیرات ،آدرس  IPسامانه هایی مانند رایانه ،تلفن همراه ،تبلت و غیره را که می خواهید در
زمان تعمیرات به نمای فروشگاه دسترسی داشته و تغییرات را مشاهده کنند ،بهصورت دستی وارد کنید.
آدرس ها را با عالمت کاما( ),از هم جدا کنید.
 5متن جایگزین نمایش فروشگاه در زمان تعمیرات را تعیین کنید.
متنی را که بازدیدکنندگان از فروشگاه در زمان تعمیرات خواهند دید ،در کادر « متن سفارشی حالت
تعمیرات» وارد کرده ،روی دکمه « ذخیره» کلیک کنید.
 6نمای فروشگاه را بازکرده ،نتیجه را مشاهده کنید.
فعاليت
كارگاهي

تنظیماتی انجام دهید که فروشگاه فقط از طریق آدرس  IPرایانه شما قابلدسترس باشد.

پيکربندي اطالعات فروشگاه

استاد فرهمند مبینا و ماهر را با پيکربندي تنظيمات اوليه فروشگاه آشنا می کند و از آنجاییکه اين تنظيمات در
نماي فروشگاه به مشتريان نمايش داده ميشود ،از آنان میخواهد اين تنظيمات را با دقت انجام دهند.

کارگاه 4

تنظيم نام و اطالعات فروشگاه

 1به صفحه پیکربندی اطالعات فروشگاه وارد شوید.
در بخش پيکربندي از منوی « پارامتر هاي فروشگاه» گزينه « تماس» را انتخاب کنيد .در صفحه تماس ها زبانه
تماس های مغازه را انتخاب کنيد (شکل.)11
 2نام و اطالعات فروشگاه را وارد کنيد.
 3نشانی رایانامه فروشگاه را تعیین کنید.
نشانی رایانامه را در کادر ايميل فروشگاه وارد کنيد .روي دکمه « ذخيره» کليک کنيد.

شکل 11ـ تنظیم اطالعات فروشگاه
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بعد از نصب پرستاشاپ در قسمت «ايميل فروشگاه» نشانی رایانامه مدير وارد شده است .ایمیل فروشگاه عالوهبر
اینکه در نمای فروشگاه به مشتریان نمایش داده میشود ،با توجه به تنظيماتي که مدير فروشگاه انجام ميدهد
براي مشتريان در زمان ثبت سفارش ،پرداخت وجه يا ارسال کاال از این نشانی ،رایانامه ارسال ميشود.
فعاليت
كارگاهي

نام و اطالعات فروشگاه خود را تنظيم کنيد.
کارگاه  5تنظيم لوگو و فاوآيکن()Favorites Icon
فاو آيکن ( )faviconنماد بسيار کوچکي است که نمايانگر تارنمای شما است .فاو آيکن معموالً در نوار آدرس
مرورگر و يا در محل نمايش  Bookmarkها در کنار نام صفحه نشان داده ميشود.

 1لوگوی سربرگ را انتخاب کنید.
در بخش بهینه سازی از منوی « طراحي» گزينه « قالب و لوگو» را انتخاب کرده ،از زبانه آرم ،نشان تصويري
سربرگ را انتخاب و روی دکمه « ذخيره» کليک کنيد (شکل.)12
 2لوگو ایمیل و فاکتور را انتخاب کنید.
از زبانه «لوگو ایمیل و فاکتور» نشان تصويري رایانامه و برگخرید را انتخاب و روي دکمه «ذخيره» کليک کنيد.
 3فاوآیکن را تعیین کنید.
از زبانه « فاوآيکن» نماد موردعالقه خودتان را بارگذاري و روي دکمه « ذخيره» کليک کنيد.

شکل 12ـ انتخاب نشان تصویری سربرگ

اگر لوگو ايميل و فاکتور را انتخاب نکنيد ،از لوگوي سربرگ براي رایانامه و برگ خرید استفاده مي شود.
فعاليت
كارگاهي
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کارگاه  6تنظيم محتواي صفحات ايستا ()Static
استاد فرهمند به ماهر و مبینا مي گويد در را ه اندازي فروشگاه الزم است صفحاتي با عنوان شرايط و ضوابط
استفاده ،تماس با ما و روش ارسال داشته باشيد.
 1وارد نماي فروشگاه شويد.
 2محتوای صفحات فروشگاه را بررسی کنید.
در بخش پاصفحه فروشگاه ( ،)Footerصفحات ارسال ،نکات حقوقي ،شرايط و ضوابط استفاده ،درباره ما و
پرداخت امن را بازکرده و محتوای هر يک از صفحات را بررسي کنيد.
 3وارد پنل مديريت شويد.
 4صفحات را ویرایش کنید.
در بخش بهینه سازی از منوی « طراحي» گزينه « صفحه ها» را انتخاب کنيد (شکل.)13

شکل13ـ ویرایش صفحات بخش پاصفحه

با کلیک روي دکمه « ويرايش» صفحه موردنظر را ویرایش کنيد (شکل.)14

شکل14ـ ویرایش صفحه خانه

عنوان متا و توضیحات متای تنظیمشده ،در موتور های جست وجو مشاهده می شود (شکل.)15

عنوان متا
توضیحات متا

شکل15ـ نمایش عنوان و توضیحات  metaصفحه در موتور جست وجو
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 URL 5فروشگاه را برای استفاده از حروف فارسی تنظیم کنید.
نشانی وبي که خواندن آن ساده و دربرگیرنده کلمات کليدي صفحه وب است را  URLآشنا مي گويند .با
تنظيم  URLآشنا هم به بازديدکنندگان صفحات کمک مي کنيد تا نشانی صفحات وب شما را به خاطر
بسپارند و هم به موتور هاي جستجو کمک مي کنيد تا محتوای صفحات وب را درک کنند.
در پرستاشاپ برای استفاده از حروف فارسي در  URLآشنا ،از منوی « پارامتر هاي فروشگاه» گزينه « بازديد
و سئو» را انتخاب کرده ،در صفحه بازشده گزينه  URLبومي(محلي) را فعال کنيد .استفاده از نویسه فاصله،
نیمفاصله و اعداد فارسي مجاز نيست .بهجای نویسه فاصله و نیمفاصله از خط تيره استفاده کنيد.
کارگاه  7پيکربندي اساليدر تصوير
 1به صفحه ماژول ها وارد شوید.
ماژول ها در پرستاشاپ برنامه های کوچکي هستند که استفاده از آنها منجر به توسعه و افزايش کارايي
پرستاشاپ مي شود .در بخش بهینه سازی از منوی « ماژول ها» گزينه « ماژول ها و سرويس ها» را انتخاب کنيد.
 2ماژول اسالیدر تصویر را ویرایش کنید.
از زبانه «  ماژولهاي نصبشده» ماژول اساليدر تصوير را جستوجو و روي دکمه «پيکربندي» کليک کنيد .تنظيمات
اساليدر تصوير را با توجه به راهنماي زير هر بخش انجام داده ،روي دکمه «ذخيره» کليک کنيد (شکل.)16

شکل16ـ تنظیمات اسالیدر تصویر

 3اسالید ها را جابه جا کنید.
با کشيدن و ر ها کردن ماوس ،اساليد شماره  3را به قبل از اولين اساليد منتقل کنيد.
 4اسالید را غیرفعال کنید.
اساليد شماره  2را با کليک روي دکمه « فعال» ،غیرفعال کنيد (شکل.)17
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شکل17ـ فهرست اسالید ها
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 5اسالید جدید اضافه کنید.
روي دکمه « افزودن اساليد جديد» کليک کنيد(شکل .)17در صفحه جديد اطالعات مربوط به اساليد
موردنظر را وارد کرده و روي دکمه « ذخيره» کليک کنيد (شکل.)18
 6اطالعات اسالید را ویرایش کنید.
از فهرست اساليد ها ،روي دکمه « ويرايش» اساليد شماره  1کليک کرده ،اطالعات آن را ويرايش و روي دکمه
« ذخيره» کليک کنيد.
عنوان نمایش داده شده روی تصویر
آدرس صفحه مقصد
نام پرونده تصویر

توضیحات روی تصویر

فعال یا غیر فعال بودن اسالید

شکل18ـ تعیین اطالعات اسالید
فعاليت
كارگاهي

ـ تنظيماتي انجام دهيد که سرعت تعويض اساليدها  7ثانيه باشد و بعد از نمايش آخرين اساليد متوقف شود.
ـ اساليد جديدي با نام خشکبار ارگانيک اضافه کنيد.
کارگاه  8پيکربندي بنر صفحه اصلي
 1به صفحه ماژول ها وارد شوید.
 2به صفحه پیکربندی ماژول بنر وارد
شوید.
از زبانه «ماژول هاي نصبشده» ماژول
بنر را جست وجو کرده ،روي دکمه
« پيکربندي» کليک کنيد.
 3اطالعات بنر را تنظیم کنید.
در صفحه جديد اطالعات مربوط به بنر
را وارد کرده ،روي دکمه « ذخيره» کليک
کنيد (شکل.)19

فعاليت
كارگاهي

آدرس صفحه مقصد
متنی که با نگاه داشتن ماوس روی تصویر نمایش داده می شود

شکل19ـ تنظیمات بنر

بنري با موضوع صنایعدستی جديد به فروشگاه خود اضافه کنيد.
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جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی ،ایمنی  ،بهداشت و توجهات زیست محیطی
شرایط عملکرد
نتایج
شایستگی ها (ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان
ممکن
و)...
سازمان دهی اطالعات ،انتخاب طبقه بندی های
شایستگی های مناسب اطالعاتی ـ تنظیم و اصالح عملکردهای
سیستم ،تجزیه و تحلیل فعالیت های سیستم
غیرفنی
ـ زبان فنی
استفاده از گذرواژه استاندارد و قوی برای
دسترسی به کنترل پنل میزبان ،پنلهای ثبت
ایمنی و بهداشت دامنه ،مدیریت فروشگاه ،درگاه پرداخت ،انتخاب
نام غیرقابل حدس برای پوشه ادمین ،بانک
اطالعاتی و نام کاربری اتصال به بانک

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

دستهبندی صحیح محصوالت و
مشخصات و ویژگیهای آنهابهصورتی
که مشتری بهراحتی کاالی موردنظر
2
قابل قبول
خود را پیدا کند ،استفاده از ابزارهای
تحلیل رفتار کاربر و تحلیل آنها جهت
بهبود کاروکسب الکترونیکی

کاهش سفرهای درون و برون شهری و کاهش
توجهات
مصرف سوخت و آلودگی هوا از طریق ایجاد
بندی
بسته
از
استفاده
ـ
الکترونیکی
کسب
و
کار
غیرقابل توجه به ایمنی و بهداشت محیط
زیست محیطی
1
تهیه
در
بازیافت
قابل
مشتری
سفارشات
کارگاه
قبول
دقت در انتخاب نام مناسب برای دامنه و کلمه
نگرش
کلیدی ـ انتخاب مناسب عنوان و توضیحات متا

* این شایستگی ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.

ارزشیابی مرحله 1
شرایط عملکرد
مراحل کار (ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و)...

راه اندازی
فروشگاه

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :رایانه دارای دسترسی به
اینترنت،دامنه،میزبان
زمان 20 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

دریافت و نصب نرم افزار فروشگاه ساز روی میزبان
و رایانه محلی ـ غیرفعال کردن فروشگاه ـ ورود
باالتر از به پنل مدیریت ـ ایجاد نمایه جدید و تعیین
3
حد انتظار سطح دسترسی برای نمایه ها ـ افزودن کارمند ـ
پیکربندی اطالعات و لوگوی فروشگاه ـ ویرایش
صفحات ـ شخصی سازی ظاهر فروشگاه
در حد
انتظار

دریافت و نصب نرم افزار فروشگاه ساز روی میزبان
و رایانه محلی ـ غیرفعال کردن فروشگاه ـ ورود به
پنل مدیریت ـ ایجاد نمایه جدید با دسترسی های 2
پیشفرض ـ افزودن کارمند ـ پیکربندی اطالعات
و لوگوی فروشگاه

پایین تر از دریافت و نصب نرمافزار فروشگاهساز روی میزبان و
رایانه محلی
حد انتظار
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نمره

1
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کارگاه  9حذف محتواي پیشفرض فروشگاه
قبل از ورود محصوالت به فروشگاه الزم است ،اطالعات پیشفرض فروشگاه را حذف کنيد .پس از پاک کردن
داده هاي موجود برگشت به وضعيت قبل غیرممکن است.
 1به صفحه ماژول ها وارد شوید.
 2ماژول پاک سازی کننده را نصب کنید.
در زبانه « انتخاب ماژول» ،ماژول پاکسازی کننده پرستاشاپ ( )Database Cleanerرا جست وجو و نصب
کنيد (شکل.)20

شکل20ـ جست وجوی ماژول پاک سازی کننده

 3به صفحه پیکربندی ماژول پاکسازی کننده وارد شوید.
پس از نصب ماژول پاکسازی کننده پرستاشاپ روي دکمه « پيکربندي» کليک کنيد.

 4کاتالوگ ها را پاککنید.
اگر از حذف داده هاي بخش کاتالوگ اطمينان داريد ،در این بخش پس از انتخاب دکمه « بله» روي دکمه
«پاکسازی کاتالوگ» کليک کنيد (شکل.)21

شکل21ـ حذف کاتالوگ
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 5سفارش ها و مشتریان را حذف کنید.
اگر از حذف داده هاي بخش سفارش ها و مشتريان اطمينان داريد در بخش «سفارش ها و مشتريان» پساز
انتخاب دکمه «بله» روي دکمه «پاک کردن سفارش ها و مشتريان» کليک کنيد (شکل.)22

شکل22ـ حذف سفارش ها و مشتریان

 6بانک اطالعاتی فروشگاه را بهروز کنید.
پس از حذف داده هاي بخش کاتالوگ و سفارش های مشتريان در بخش «محدوديت يکپارچگي کاربردي»
روي دکمه «کنترل و رفع عيب» کليک کنيد (شکل.)23

شکل23ـ کنترل و رفع عیب

در بخش «پاکسازی ديتابيس» روي دکمه «تميز کردن و بهینهسازی» کليک کنيد (شکل.)24

پيکربنديحملونقل

شکل24ـ حذف اطالعات از بانک اطالعاتی

يکي از مراحل کليدي کار و کسب اينترنتي مديريت تحويل محصوالت است .درحال حاضر تحويل بهموقع
و محاسبه هزينه ارسال کاال چالش بسياري از فروشگاه هاي اينترنتي است .موضوع حملونقل در تجارت
الکترونيک ،موضوع بسيار مهمي است و هر فروشگاه اينترنتي که امروزه ميخواهد در دنياي تجارت الکترونيک
صاحبنام شود ،بايد به موضوع حملونقل توجه زيادي داشته باشد.
ماهر و مبینا از استاد فرهمند مي پرسند چرا از مديريت تحويل محصوالت بهعنوان مرحله کليدي کار و کسب
نام برديد؟ استاد فرهمند پاسخ می دهد که تأخیر در ارسال سفارش باعث نارضايتي مشتريان شما مي شود و
حتي ممکن است مشتريان خريد حضوري گران تر را به خريد آنالين ترجيح بدهند.
فعاليت
گروهی
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در خصوص پرسش هاي زير با ديگر هنرجويان صحبت کنيد.
ـ چه روش هایی براي تحويل محصوالت به مشتريان مي شناسيد؟
ـ چه عواملي در انتخاب شيوه حملونقل محصوالت مي توان درنظر گرفت؟
ـ چه محصوالتي احتياج به حملونقل ندارند؟
شرکت هاي متعددي وجود دارند که مسئوليت تحويل محصول به مشتريان را در قبال دريافت وجهی برعهده
مي گيرند .معموالً نرخ حملونقل محصول با توجه به مسافت مشتريان متغير است .بنابراين الزم است با
توجه به شرايط شرکت حامل ،منطقه هايي را تعريف کنيد .ممکن است شرکت حامل براي شهرستان هاي
استان بومي از يک نرخ و براي شهرستان هاي استان همجوار و غير همجوار از نرخ ديگري استفاده کند.
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کارگاه  10پيکربندي مناطق
 1فهرست مناطق پیش فرض را مشاهده کنید.
در بخش بهینه سازی از منوی « بینالملل» گزينه « مکان ها» را انتخاب کنيد .در زبانه « منطقه ها» تمامي
مناطق پیشفرض قابلمشاهده است(شکل.)25

شکل25ـ فهرست منطقه ها

 2مناطق پیش فرض را حذف کنید.
تمامي مناطق پیشفرض را انتخاب کرده ،از قسمت اقدامات دسته جمعي روي گزينه « حذف انتخابشده ها»
کليک کنيد.
 3منطقه جدید اضافه کنید.
روي دکمه « افزودن منطقه جديد» کليک کنيد .نام منطقه جديد برایمثال استان بومي را وارد کرده ،روي
دکمه « ذخيره» کليک کنيد (شکل.)26

شکل26ـ افزودن منطقه جدید
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 4استان های منطقه را مشخص کنید.
اکنون بايد مشخص کنيد که هر استان مربوط به کدام منطقه است .در زبانه « استان ها» تمامي استان ها
قابلمشاهده است .از فهرست کشور ،ايران را انتخاب کنيد تا فقط استان هاي ايران قابلمشاهده باشد
(شکل.)27

شکل 27ـ نمایش استان های کشور ایران

روي دکمه « ويرايش» مقابل استان خود کليک کنيد .در فهرست منطقه ،گزینه « استان بومي» را انتخاب
کنيد (شکل.)28

شکل28ـ تعیین منطقه استان
فعاليت
كارگاهي
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منطقه استان همجوار و غيرهم جوار را ايجاد کنید و استان هاي همجوار استان خود را به منطقه استان
همجوار و استان هاي غير همجوار استان خود را به منطقه استان هاي غيرهم جوار اضافه کنيد.
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افزودن حامل
بعد از افزودن منطقه ها نوبت به افزودن حامل یا کانال توزيع مي رسد.
فیلم

فعاليت
كارگاهي

فيلم شماره  :12211افزودن حامل به فروشگاه

پس از مشاهده فیلم ،حاملي به نام پست پيشتاز ايجاد کنيد که براي سفارش هاي بين صفرتا 5000
گرم در دسترس و براي سفارش هاي باالي  5000گرم غيرفعال باشد.
تنظيم واحدهاي پولي
ماهر و مبینا به استاد فرهمند مي گويند ،ما مي خواهيم واحد پولي تومان را براي فروشگاه خود فعال کنيم.
واحد پول رسمي کشور ما ريال ،اما واحد پول رايج تومان است و مردم در ادبيات روزانه خود از واژه تومان
بهجای ريال استفاده مي کنند .استاد فرهمند آنها را به ديدن فيلم تنظيم واحد هاي پولي دعوت مي کند.

فیلم

فعاليت
كارگاهي

فيلم شماره  :12212تنظيم واحد هاي پولي

پس از مشاهده فیلم ،واحد پولي تومان را بهعنوان ارز پیشفرض فروشگاه تعريف کنيد و واحد پولي
ريال را غيرفعال کنيد.

مدیریتکاتالوگ
استاد فرهمند به ماهر و مبینا تأکید می کند ،افزودن محصول به فروشگاه در اضافه کردن نام ،قيمت و
توضيحات محصول خالصه نمي شود .محصوالت پايه و اساس يک فروشگاه هستند .پيش از اضافه کردن
يک محصول به فروشگاه شما بايد اطالعات کاملي از خصوصيات ،ويژگي ها ،نام تأمینکننده ،برند محصول و
بسياري موارد از این دست داشته باشيد .هرگز پيش از درنظر گرفتن تمامي اين موارد اقدام به اضافه کردن
محصول نکنيد.
استاد فرهمند نظر ماهر و مبینا را به مثال زير جلب مي کند:
يک فروشگاه بزرگ را درنظر بگيريد که وقتي وارد آن مي شويد تمام شوينده ها در يک قفسه ،نوشيدني ها در
قفسه ديگر ،لوازمآرایشی و بهداشتي و ساير اقالم نيز بهصورت مرتب قفسهبندی شده باشند .چقدر زمان براي
پيدا کردن محصول موردنظر خود صرف مي کنيد؟ اگر اين فروشگاه قفسه بندي نشده بود و ترتيب قرارگيري
محصوالت مشخص نبود نيز به همين ميزان زمان مي گذاشتيد؟ در فروشگاهی که قفسه بندي شده باشد
راحت تر به محصوالت دسترسي داريد؛ مي توانيد محصوالت مشابه را مقايسه کنيد و در نهایت از مراجعه به
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آن فروشگاه رضايت بيشتري خواهيد داشت.
قبل از اينکه محصولي را وارد فروشگاه الکترونيکي کنيد ،بايد بدانيد که محصول موردنظر چه ويژگي هايي
دارد و بر اساس آن در کدام شاخه (قفسه) قرار مي گيرد .شاخه ها را مي توان قلب يک فروشگاه درنظر گرفت
و تعريف درست شاخه ها از اهميت زيادي برخوردار است .محصوالتي که داراي ويژگي هاي مشترکي باشند و
بتوان آنها را مقايسه کرد در يک شاخه قرار مي گيرند.
كنجكاوي

چه شاخه ها و زيرشاخه هايي را در يک فروشگاه صنایعدستی و لباس سنتي مي توان درنظر گرفت؟
شاخه ها به مشتريان کمک مي کند جست وجوی خود را در نوع خاصي از محصوالت محدود کنند و به اینترتیب
سریعتر به محصول موردنظر دسترسي داشته باشند .از قسمت شاخه ها در منوي کاتالوگ مي توانيد شاخه ها
را پيکربندي کنيد.
کارگاه  11افزودن شاخه جديد
 1به صفحه شاخه ها وارد شوید.
در بخش فروش از منوی « کاتالوگ» گزينه « شاخه ها» را انتخاب کنيد.
 2شاخه جدید اضافه کنید.
در صفحه جديد روي دکمه « افزودن شاخه جديد» کليک کنيد.
 3مشخصات شاخه موردنظر را وارد کنيد (شکل.)29
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برای تنظیم مشخصات شاخه ،از جدول  1کمک بگیرید.

جدول1ـ مشخصات شاخه

فيلد ها

توضيحات

نام

نام شاخه که در نماي فروشگاه نمايش داده مي شود و بهتر است نامي کوتاه و گويا باشد.

نمايش دادهشده

اگر بلي را انتخاب کنيد اين شاخه براي مشتريان شما نمايش داده خواهد شد.

شاخه والد

محل قرارگيري شاخه جدید است.

توضيحات

توضيحات مربوط به شاخه است.

عکس نماي دسته بندي تصويري که مي خواهيد براي مشتريان در صفحه شاخه ها قابلمشاهده باشد.
تصوير کوچک
دسته بندي

تصوير کوچکي که مي خواهيد در صفحه شاخه اصلي قابلمشاهده باشد.

تصاوير بندانگشتی

تصوير کوچکي که مي خواهيد در منو کنار نام شاخه نمايش داده شود.

عنوان متا

كنجكاوي

فعاليت
كارگاهي

عنواني که کاربر هنگام جست وجو در موتور هاي جست وجو مشاهده مي کند.

توضيحات متا

توضيحات کوتاهي که کاربر هنگام جست وجو مي تواند در موتور هاي جست وجو ببيند.

کلمات کليدی متا

در زمان انتشار اين کتاب موتور هاي جست وجو ،ديگر از کلمات کليدي استفاده نمي کنند
و مي توانيد اين قسمت را خالي ر ها کنيد.

 URLآشنا

نشاني کوتاه و قابلفهم براي دسترسي به صفحه شاخه موردنظر است .با واردکردن نام
شاخه اين نشانی بهصورت خودکار ايجاد مي شود.

دسترسي گروه

گروهي از کاربران که می خواهید اين شاخه براي آنان قابلرؤیت باشد .مي توان يک
شاخه را فقط براي کاربراني نمايش داد که در تارنما ثبتنام کرد ه اند.

انواع گروه هاي مشتريان پیشفرض و تفاوت آنها را بنويسيد.

شاخه اي با عنوان صنایعدستی و شاخه اي ديگر با عنوان محصوالت دستباف با زيرشاخه هاي پارچه
قلمکار و محصوالت ترمه به فروشگاه خود اضافه کنيد.
 4به نمای فروشگاه بروید.
آیا شاخه اي که ايجاد کردید در منوی باالي صفحه نمایش داده می شود؟ با پیکربندی ماژول منوی اصلي
می توانید شاخه هاي ایجادشده را در منوي اصلي فروشگاه نمايش دهيد.
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کارگاه  12پيکربندي منوی اصلي تارنما
 1به صفحه ماژول ها وارد شوید.
 2به صفحه پیکربندی ماژول منوی اصلی وارد شوید.
از زبانه « ماژول هاي نصبشده» ماژول منوي اصلي را جست وجو کنيد .روي دکمه « پيکربندي» مقابل ماژول
منوي اصلي کليک کنيد(شکل.)30

شکل30ـ ماژول منوی اصلی

 3شاخه موردنظر را به منوی اصلی اضافه کنید.
با بررسی موضوعات فهرست شده در قسمت « آيتم هاي
در دسترس» شاخه يا شاخه هاي موردنظر را انتخاب
کرده ،روي دکمه « افزودن» کليک کنيد (شکل .)31

شکل31ـ افزودن شاخه به منوی اصلی

منظور از آيتم هاي در دسترس ،تمام صفحاتي مانند شاخه ها ،صفحات ايستا ،توليدکننده ها و  ...است که در
پرستاشاپ ایجادشده است.
 4نماي فروشگاه را بازکرده ،نتيجه تغييرات را مشاهده کنيد.
فعاليت
كارگاهي

شاخه صنایعدستی و محصوالت دستباف را در منوی اصلي فروشگاه نمايش دهيد ،سپس تغييراتي
ايجاد کنيد که شاخه محصوالت دستباف اولين گزينه منوی اصلي باشد.
تعريف مشخصهها و ويژگيهاي محصول
پس از تعريف شاخه ها نوبت به تعريف مشخصه ها و ويژگي هاي محصول مي رسد .مشخصه ها ()Attributes
درحقيقت همان خصوصيات محصول است که تغيير در آنها محصول متفاوتي ايجاد مي کند .مث ً
ال براي کيف
سنتي مشخصه هايي مثل سایز و رنگ را مي توانيد درنظر بگيريد .وقتي خريدار يک محصول را انتخاب مي کند
در همان صفحه مي تواند مشخصه هاي محصول را تغيير دهد و خريد خود را تکميل کند .براي يک محصول
مي توان ترکيبي از مشخصه ها نظير کيف سنتي با سایز متوسط و رنگ آبي يا لباسي با سایز متوسط و رنگ
سبز داشت.
ويژگي ها ( )Featuresدر تمام ترکيب هاي مختلف يک محصول همواره ثابت است .کيف سنتي ممکن
است از جنس کتان ،پارچه نخي يا چرمي باشد .جنس کيف يک ويژگي است .معموالً وقتي خريدار يک
محصول را انتخاب مي کند ویژگی های آن را در يک جدول مي بيند و امکان تغيير ويژگي ها را نخواهد داشت.
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کارگاه  13تعريف مشخصه ها
 1به صفحه مشخصه ها و ویژگی ها وارد شوید.
براي تعريف مشخصه ها و ويژگي هاي يک محصول ،در بخش فروش از منوی «کاتالوگ» گزينه « مشخصه ها
و ويژگي ها» را انتخاب کنيد.
 2مشخصه جدید اضافه کنید.
براي تعريف مشخصه از زبانه « مشخصه ها» روي دکمه « افزودن مشخصه جديد» کليک کنيد (شکل.)32

شکل32ـ زبانه مشخصه ها

 3اطالعات مشخصه جدید را وارد کنید.

شکل 33ـ تنظیم اطالعات مشخصه جدید

عبارت کادر نام فقط برای مديران تارنما در پنل مديريت قابلمشاهده است .نامي که بازديدکنندگان تارنما آن
را خواهند ديد ،در کادر نام عمومي وارد کنيد .فيلد نوع مشخصه ،نحوه نمايش مشخصه در صفحه محصوالت
را تعيين می کند .اين فيلد چه مقادیری دارد؟
روي دکمه « ذخيره» کليک کنيد.
 4مقادیر مشخصه جديد را ثبت کنيد.
در زبانه « مشخصه ها» روي نام مشخصه موردنظر کليک کنيد .در صفحه جديد روي دکمه « افزودن مقدار
جديد» کليک کنيد .با توجه به مقداري که براي نوع مشخصه وارد کرديد ،با دو صفحه متفاوت مواجه خواهيد
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شد .اگر مقدار رنگ يا طرح را انتخاب کرده باشيد با شکل 34و درغير اين صورت با شکل 35مواجه خواهيد
شد .براي افزودن چند مقدار براي يک مشخصه پس از تکميل فرم مي توانيد روي دکمه « ذخيره و افزودن
مقدار ديگر» کليک کنيد.

شکل 35ـ تعیین مشخصه ها به جز طرح و رنگ
فعاليت
كارگاهي

شکل 34ـ تعیین رنگ و طرح

مقادير بزرگ ،متوسط و کوچک را براي مشخصه سایز و مقادير سفيد ،آبي و قرمز را براي مشخصه رنگ
اضافه کنيد.
کارگاه  14تعريف ويژگي ها
 1به صفحه مشخصه ها و ویژگی ها وارد شوید.
 2ویژگی جدید اضافه کنید.
از زبانه « ويژگي ها» روي دکمه « افزودن ويژگي جديد» کليک کنيد .پس از واردکردن نام ويژگي ،روي دکمه
« ذخيره» کليک کنيد(شکل.)36

شکل36ـ افزودن ویژگی جدید

 3مقادیر ویژگی جدید را ثبت کنید.
در صفحه ويژگي ها روي نام ويژگي موردنظر کليک کنيد .در صفحه جديد با کليک روي دکمه « افزودن مقدار
ويژگي جديد» مي توان مقاديري را براي ويژگي هاي تعریفشده تعيين کرد (شکل.)37

شکل37ـ تعیین مقادیر ویژگی
فعاليت
كارگاهي
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تعريف برندها و تأمینکننده ها
استاد فرهمند به ماهر و مبینا مي گويد که پس از تعريف شاخه ها ،مشخصه ها و ويژگي هاي محصول نوبت
به تعريف برند ها و تأمینکننده ها مي رسد .ماهر و مبینا از ضرورت ايجاد برند ها و تأمینکننده ها مي پرسند،
استاد فرهمند پاسخ مي دهد که در بسياري از موارد وقتي در يک فروشگاه برخط به دنبال رايانه موردنظرتان
هستيد ،نتايج نمايش دادهشده را بر اساس نشانه تجاری ( )brandمحدود مي کنيد .برند ها نام هاي تجاري
توليدکننده محصول هستند .با واردکردن برند ها شما به مشتريان اين امکان را مي دهيد تا سریعتر به محصول
موردنظرشان دسترسي پيدا کنند .هميشه براي صاحب يک کار و کسب امکان تهيه محصول از توليدکننده
وجود ندارد .در این صورت محصول را از تأمینکننده ها تهیه می کنند که شرکت هاي واسطه اي ميان فروشگاه
و توليدکننده محصول هستند.
کارگاه 15

افزودن برند

 1به صفحه مدیریت برند ها وارد شوید.
از منوي « کاتالوگ» گزينه « برند ها و تأمینکننده ها» و پساز آن زبانه « برند ها» را انتخاب کنید (شکل.)38
 2برند جدید اضافه کنید (شکل.)38
روی دکمه « افزودن یک برند جدید» کلیک کنید.

شکل38ـ زبانه برند ها
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 3اطالعات برند را وارد کنید (شکل.)39

شکل39ـ تعیین اطالعات برند

نام و نشانی برند ها در زبانه برند ها قابلمشاهده و ويرايش است .نشانی هايي که براي برند ها وارد مي کنيد براي
بازديدکنندگان فروشگاه قابلمشاهده نيست .اين نشانی ها تنها در پنل مديريت قابلدسترس بوده و مانند يک
دفترچه تلفن در اختيار مديران فروشگاه است.
فعاليت
كارگاهي

برند «ايران سوغاتي» را به فروشگاه خود اضافه کنيد.
کارگاه 16

افزودن تأمینکننده

ايجاد تأمینکننده ها و ارتباط بين آنها و محصوالت در پرستاشاپ عالوه بر امکان مشاهده توليدکنندگان و
محصوالت آنها در فروشگاه ،به شما در انبارداري نيز کمک مي کند.
 1به صفحه مدیریت برند ها وارد شوید.
در بخش فروش از منوي «کاتالوگ» گزينه «برندها و تأمینکننده ها» و سپس زبانه «تأمینکننده ها» را انتخاب کنید.
 2تأمين کننده جدید اضافه کنيد.
 3اطالعات تأمین کننده را وارد کنید.
فعاليت
كارگاهي
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تأمینکننده هايي با نام هاي تهران ،اصفهان و سمنان را براي برند ايران سوغاتي ايجاد کنيد.
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مدیریتمحصول
پس از ايجاد شاخه ها ،مشخصه ها و ويژگي هاي محصول ،برند ها و تأمینکننده ها نوبت به افزودن محصوالت
به فروشگاه مي رسد .مديريت محصول در صفحه محصول ها فراهمشده است .در صفحه محصول ها امکاناتي
نظير مشاهده فهرست محصوالت ،ويرايش ،حذف ،پیشنمایش محصوالت ،نسخهبرداری و ايجاد محصول
جديد در دسترس است.
فیلم

فعاليت
گروهی

فيلم شماره  :12213افزودن محصول جديد
پس از مشاهده فیلم ،محصولي با نام پيراهن سوزندوزی به فروشگاه خود اضافه کنيد.

ارزشیابی مرحله 2
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و)...

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

پیکربندی حمل و نقل ـ تغییر واحد
پـول ـ مدیـریت شاخه هـا ـ مـدیریت
3
مکان :کارگاه استاندارد رایانه باالتر از حد انتظار
مشخصه ها و ویژگیها ـ مدیریت بـرندها
سفارشیسازی تجهیزات :رایانه مجهز به
و تأمینکنندههاـ مدیریت محصول
کار و کسب نرم افزار فروشگاه ساز ،دامنه ،
پیکربندی حمل و نقل ـ تغییر واحد پول
الکترونیکی میزبان ،دسترسی به کنترل
ـ مدیریت شاخهها ـ مدیریت مشخصهها و 2
در حد انتظار
پنل میزبان
ویژگیها ـ مدیریت برندها و تأمینکنندهها
زمان  20 :دقیقه

پایین تر از حد انتظار

پیکربندی حمل و نقل

1

پیکربندی پرداخت

استاد فرهمند به ماهر و مبینا مي گويد :با توجه به خريد غيرحضوري مشتريان در فروشگاه هاي اينترنتي بايد
امکان پرداخت وجه محصول را براي مشتريان فراهم کرد .براي پرداخت وجه محصول روش های متفاوتي
ازجمله پرداخت از طريق چک ،فيش بانکي و پرداخت آنالين وجود دارد .بهصورت پیشفرض ماژول پرداخت
از طريق چک و فيش بانکي روي پرستاشاپ  1. 7فعال است .اگر مشتري گزينه پرداخت توسط چک يا فيش
بانکي را انتخاب کند ،وضعيت سفارش به وضعيت در انتظار پرداخت تغيير خواهد کرد .بنابراين ،مدير تارنما يا
کارمندي که مسئول بخش مديريت سفارش است ،بايد سفارش را بهصورت دستي و پس از دريافت اطالعات
پرداخت ،تأیید کند.
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کارگاه 17

پيکربندي پرداخت از طريق فيش بانکي

 1از منوي پرداخت گزينه « روش های پرداخت» را انتخاب کنيد (شکل.)40

شکل40ـ صفحه انتخاب روش پرداخت

 2روي دکمه « پيکربندي» مقابل ماژول پرداخت الکترونيکي کليک کنيد.
 3اطالعات حساب را تکميل کنيد (شکل.)41

درگاه پرداخت اینترنتی

شکل41ـ تعیین اطالعات حساب

روش ديگر پرداخت وجه به وسیله مشتريان ،پرداخت وجه از طريق درگاه پرداخت اينترنتي است .معموالً
مشتريان تمايل بيشتري به استفاده از این روش دارند .درگاه های پرداخت اينترنتي امکان پرداخت آنالين
وجوه مشتريان را براي فروشگاه هاي مجازي فراهم ميکنند .مشتري پس از تکميل مراحل انتخاب محصول
يا خدمت موردنظر ،در مرحله آخر وارد درگاه پرداخت اينترنتي شده ،با واردکردن اطالعات کارتبانکی خود
شامل شماره کارت ،رمز دوم ،تاريخ انقضا و کد اعتبارسنجي ( )cvv2پرداخت خود را بهآسانی انجام ميدهد.
براي دريافت درگاه پرداخت اينترنتي بايد با يک بانک قرارداد ببنديد و يا از خدمات شرکت هاي واسط
ارائهدهنده خدمات درگاه پرداخت اينترنتي استفاده کنيد .دريافت درگاه پرداخت اینترنتی از بانک مستلزم
عقد قرارداد با بانک و تابع قوانين بانک مربوطه است .ولي در تمامي بانک ها داشتن شرايط زير الزامي است:
فعال بودن تارنما
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داشتن نماد اعتماد الکترونيک
داشتن حساب بانکي در بانک مربوطه
ارائه مدارک هويتي
پژوهش

با مراجعه به تارنمای شاپرک ،نام شرکت هاي واسط ارائهدهنده خدمات پرداخت اينترنتي مجاز به
انجام فعاليت در ايران را بنويسيد.
برای اضافه کردن امکان پرداخت وجه از طریق درگاه پرداخت اینترنتی باید ماژول درگاه پرداخت اینترنتی
را نصب کنید.

فیلم

فيلم شماره  :12214نصب ماژول درگاه پرداخت اينترنتي

ماژول جستوجوی اليهاي
ماهر و مبینا تصويري از يک تارنما را به استاد فرهمند نشان مي دهند و از او مي خواهند به آنها در ساخت
چنين امکاني براي تارنمای خودشان کمک کند.

استاد فرهمند به آنها مي گويد که با استفاده از ماژول جست وجوی اليه اي در پرستاشاپ ،مشتريان فروشگاه
قادر خواهند بود محصوالت نمايش دادهشده در فروشگاه را بر اساس معيار هايي که در نظر گرفتهشده فيلتر
کنند و دامنه محصوالت نمايش دادهشده را محدود کنند .ماژول جست جوی اليه اي امکان دسترسي سريع
مشتريان به محصوالت موردنظر خود را از ميان انبوه محصوالت فراهم مي کند.
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کارگاه 18

پيکربندي ماژول جست وجوی اليه اي

 1به صفحه ماژول ها وارد شوید.
 2به صفحه پیکربندی ماژول جست وجوی الیه ای وارد شوید.
ماژول جستوجوی اليهاي را از زبانه «ماژولهاي نصبشده» جستوجو کرده و روي دکمه «پيکربندي» کليک کنيد.
 3قالب جدید ایجاد کنید.
در صفحه پيکربندي جست وجوی اليه اي روي دکمه « افزودن قالب جديد» کليک کنيد (شکل.)42

شکل42ـ صفحه پیکربندی جست وجوی الیه ای

 4تنظیمات قالب را تعیین کنید.
نام قالب را وارد کرده ،شاخه هاي مورداستفاده یعنی شاخه هايي که می خواهید جست وجوی اليه اي براي آنها
فعال باشد را تعيين کنيد.
 5فیلتر های موردنیاز را فعال کنید.
با کشيدن و رها کردن ماوس اولویت نمایش فيلترها را تعیین کرده ،فيلترهاي قالب موردنظر را با کليک روي دکمه
«بله» فعال کنيد(شکل.)43

شکل43ـ فعال کردن فیلتر ها

اگر بعد از پيکربندي ماژول جستوجوی اليهاي محصولي با قيمت جديد به شاخهاي که قب ً
ال براي آن جستوجوی
اليهاي ساختيد اضافه کرديد ولی قیمت جدید در بخش جستوجو از نمای فروشگاه نمایش داده نمیشود ،روي
دکمه «نمایه کردن قيمتهاي ازدسترفته» کليک کنيد تا قيمتهاي جديد مجددا ً ایندکس شود.

شکل44ـ نمایه کردن قسمت های از دست رفته
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همچنين اگر بعد از پيکربندي ماژول جست وجوی اليه اي ،مشخصه اي به محصوالت خود اضافه کردید ولی
مشخصه جدید در بخش جست وجو نمایش داده نمی شود ،روي دکمه « ساخت نمایه مشخصه ها» کليک کنيد
تا مشخصه هاي محصول مجدد ایندکس شود.
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کارگاه  19ترجمه قالب
ماهر و مبینا از استاد فرهمند ميپرسند که چطور ميتوانيم جمالت بخشهايي از فروشگاه را مطابق سلیقه
خودمان عوض کنيم؟ بهعنوانمثال ميخواهيم عبارت «محصوالت پرطرفدار» در نماي فروشگاه را به «محصوالت
پيشنهادي» تغيير دهيم .استاد فرهمند ميگويد که اين امکان در بخش ترجمهها در پرستاشاپ فراهمشده است.
 1عبارت موردنظر برای ترجمه را انتخاب کنید.
نماي فروشگاه را بازکرده ،عبارت «محصوالت پرطرفدار» را ببينيد.
 2به صفحه اصالح ترجمه ها وارد شوید.
پنل مديريت را بازکرده ،در بخش بهینه سازی از منوي « بين المللي» گزينه « ترجمه ها» را انتخاب کنيد.
 3نحوه ترجمه را تعیین کنید (شکل.) 45

شکل45ـ تنظیمات ترجمه

 4عبارت موردنظر برای ترجمه و عبارت جایگزین آن را تعیین کنید.
عبارت «محصوالت پرطرفدار» را جست وجو کنيد .در نتیجه نمايش دادهشده عبارت «محصوالت پرفروش»
را جايگزين عبارت «محصوالت پرطرفدار» کنيد(شکل.)46

شکل 46ـ صفحه ترجمه های جست وجو

 5نماي فروشگاه را بازکرده ،نتيجه را مشاهده کنيد.
فعاليت
كارگاهي

در نماي فروشگاه عبارت «کاهش قيمت ها» را به عبارت «پيشنهاد شگفت انگيز» تغيير دهيد.
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ارتقای پرستاشاپ

براي ارتقای پرستاشاپ به نسخه باالتر بهتر است از اطالعات فروشگاه نسخه پشتيبان تهيه شود تا درصورت
عدم تطابق نسخه جديد پرستاشاپ با نسخه فعلي فروشگاه بتوانيد فروشگاه را به وضعيت قبل بازگردانيد.
قبل از ارتقاي فروشگاه به نسخه جديد حتماً آن را غیرفعال کنيد تا بازديدکنندگان در اين فاصله به نماي
فروشگاه دسترسي نداشته باشند.
کارگاه  20تهيه نسخه پشتيبان
 1وارد کنترل پنل ميزبان خود شويد.
 2عملیات پشتیبان گیری را شروع کنید.
روي دکمه  Backupکليک کنيد(شکل.)47

 3نوع پشتیبان گیری را انتخاب کنید.
در صفحه جديد روي دکمه  Download a Full Website Backupکليک کنيد (شکل.)48

شکل47ـ انتخاب عملیات پشتیبان گیری در کنترل پنل

شکل48ـ انتخاب پشتیبان گیری کامل

 4از فروشگاه پشتیبان بگیرید.
روي دکمه  Generate Backupکليک کنيد تا
از تمام اطالعات فروشگاه نسخه پشتيبان تهيه
شود(شکل.)49
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شکل49ـ ایجاد پشتیبان

پودمان دوم :توسعه کار و کسب الکترونیکی

کارگاه  21ارتقا به نسخه جديد
 1فروشگاه خود را غیرفعال کنيد.
 2ماژول ارتقا را نصب کنید.
از منوی «ماژول ها» گزينه « ماژول ها و سرويس ها» را انتخاب کنيد .ماژول  1ـ  Click Upgradeرا جست وجو
کرده ،روي دکمه « »Installکليک کنيد (شکل.)50

شکل50ـ انتخاب ماژول ارتقا برای نصب

 3به تنظیمات ماژول ارتقا وارد شوید.
از قسمت ماژول هاي نصبشده ماژول « ارتقا با يک کليک» را جست وجو کرده و روي دکمه «پيکربندي»
کليک کنيد.

 4شرایط پیش ارتقا را بررسی کنید.
همه گزينههاي چکلیست پيش ارتقا بايد فعال باشد (شکل )51در غيراین صورت به شما اجازه ارتقای پرستاشاپ
داده نخواهد شد.

شکل51ـ چکلیست پیش ارتقا
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 5با توجه به اينکه نسخه پشتيبان تهیهکرد ه اید ،گزينه هاي پشتیبان گیری را غیرفعال کنيد
(شکل.)52

شکل52ـ غیرفعال کردن گزینه های پشتیبان گیری

 6تنظیمات ارتقا را انجام دهید.
با خواندن توضيحات هر گزينه ،گزينه هاي ارتقا دادن را تنظيم کنيد (شکل.)53

شکل53ـ تعیین تنظیمات ارتقا

اگر از سازگاري ماژول هاي بومي با نسخه جديد اطمينان نداريد ،گزينه «ماژول هاي غيربومي را غیرفعال
کن» را روي بله تنظيم کنيد و پس از ارتقا به نسخه جديد ،ماژول هاي بومي را فعال کنيد.
 7پرستاشاپ را ارتقا دهید.
با بررسي نسخه فعلي و آخرين نسخه پرستاشاپ روي دکمه «هماکنون پرستاشاپ را ارتقا دهيد» کليک کنيد
(شکل.)54

شکل54ـ ارتقای پرستاشاپ
فعاليت
كارگاهي
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از فروشگاه پرستاشاپ خود نسخه پشتيبان تهیه کرده ،آن را به آخرين نسخه بهروزرسانی کنيد.

کارگاه  22آزمایش صحت ارتقا
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 1بخش مدیریت را آزمایش کنید.
یک محصول جدید به فروشگاه اضافه کنید.
 2بخش فروشگاهی را آزمایش کنید.
بهعنوان یک مشتری در فروشگاه ثبتنام و اقدام به ثبت یک سفارش کنید.
 3فروشگاه را فعال کنید یا نسخه پشتیبان را برگردانید.
اگر نتیجه آزمایش ارتقای فروشگاه قابلقبول بود ،فروشگاه را فعال کنید و در غیر این صورت نسخه پشتیبان
را بازگردانید.

فعاليت
كارگاهي

پس از آزمایش صحت ارتقای فروشگاه درصورتیکه فروشگاه شما با موفقیت بهروزرسانی شده ،فروشگاه
خود را فعال کنید .در غیر این صورت با کمک هنرآموز خود فروشگاه را از طریق نسخه پشتیبانی که
تهیهکرد ه اید ،بازگردانی کنید.

قانونمندسازی کاروکسب
مبینا از استاد فرهمند ميپرسد که آيا هر چيزي را می توان در يک فروشگاه اينترنتي فروخت؟ استاد فرهمند
با دقت و تأکید روي لزوم قانونمندسازی کاروکسب بيان ميکند که بعد از راهاندازي کاروکسب اينترنتي بايد
به دنبال ايجاد اعتماد و اطمينان براي مشتريان بود .درحال حاضر يکي از روش های اعتمادسازی در مشتريان
دريافت مجوز نماد اعتماد الکترونيک است .نماد اعتماد الکترونيک نشانهاي نمادين است که با هدف ساماندهي،
احراز هويت و صالحيت بهکاروکسبهاي اينترنتي مجاز اعطا ميشود .آن دسته از کاروکسبهايي که در تارنمای
خود کاال يا خدمتي عرضه ميکنند و در قبال آن وجهي دريافت ميکنند ،بايد اين نماد را دريافت کنند .نماد
اعتماد پس از بررسي تارنما و احراز هويت و صالحيت مالک آن براي مدت يک سال صادر ميشود.
عالوه بر ايجاد اعتماد و اطمينان براي مشتريان ،امکان دريافت درگاه بانکي از بانک هاي کشور و قرارداد با
شرکت پست براي تحويل محصوالت از ديگر مزاياي دريافت نماد اعتماد الکترونيک است.
پژوهش

فعاليتمنزل

كنجكاوي

فعاليت
كارگاهي

تحقیق کنيد دريافت نماد اعتماد الکترونيک چه شرايط و مراحلي دارد؟

در خصوص اقالم ممنوعه پستي تحقيق کنيد و نتيجه آن را در کالس ارائه دهيد.

بررسي کنيد براي کار و کسب های فعال در زمینۀ گردشگري دريافت نماد اعتماد الکترونيک کفايت
مي کند؟
صفحه قوانين را در سامانه  enamadبررسي کنيد.
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پليس فتا

جرائمی که در فضاي مجازي رخ مي دهد را جرائم رايانه اي يا جرائم سايبري مي گويند .وظيفه کشف و گزارش
جرائم سايبري به دادسراي جرائم رايانه اي ،برعهده پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات نيروي انتظامي
جمهوري اسالمي ايران است که به اختصار پليس فتا ناميده مي شود.
افزايش روزافزون کاربران فضاي توليد و تبادل اطالعات نظیر رایانه ،تلفن همراه و اينترنت و همچنين
توسعه خدمات الکترونيک نظير دولت الکترونيک ،بانکداري الکترونيک ،تجارت الکترونيک و ...از یکسو و
افزايش جرائم در فضاي توليد و تبادل اطالعات(فتا) لزوم ايجاد پليسي تخصصي در مجموعه نيروي انتظامي
جمهوري اسالمي ايران براي تأمین امنيت و مقابله با جرائمی که در اين فضا به وقوع ميپيوندند را آشکار
ميکند .مرجع تخصصي رسيدگي به جرائم سايبري دادسراي جرائم رایانه ای است.

فعاليت
كارگاهي

با بررسی سامانه پلیس فتا جدول زیر را تکمیل کنید.
برخي از جرائم رايانه اي
دسترسي غیرمجاز به اطالعات در فضاي مجازي
........................................
سرقت و کالهبرداری مربوط به رايانه
............................................................................
دعوت به ارتکاب جرم از طريق فضاي مجازي

پژوهش

آيا همه جرائم مي تواند در فضاي مجازي رخ دهد؟ چه جرائمی در تجارت الکترونيک رايج تر هستند؟
بهطورکلی هر آنچه در بازار جمهوري اسالمي ايران ممنوعيت فروش داشته باشد را در فضاي مجازي نمي توان
فروخت .عالوه بر آن ممکن است براي فروش بعضي کاال ها از طريق اينترنت نياز به دريافت مجوز هاي الزم
از نهاد هاي مربوطه باشد .براي اطالعات بيشتر به صفحه قوانين در سامانه ای نماد ( )enamadمراجعه کنيد.

كنجكاوي
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چه محصوالتي را در اينترنت نمي توان فروخت؟
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ارزشیابی مرحله 3
شرایط عملکرد
مراحل کار (ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و)...

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

پیکربندی روشهای پرداخت ـ
افزودن امکان فیلتر کردن محصوالت
ـ ویرایش ترجمه بخشهای مختلف
3
باالتر از حد انتظار
تارنما ـ نصب ماژول بهروزرسانی ـ
تهیه نسخه پشتیبان کامل از تارنما و
مکان :کارگاه استاندارد رایانه
ارتقایفروشگاهساز
آماده سازی تجهیزات :رایانه مجهز به نرم افزار
پیکربندی روشهای پرداخت ـ
برای ارائه کار فروشگاه ساز ،دامنه ،میزبان،
افزودن امکان فیلتر کردن محصوالت
و کسب
دسترسی به کنترل پنل میزبان
در حد انتظار
2
ـ ویرایش ترجمه بخشهای مختلف
زمان  20 :دقیقه
تارنما ـ نصب ماژول بهروزرسانی
پیکربندی پرداخت از طریق فیش
پایین تر از حد انتظار بانکی ـ افزودن ماژول پرداخت 1
الکترونیکی

کارگاه  23ايجاد کد تخفيف براي مشتريان
استاد فرهمند توصیه می کند برای ايجاد جذابيت خريد براي برخی مشتريانی که تمايل به گرفتن تخفيف
دارند ،مي توانيد کد تخفيف در اختيار آنها قرار دهيد.
 1صفحه قوانین سبد خرید را بازکنید.
در بخش فروش از منوی « کاتالوگ» گزينه « تخفيف ها» و سپس زبانه « قوانین سبد خرید» را انتخاب کنيد.
 2اطالعات کد تخفیف را تعیین کنید.
اطالعات کد تخفیف را در زبانه «قانون سبد خريد» وارد کرده ،روي دکمه «ذخيره و ماندن» کليک کنيد (شکل.)55

شکل55ـ تعیین اطالعات سبد خرید
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 3محدودیت های کد تخفیف را تعیین کنید (شکل.)56

اگر این قسمت را خالی بگذارید قانون سبد خرید در دسترس تمام مشتریان قرار می گیرد.
مدت اعتبار کد تخفیف
حداقل مبلغ سبد خرید
این کد برای چند نفر قابل استفاده باشد
هر نفر چند بار بتواند از کد تخفیف استفاده کند
کد تخفیف را می توانید به حامل ،گروه مشتری و
محصول محدود کرد

شکل56ـ تعیین محدودیت های کد تخفیف

 4عملیات مربوط به تحویل محصوالت دارای کد تخفیف را تعیین کنید(شکل.)57

حمل محصول برای مشتری رایگان باشد یا خبر
اعمال تخفیف می تواند به صورت درصدی یا مبلغ باشد
اگر حمل رایگان را در نظر دارید هیچ یک را انتخاب کنید.

شکل57ـ تعیین عملیات تحویل محصول دارای کد تخفیف
فعاليت
كارگاهي

کد تخفیف  10درصدی با شماره  970725و شرایط زیر ایجاد کنید.
این کد از تاریخ  25مهرماه  ،به مدت یک هفته ،برای مشتریان عضو شده در فروشگاه و محصوالت شاخه
صنایعدستی ،فعال باشد .همچنین اگر محصولی که مشتری انتخاب کرده از قبل شامل تخفیف بوده،
کد تخفیف قابلاعمال نباشد.
کارگاه 24
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مدیریت سفارش ها

استاد فرهمند به ماهر و مبینا توصيه مي کند که با توجه به اينکه شما بهعنوان صاحب يک فروشگاه هر روز
با پردازش سفارش ها درگير هستيد ،بايد سفارش ها را به نحوي مديريت کنيد.
 1در نماي فروشگاه يک سفارش براي يکي از محصوالت فروشگاه ثبت کنيد.
پرداخت از طريق فيش بانکي را بهعنوان روش پرداخت انتخاب کنيد.
 2به نماي مديريت وارد شوید.
 3در بخش «فروش» از منوي «سفارش ها» گزينه «سفارش ها» را انتخاب کنيد.

پودمان دوم :توسعه کار و کسب الکترونیکی

 4وضعيت سفارش ثبتشده را بررسي کنيد.
با کليک روي دکمه « مشاهده» مقابل هر سفارش ،امکان مشاهده جزئيات و تغيير وضعيت سفارش را خواهيد
داشت (شکل.)58

شکل  58ـ صفحه سفارش ها

 5وضعیت سفارش را در صورت نیاز تغییر دهید.
اگر از پرداخت وجه به وسیله مشتري اطمينان داريد ،وضعيت سفارش را به «پرداخت از راه دور تأییدشده»
تغيير داده ،روي دکمه « بهروزرسانی» کليک کنيد (شکل.)59

شکل59ـ بهروزرسانی وضعیت سفارش پرداختشده

وضعيت سفارش را متناسب با وضعيت کنوني آن تغيير دهيد .براي مثال اگر درحال آمادهسازی سفارش
هستيد وضعيت آن را به «درحال آمادهسازی» تغيير دهيد .به اینترتیب مشتريان با ورود بهحساب کاربري
در فروشگاه مي توانند در جريان جزئيات وضعيت سفارش قرار گيرند.
فعاليت
كارگاهي

وضعيت سفارش ثبتشده را به پرداخت از راه دور تأیید شده تغيير دهيد.
 6سفارش ها را بر اساس نیاز مدیریت کنید.

فیلم

فيلم شماره  :12215مديريت سفارش ها
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بستهبندیمحصول
مبینا از استاد می پرسد که آیا براي ارائه خدمت بيشتر و جلب رضايت مشتري امکان ویژ ه ای در پرستاشاپ
وجود دارد؟ استاد فرهمند پيشنهاد کادوپيچي محصول را می دهد .براي فعال کردن اين خدمت در فروشگاه
از منوی « پارامتر هاي فروشگاه» گزينه « تنظيمات سفارش» را انتخاب کنيد .در صفحه تنظيمات سفارش قادر
به ارائه پيشنهاد کادوپيچي و بستهبندی قابل بازيافت در زمان ثبت سفارش مشتري خواهيد بود (شکل.)60

شکل60ـ تنظیمات هدیه
فعاليت
كارگاهي

اگر قادر به انجام بستهبندی قابل بازيافت هستيد؛ اين گزينه را براي فروشگاه خود فعال کنيد.

ورود به بازار کاروکسب الکترونيکي
ماهر و مبینا پس از فعالسازی فروشگاه خود ،با جستوجوي کلمه «فروش ميوه خشک» انتظار دارند که در نتايج
جستوجوي يک موتور جستوجو ،تارنمای فروشگاهي خود را سريعاً بهعنوان اولين پاسخ ها ببينند .اما نتيجه
برايشان قابلتأمل است! علت را از استاد فرهمند جويا ميشوند .پاسخ استاد فرهمند اين است که کاربران در بيشتر
مواقع از موتورهاي جستوجو مانند گوگل ،ياهو و  ...براي رسيدن بهمطلب يا محصول موردنظر خود استفاده
ميکنند .بسیاری از کاربران فقط به صفحه اول نتايج جستوجو نگاه ميکنند .تارنماهايي که داراي باالترين مکان
و بيشترين تکرار در صفحه نتايج موتورهاي جستوجو باشند ،بازديدکننده بيشتري از طريق موتورهاي جستوجو
به دست ميآورند .از طرف ديگر هر تارنمایي که به کاروکسب خاصي می پردازد درصدد جلب مشتريان بيشتر است
و براي اين هدف بايد صفحات وب خود را براي موتورهاي جستوجو بهینهسازی کند.
فعاليت
كارگاهي
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عبارت موردنظر خود را در حداقل سه موتور جست وجوي متفاوت جست وجو کنید .ده نتيجه اول
اين موتور هاي جست وجو را با يکديگر مقايسه کنيد .آيا ترتيب نمايش نتايج در همه اين موتور هاي
جست وجو يکسان است؟ آيا تارنمایي وجود دارد که در حداقل سه موتور جست وجو در رديف اول قرار
بگيرد؟ بررسي کنيد آيا اين تارنما بهترين پاسخ براي عبارت مورد نظر شما بوده است.

پودمان دوم :توسعه کار و کسب الکترونیکی

بهینهسازی تارنما براي موتور هاي جست وجو()SEO
عبارت سئو  SEOیا ( )Search Engine Optimizationبه معني بهینهسازی تارنما براي موتورهاي
جستوجو است .منظور از بهینهسازی ،مجموعه فعاليتهایی است که در تارنما و بیرون از تارنما مانند ایجاد
پیوندهای برگشتی ) (Back Linkو توليد محتوا انجام میشود .هدف این فعالیتها کسب جايگاه بهتر در
نتايج جستوجوی مخاطبان در موتورهاي جستوجو و جذب بازديدکننده بيشتر براي بازديد از تارنما است.
در مباحث مرتبط با سئو ،ما در مورد روش های فني مانند عنوان مناسب صفحه ،تگ ها و متا تگ ها ،کلمات
کليدي ،عبارات کليدي و توضيحات مناسب تارنما و بهطورکلی محتوايي که موتورهاي جستوجو دوست دارند،
مطالعه ،اقدام و عمل می کنیم .موتورهاي جستوجو صفحات وب را بهوسیله نرمافزار خزندگي ()Crawler
کاوش ،فهرستبندي( )Indexingو رتبهبندي ( )Rankingکرده ،نتايج را در پايگاه داده خود ذخيره می کنند
(شکل .)61
ات
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کپی کردن
اطالعات در تارنما
خزنده
()Crawler

خزش (جست وجو)
در تارنما
پژوهش

تارنماها

موتور جست وجو

عنکبوت های وب ()Web Spider
فهرست سازان خودکار()Automatic Indexrs
ربات های نرم افزاری خودکار()Web Robots

شکل61ـ عملکرد موتور جست وجو

در مورد عملکرد موتور هاي جست وجو تحقيق کنيد.
راهکارهای افزایش سئو
دو راهکار افزایش سئو عبارت اند از:
1ـ اطمینان از نمایش صحیح تارنما در دستگاه های مختلف
2ـ ثبت تارنما در گوگل
بسياري از کاربران از تلفن همراه و يا تبلت براي جستوجو در اينترنت و خريد الکترونيکي استفاده ميکنند .اين
مسئله براي موتورهاي جستوجو مهم است .تارنمای شما در تمامي اين دستگاه ها بايد به شکل مناسب ،واکنشگرا
( )Responsiveو کاربرپسندی نمايش داده شود .اگر کاربر با تلفن همراه وارد تارنمای شما شود و بهراحتی بتواند
بهمطالب شما دسترسي پيدا کند ،احتمال اينکه دوباره به تارنمای شما سر بزند ،خريدي انجام دهد و مشتري ثابت
شما شود ،بیشتر می شود .همين حضورهاي مداوم باعث افزايش سئوي تارنمای شما خواهد شد.
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فعاليت
كارگاهي

ـ در مورد واکنشگرا بودن چهار تارنمای فروشگاهي که می شناسید ،تحقيق کنيد و جدول زير را کامل
کنيد .براي استفاده از ابزار هاي گوگل بايد با حساب کاربري گوگل وارد شويد.
نشانی تارنمای ابزار بررسي
فروشگاهي واکنشگرا بودن

توضيحات

نتيجه بررسي

بررسي تجربه کاربري در تلفن
 Google Mobileهمراه براساس استانداردهاي
Test
گوگل
نمايش تارنما در اندازه های
مختلف ـ نمايش در انواع
 Responsinatorگوشی هاي تلفن همراه يا
تبلت با برند هاي مختلف
نمايش اندازه های استاندارد
Xrespond
صفحات و نحوه نمايش تارنما
در آنها
نحوه نمايش تارنما در چهار
اندازه تلفن همراه ،تبلت،
Am I
رایانه قابل حمل و دسکتاپ
 Responsiveمناسب براي ايجاد اسکرين
شات از تارنما براي ارائه يا
تبليغ براي مشتري

ـ بهوسیله يکي از ابزار هاي رايگان ،واکنش گرا بودن تارنمای خود را بررسي کنيد.
کارگاه 25

کار با ابزار Chrome Inspect Element

این ابزار که بهوسیله مرورگر گوگل ارائهشده است برای بررسی نمایش تارنما در دستگاههای مختلف به کار میرود.
 1صفحه وب را در مرورگر گوگل کروم بازکنید.
 2روي صفحه راست کليک کرده ،گزينه  Inspectرا انتخاب کنيد.
 3نحوه نمايش تارنما در تلفن همراه و تبلت را بررسی کنید.
در پنجر ه اي که نمايش داده مي شود نماد تلفن همراه را انتخاب کنید (شکل .)62

شکل62ـ انتخاب نمایش تارنما در تلفن همراه
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 4در صورت نیاز اندازه صفحه تارنما را تغییر دهید.
اندازه را بهصورت دستي انتخاب کنيد.
 5جهت نمايش را از افقي به عمودي و برعکس تغيير دهيد و نتیجه را بررسی کنید.
کارگاه  26ثبت نشانی دامنه در گوگل
يکي از مهمترین اقدامات پس از فعالسازی فروشگاه اينترنتي و تنظیمات آن برای افزایش سئو ،معرفي و ثبت تارنما
در گوگل است .براي جذب بازديدکننده از طريق گوگل قبل از هر چيز بايد صفحات شما در گوگل ایندکس شوند.
براي ثبت تارنما در گوگل می توانید نشانی تارنمای خود را بدون هیچ اطالعات اضافه دیگری در صفحه ای
که گوگل برای این منظور درنظر گرفته معرفي کرده ،درخواست ارسال ربات هاي خزنده و ایندکس آن را به
گوگل بدهيد .این روش سریع ترین روش ثبت تارنما است.
 1به نشانی  https://www.google.com/webmasters/tools/submit-urlبرويد.
 2با حساب کاربری گوگل وارد شوید.
 3در قسمت  URLنشانی تارنمای خود را وارد کنيد.
 4ربات نبودن خود را تأیید کنید.
در قسمت  I’m not a robotتيک بزنيد.

شکل 63ـ ثبت تارنما در گوگل

 5درخواست خود را ثبت کنید.
روي دکمه  Submit Requestکلیک کنيد .پيام زير را بهعنوان موفقیت ارسال درخواست خواهيد ديد.

اين روش ثبت تارنما در گوگل معموالً براي تارنما ها و فروشگاه هاي الکترونيکي تازه تأسیس پيشنهاد می شود
و بهتنهایی نمي تواند تأثیری بر سئو تارنما داشته باشد.
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واژگان کليدي و تأثیر آن در سئو
استاد فرهمند به ماهر و مبینا تأکید ميکند شما بهعنوان مديران يک کاروکسب داراي تارنما ،بايد به نحوي فعاليت
کنيد که تارنمای شما هم براي موتورهاي جستوجو و هم براي کاربران جذاب باشد تا امکان جذب بازدیدکننده و
افزايش فروش محصوالت يا معرفي خدمات به کاربران فراهم شود .در تارنمای خود درباره محصوالت و کاروکسبتان
توضيحاتي دادهايد ،ولي ممکن است افرادي که خواهان اين محصوالت هستند ،در موتورهاي جستوجو با واژگان
ديگري جهت رسيدن به اين محصوالت جستوجو کنند ،بنابراین انتخاب واژگان کليدي مناسب براي ظاهر شدن
تارنما در صفحه نتايج موتورهاي جستوجو هنگام جستوجوي مشتريان تأثیر زيادي دارد .يکي از سادهترين
روش های حدس زدن واژه کليدي مناسب برای کاروکسب شما جستوجو در گوگل است (شکل.)64

شکل64ـ جست وجو در گوگل برای تحقیق واژگان کلیدی
فعاليت
كارگاهي

از امکان  Auto Completeگوگل در مورد واژگان کليدي کاروکسب خود کمک بگيريد .مردم چه واژگان کليدي
ديگري را جستوجو میکنند که هنوز به فکر شما نرسيده است؟ در پايين صفحه نتايج جستوجو هم ميتوانيد
پيشنهاد هاي گوگل را براي واژگان کليدي مرتبط ديگر مشاهده کنيد .اين پیشنهاد ها را يادداشت کنيد.
استاد فرهمند به مبینا و ماهر توصيه مي کند به مزاياي تحقيق واژگان کليدي دقت کنند (شکل .)65
جذب بازدیدکنندگانی که به دنبال
محصول یا محتوای شما هستند.
تولید محصول یا کاالیی که مردم به
دنبالشان می گردند.

..........................................

پیش بینی تغییرات در تقاضای بازار

مزایای
تحقیق واژگان
کلیدی

واکنش مناسب به تغییرات بازار تقاضا
خواهید فهمید کدام عبارات و واژگان
کلیدی وضعیت سئوی شما را بهبود
می دهند.

جامعه مشتریان خود را بهتر خواهید
شناخت.
شکل  65ـ مزایای تحقیق در مورد واژگان کلیدی
فعاليت
كارگاهي
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جا هاي خالي نمودار را در شکل  65تکميل کنيد.

کارگاه 27
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تحقيق واژگان کليدي با ابزار KWFinder

ابزار های مختلفی برای تعیین واژگانی که مردم جست وجو می کنند وجود دارد KWFinder .يکي از
ابزار هايي است که عالوه بر واژگان کليدي مرتبط با واژه کليدي مورد جست وجو ،برخی اطالعات دیگر را
نیز نمایش می دهد .برای مثال اگر واژه کليدي «طراحي سايت» را جست وجوکنيد ،ابزار  KWFinderواژه
کليدي «طراحي وبسايت» و «سئو» را نيز بهعنوان جست وجو هاي مرتبط نمايش ميدهد .ابزار KWFinder
رايگان نيست ،اما به شما اجازه ميدهد که در يک روز چند واژه کليدي را بهصورت رایگان در آن بررسي کنيد
(در زمان تألیف کتاب سه واژه کلیدی).
 1به نشانی  http://www.kwfinder.comبرويد.
 2واژه کليدي خود را در کادر  suggestionsتايپ کنيد.
زبان را از  Any Languageبه  Persianتغيير دهيد و واژه کليدي موردنظر خود را وارد کنيد (شکل.)66

شکل66ـ واردکردن واژه کلیدی به زبان دلخواه

 3واژگان کلیدی مرتبط را جست وجو کنید.
روي گزينه  Find keywordsکليک کنيد .ابزار  KWFinderتمام اطالعاتي که براي واژگان کليدي به آن
نياز داريد را در اختيارتان قرار ميدهد(شکل.)67
واژه

واژه

واژه

شکل67ـ اطالعات مرتبط با واژه کلیدی مورد جست وجو

هر چه عدد میزان سختی در رتبه گیری بیشتر باشد ،رقابت سئو سخت تر خواهد بود.
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 Trendشدن به معنای فراگیر و پربازدید شدن یک موضوع است ،بنابراین ميزان  Trendشدن يک واژه ،سطح
مرتبطي از تمايل و گرايش افراد برای جستوجوي يک واژه کليدي يا عبارت در يک دوره خاص را نشان ميدهد.
فعاليت
كارگاهي

با استفاده از ابزار هايي که تاکنون آموخته اید پس از طي مراحل زير ،واژگان کليدي براي کار و کسب
الکترونيکي خودتان انتخاب کنيد.
فهرستی از موضوعات مهم و مرتبط با آنچه از کار و کسب تان می دانید ،تهیه کنید.

این موضوعات کلی را با واژگان کلیدی مناسب تغذیه کنید.

درباره عبارات جست وجوی مرتبط تحقیق کنید.

مطمئن شوید که فهرست شما ،ترکیبی از واژگان کلیدی اصلی و واژگان کلیدی طوالنی است.

کار رقبایی را که از واژگان کلیدی شما استفاده می کنند ،زیرنظر بگیرید.

ابزارهای کاربردی دیگری برای رسیدن به واژگان کلیدی بهتر استفاده کنید.

استاد فرهمند به ماهر و مبینا خاطرنشان مي کند که در نظر داشته باشيد که عمليات و ابزار هاي بهینهسازی
موتور جست وجو و بهینهسازی تجربه کاربري از جست وجو و فرايند هاي آن بسيار متنوع و گسترده است.
همچنين اين عمليات ،فرايندي مداوم و مشاهده نتيجه آن اغلب نیازمند زمان است.

تحليل ترافيک و رفتار کاربر در فروشگاه
ماهر و مبینا از استاد فرهمند مي پرسند که چطور بررسي کنيم فروشگاه مورد استقبال کاربران قرارگرفته
است يا خير؟ استاد فرهمند پاسخ مي دهد که استفاده از ابزار هاي تحليل ترافيک و تحليل رفتار کاربران
نقش مهمي در موفقيت کار و کسب شما خواهد داشت .اين ابزار ها به بسياري از سؤاالت شما پاسخ مي دهند
و براساس اين پاسخ ها مي توانيد برنامهریزی الزم را براي آينده کار و کسب خود داشته باشيد.
ابزار بررسي رفتار مشتري Hotjar
 Hotjarيک ابزار قدرتمند براي تحليل رفتار مشتري است و به شما امکان مشاهده رفتار کاربر در تارنما را
مي دهد .اين ابزار از رفتار هر بازديدکننده در تارنما فيلم تهيه مي کند و شما با کمک فيلم ها مي توانيد رفتار
کاربر را از لحظه ورود به تارنما تا زمان خروج بررسي کنيد .يکي ديگر از امکانات اين ابزار امکان مشاهده
نقشه حرارتي ( )Heatmapاست.
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نقشه حرارتي تصوير گرافيکي است که ميزان تعامل کاربر يعني حرکت ،کليک و پيمايش ماوس را در
قسمت هاي مختلف صفحه تارنما نمايش مي دهد .تعامل کاربر به وسیلۀ نقاطي در طيف رنگي آبي تا قرمز
نمايش داده مي شود .قسمت هايي از صفحه تارنما که بيشتر موردتوجه کاربران بوده به رنگ قرمز نمايش داده
مي شود (شکل.)68

شکل  68ـ نقشه حرارتی

برخي از پرسش هايي که پاسخ آنها را در هات جار به دست می آوریم
چه بخش هايي از تارنمای من بيشتر مورد استقبال بازديدکنندگان قرار مي گيرد؟
تبليغات مهم را در کدام قسمت از صفحه فروشگاه بگذارم تا بازديد بيشتري داشته باشد؟
ويدئو حرکت کاربر در تارنمای من به چه صورت است؟
چه صفحاتي بازديد بيشتري دارند و در کدام صفحات بازديدکنندگان خود را از دست مي دهم؟
هر کاربر با چه دستگاه ،سیستمعامل و مرورگري به تارنمای من دسترسي پیدا کرده است؟
هر کاربر چه مدت در تارنما بوده ،از چه تعداد صفحه بازديد کرده است؟
یادداشت

فیلم

فعاليت
كارگاهي

اين ابزار ها داده ها و نمودار هاي موردنیاز براي تحليل را در اختيار شما قرار مي دهند .برای مثال در
ابزار هات جار از طريق مشخص شدن نقاط داغ صفحه ،شما تصميم مي گيريد تبليغات مهم را در کدام
قسمت از صفحه فروشگاه بگذاريد.
فيلم شماره  :12216استفاده از ابزار Hotjar

پس از مشاهده فیلم ابزار هات جار را روي تارنمای خود فعال کنيد.
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بازاریابیدیجیتال
ماهر از استاد فرهمند می پرسد ،حال که ما تا اينجا تارنمای فروشگاهیمان را تنظيم و فعال کرديم و براي
بهینهسازی رتبه آن در موتور جست وجو تالش هایی انجام داديم و مشتری هایی هم از ما خريد کردند،
کار و کسب ما به مرحله ثابت و سوددهي رسيده است؟ استاد فرهمند پاسخ می دهد که اکنون نوبت نوع
ديگري از فعالیت ها است .مديريت بازار و بازار گردانی که مرتبط با دانش وسيع بازاريابي ()Marketing
است .برخي از صاحبنظران ،بازاريابي را تبادل ارزش و ايجاد ارتباط بين مشتري و محصول و نيز بازارداری
را به معناي حفظ سهم بازار يا حفظ مشتري می دانند .استاد در پاسخ به سؤال مبینا که می پرسد با توجه
به اینکه فروشگاه ما الکترونيکي است ،در بازار پر از رقباي قدرتمند چگونه ماندگار و پيروز شويم؟ در مورد
مفهوم بازاريابي ديجيتال يعني دستيابي به اهداف بازاريابي با استفاده از روش ها و ابزار دنياي فناوري ديجيتال
توضيح می دهد.
اینترنت اشیا

کالن داده

بازاریابی رسانه های
اجتماعی
بازاریابی محتوایی

جوامع (بازارهای
متمرکز)

بهینه سازی موتورهای
جست وجو

تبلیغات کلیکی
بازاریابی
تلفن همراه
بازاریابی مشارکتی
(همکاری و مشارکت)
نمایش (بنر در مطبوعات،
تبلیغات در رسانه های
اجتماعی)

ابزارهای
بازاریابی دیجیتال

بهبود تجربه
کاربران از تارنما
بازاریابی رایانه ای

شکل   69ـ ابزارهای بازاریابی دیجیتال
فعاليت
كارگاهي
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از ابزار هاي ديگر دنياي فناوري مانند کانال ها و گروه ها ،مجامع و صفحاتي که در شبکه های مجازي و
اجتماعي وجود دارد ،براي معرفي کار و کسب خود استفاده کنيد .مشخصات و نشانی اين صفحات را در
قسمت «تماس با ما» و «درباره ما» در دسترس کاربران و مشتريان قرار دهيد.
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استاد فرهمند ضمن آرزوي موفقيت براي مبینا و ماهر در کار و کسبشان بيان می کند که در این مدت تالش
کردم شمارا باکار و کسب الکترونیکی آشنا کنم .اما تأکید می کنم که تمام مواردی که بیان شد ،فقط مقدمه ای
بر کار و کسب در فضای برخط ( )onlineبود .واقعیت این است که در عمل ،همیشه مشکالت بسیاری وجود
دارند که در کتاب ها و دوره های آموزشی و کالس ها ،یا فرصت مطرح کردن آنها وجود ندارد و یا پرداختن به
آنها به دلیل محدودیت های مختلف امکانپذیر نیست .آنچه در این مدت آموختید ،تنها بخشی از چیزی است
که در دنیای واقعی با آن روبرو خواهید شد.
نکته دیگر این است که تنها چیزی که در دنیا تغییر نمی کند ،اصل تغییر است .به عبارتی همهچیز تغییر
می کند .این موضوع را در فضای کار و کسب خواهید فهمید .شما کار و کسب خود را با پیشفرض ها راه
می اندازید .با تحقیقات ،مطالعه ،نظرسنجی ها ،طرح اولیه کار و کسب خود را تدوین می کنید و پا در این
حوزه می گذارید .اما باید بدانید آنچه اهمیت دارد ،بازخورد مخاطب است .در فضای برخط ،قدم اول را شما
برمی دارید و برای برداشتن قدم های بعدی منتظر بازخورد های مخاطب می مانید .سپس براساس بازخورد هایی
که از مخاطبان دریافت می کنید ،تغییر می کنید .این تغییر ممکن است در حوزه محصول یا در حوزه رویه های
اجرایی باشد .حتی ممکن است در حوزه زیر ساختی باشد که برای ارتباط با مشتریان انتخاب کرد ه اید .به این
تغییرات «چرخش» ( )Pivotگفته می شود.
همچنین باید بدانید که موفقیت در کار و کسب ،فقط به انجام درستکار ها به وسیله شما بستگی ندارد .شما
در یک محیط رقابتی فعالیت می کنید .بنابراین عملکرد رقبا هم در موفقیت شما تأثیرگذار است .چه بسیار
کار و کسب هایی که با وجود اشکاالت بسیار ،به دلیل عدم وجود رقیب جدی موفق شد ه اند و چه بسیار
کار و کسب هایی که با وجود در نظر گرفتن و رعایت اصول علمی و اجرایی باز هم در عمل به دلیل عملکرد بهتر
رقبا موفق نبود ه اند .فراموش نکنید که موفقیت یا عدم موفقیت شما ،عالوه بر تالش و جدیت شما بستگی به
پارامتر های بسیاری دارد که برخی از آنها مانند حوزه رقبا یا قوانین در کنترل شما نیستند .آنچه باید به آن
متعهد باشید این است که عدم موفقیت خودتان را تبدیل به پله ای برای موفقیت های بعدی کنید و نام آن
را «تجربه» بگذارید.
اکنون وظيفه شما تحقیق ،مطالعه بيشتر و آشنايي با فنون بازارداری و بازاريابي و بهکارگیری مداوم آنها و
کسب تجربه است.
مبینا و ماهر با چالش جديدي مواجه مي شوند .پدر برای آبياري باغ های ميوه دچار مشکل شده است .ميزان
آب ذخیرهشده در پشت سد نزديک روستا و درنتیجه آب ورودي به روستا هاي منطقه براي آبياري بسيار
کاهشیافته است .پدر مي گويد شايد ميزان کشت و محصول برداشتي از باغ ميوه به یکسوم سال گذشته
کاهش پيدا کند.
فعاليت
كارگاهي

راهبرد مبینا و ماهر در کار و کسبشان در مواجهه با اين چالش چيست؟ راهحل های پیشنهادی خود را
ارائه دهید .دالیل انتخاب این راهحل چیست؟ برای نحوه اجرای آن ،چه راهبردی را پیشبینی می کنید.
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ارزشیابی مرحله 4
مراحل کار

مدیریت بازار
کاروکسب
الکترونیکی و
بازارگردانی

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و )...

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

ایجاد کد تخفیف برای مشتریان ـ
تغییر وضعیت سفارشات ـ تنظیمات
سفارش ـ پیشنهاد کادوپیچی ـ
باالتر از حد بررسی واکنش گرا بودن تارنما ـ ثبت
آدرس دامنه در گوگل ـ انتخاب
انتظار
کلمه کلیدی ـ معرفی کار و کسب در
شبکه های اجتماعی ـ تحلیل رفتار
کاربر

مکان :کارگاه استاندارد
رایانه
تجهیزات :رایانه مجهز
ایجاد کد تخفیف برای مشتریان ـ
به نرم افزار فروشگاه ساز،
تغییر وضعیت سفارشات ـ تنظیمات
دامنه ،میزبان ،دسترسی
سفارش ـ پیشنهاد کادوپیچی ـ
به کنترل پنل میزبان
در حد انتظار بررسی واکنش گرا بودن تارنما ـ ثبت
زمان 30 :دقیقه
آدرس دامنه در گوگل ـ انتخاب کلمه
کلیدی
پایینتراز
حدانتظار

ایجاد کد تخفیف برای مشتریان ـ
تغییر وضعیت سفارشات ـ تنظیمات
سفارش ـ پیشنهاد کادوپیچی

معیار شایستگی انجام کار:
كسب حداقل نمره  2از مراحل راه اندازی فروشگاه و سفارشی سازی کار و کسب الکترونیکی
كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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3

2

1

نمره
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:
1ـ راه اندازی فروشگاه
2ـ سفارشی سازی کار و کسب الکترونیکی
3ـ آمادهسازی برای ارائه کار و کسب
4ـ مدیریت بازار کار و کسب الکترونیکی و بازارگردانی
استاندارد عملکرد:
پیاده سازی کار و کسب الکترونیکی از طریق کانال های ارتباطی ،توسعه و بهبود آن
شاخصها:
شماره مرحله کار
1

شاخصهای مرحله کار

دریافت و نصب فروشگاه ساز روی رایانه محلی و میزبان ـ مدیریت کارمندان

تنظیمات فروشگاه با اطالعات و نیازهای شخصی ـ شخصی سازی ظاهر فروشگاه ـ ایجاد حامل ها ـ مدیریت کاتالوگ ـ مدیریت محصول
پیکربندی روش های پرداخت ـ افزودن امکان فیلتر محصوالت ـ ویرایش ترجمه ها ـ پشتیبان گیری کامل از فروشگاه و بازیابی آن ـ
ارتقای فروشگاه ساز
پردازش سفارش ـ بستهبندی و ارسال سفارش ـ ایجاد کد تخفیف ـ بهبود سئو ـ بازاریابی

2
3
4

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها
تجهیزات :رایانه ای که نرم افزار فروشگاه ساز روی آن نصب باشد ،دامنه ،میزبان ،دسترسی به اینترنت و کنترل پنل میزبان
زمان 90 :دقیقه (راه اندازی فروشگاه 20دقیقه ـ سفارشی سازی کار و کسب الکترونیکی  20دقیقه ـ آمادهسازی برای ارائه کار و کسب الکترونیکی  20دقیقه ـ
مدیریت بازار کار و کسب الکترونیکی و بازارگردانی  30دقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

راه اندازی فروشگاه

2

2

سفارشی سازی کار و کسب الکترونیکی

2

3

آمادهسازی برای ارائه کار و کسب الکترونیکی

1

4

مدیریت بازار کار و کسب الکترونیکی و بازارگردانی

1

شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش:

نمره هنرجو

2

سازمان دهی اطالعات ،انتخاب طبقه بندی های مناسب اطالعاتی ـ تنظیم و اصالح عملکردهای سیستم ،تجزیه و تحلیل
فعالیت های سیستم ـ زبان فنی
استفاده از گذرواژه استاندارد و قوی برای دسترسی به کنترل پنل میزبان ،پنل های ثبت دامنه ،مدیریت فروشگاه ،درگاه
پرداخت ـ انتخاب نام غیرقابل حدس برای پوشه ادمین ،بانک اطالعاتی و نام کاربری اتصال به بانک
کاهش سفرهای درون و برون شهری و کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا از طریق ایجاد کار و کسب الکترونیکی ـ
استفاده از بسته بندی قابل بازیافت در تهیه سفارشات
دقت در انتخاب نام مناسب برای دامنه و واژه کلیدی ـ انتخاب مناسب عنوان و توضیحات متا
میانگین نمرات

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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پودمان 3

راهاندازی مسیریاب

مسیریاب ها از مهم ترین اجزای شبکه هستند .کار اصلی مسیریاب انتقال بسته های اطالعاتی از یک شبکه به شبکه دیگر است .انواع
مختلفی از مسیریاب ها برای کار و کسب های بزرگ و کوچک وجود دارد .همه این مسیریاب ها از یک ساختار و الگوی استاندارد پیروی
می کنند و توانایی ارسال ترافیک ورودی و خروجی بسته های داده به فرستنده و گیرنده را دارند .برخی از مسیریاب ها به ابزارهای
دیگری مانند فایروال یا سیستم های نظارت بر شبکه نیز مجهز شده اند .در این پودمان هنرجویان با اتکا بر دانش و مهارت قادر خواهند
بود ،راه اندازی و پیکربندی مسیریاب ها را انجام دهند و توانایی مدیریت پهنای باند ،احراز هویت کاربران و اتصال انواع مودم های سیمی
و بی سیم به مسیریاب را به دست آورند.

واحد یادگیری 3
شایستگی راه اندازی مسیریاب
آیا تا به حال پی برده اید

ـ چگونه شبکه یک سازمان را به اینترنت متصل کنیم؟
ـ چگونه شبکه شعبه های مختلف یک سازمان به هم متصل می شوند؟
ـ در چه شرایطی و چگونه می توان دسترسی کاربران به شبکه را مدیریت کرد؟
ـ چگونه می توان سرعت اتصال کاربران به شبکه را کنترل کرد؟
هدف از این واحد شایســتگی ،استفاده از مسیریاب برای اتصال شــبکه ها به یکدیگر و مدیریت دسترسی به
شبکه است.

استاندارد عملکرد
اتصال به اینترنت از طریق مسیریاب ،ایجاد نقطه دسترسی عمومی و احراز هویت کاربران
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پودمان سوم :راهاندازی مسیریاب

تاریخچه ارسال مرسوالت پستی به زمان هخامنشیان و چاپارها در سالیان دور باز می گردد که در آن چاپارها
در میان راه با استفاده از ایستگاه های میانی و با اعالم کردن مسیر به یکدیگر بسته ها را جابه جا می کردند و
مسیر خود را تارسیدن به مقصد یافته ،مرسوله را تحویل گیرنده می دادند .سیستم های پستی امروزی با تغییر
و بهینه سازی این روش ،سریع تر و در مقیاس وسیع تر کار ارسال مرسوالت پستی را انجام می دهند.

شهر یزد یکی از شهرهای با قدمت بسیار زیاد ایران است که گم شدن در بافت تاریخی آن بسیار آسان است.
عرض برخی از راهها تنها به اندازه دو نفر بوده ،بسیار پر پیچ و خم است .انتهای بسیاری از کوچهها نیز بنبست
است .ورودی برخی خانهها داالنهای طوالنی است .اگر مأمور پستی بخواهد بستهای را در این شهر به مقصد
برساند ،باید در پیدا کردن مسیر بسیار ماهر باشد .دانا میخواهد از مشهد برای پسرخاله خود کوشا سوغات
متبرک ارسال کند .اتفاقاً خانه کوشا در بافت تاریخی شهر یزد قرار دارد .دانا سوغات متبرک را تهیه کرده ،سپس
بستهبندی میکند .نشانی فرستنده و گیرنده را روی بسته مینویسد و به اداره پست میرود.
فعاليت
گروهی

ـ راه های ارسال بسته پستی را بیان کنید.
ـ بررسی کنید چه مراحلی طی می شود تا یک بسته پستی به دست گیرنده برسد؟
کارمند اداره پست شهر مشهد بر اساس مقصد مرسوالت پستی آنها را دسته بندی کرده ،بسته سوغاتی را برای
ارسال از مسیر مناسب آماده می کند .پس از ارسال از طریق مسیر هوایی ـ ریلی یا زمینی کارمند اداره پست
شهر یزد با دریافت بسته سوغاتی با توجه به نشانی مقصد آن را تحویل مأمور پستی می دهد .مأمور پستی هم
بسته را از بهترین مسیر به دست کوشا می رساند .مأمور پست شهر یزد الزم نیست از آدرس فرستنده آگاه
باشد .به طور متقابل مأمور پست شهر مشهد نیز نمی داند بسته در شهر یزد چگونه به مقصد خود می رسد.

كنجكاوي

چه شباهت هایی بین ارسال مرسوالت پستی و ارسال داده ها در شبکه می تواند وجود داشته باشد؟
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مسیریاب

اداره پست نحوه عملکرد یک مسیریاب در فرایند
مسیریابی بسته های داده در شبکه را تداعی می کند.
مسیریاب شبکه دستگاهی است که تصمیم می گیرد
بسته های اطالعاتی دریافت شده از خارج از شبکه به
مقصد مشخص و بسته های ارسالی به خارج از شبکه را
در چه مسیری هدایت کند.

آخرین قسمت
بسته داده

اولین قسمت
بسته داده

شکل 1ـ شیوۀ عملکرد مسیریاب
فیلم

فعاليت
كارگاهي

پویانمایی شماره  :12217معرفی  Routerو switch

بررسی کنید در کارگاه شما برای اتصال شبکه و رایانه ها از مسیریاب یا سوییچ استفاده شده است؟
برای ارسال بسته پستی ،کارمند مسئول پست بسته به نوع و تعداد بسته های ارسالی باید برخی مالحظات را
رعایت کند .برای مثال اگر بسته های ارسالی نامه باشند ،نیاز به مراقبت خاصی ندارند ولی اگر بسته شکستنی
باشد باید با احتیاط جابه جا شود .یا برخی بسته ها باید به سرعت ارسال شوند و برخی می توانند در صف انتظار
باقی بمانند .در دنیای شبکه مسیریاب های مختلفی با توانایی مدیریت شرایط مختلف بسته های ارسالی/
دریافتی به وسیله شرکت های مختلف تولید شده اند .برخی مسیریاب ها توانایی ارسال /دریافت بسته های
کمتری را دارند ولی قیمت بسیار مناسبی دارند .برخی نیز قیمت بسیار باالیی دارند ولی می توانند حجم بسیار
زیادی از داده ها را در شبکه های مختلف مسیریابی کرده ،شبکه ای پایدار برقرار کنند.

مودم ADSL

كنجكاوي

MikroTik

شکل2ـ نمونه ای از مسیریاب ها

با توجه به شکل  3آیا یک مودم  ADSLمی تواند نقش مسیریاب داشته باشد؟

شکل   3ـ شبکه خانگی مودم ADSL
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شاخص های انتخاب مسیریاب
آیا تاکنون یک مسیریاب را از نزدیک دیده اید؟ یک مسیریاب از چه اجزایی تشکیل شده است؟
آیا مسیریاب از نظر قطعات تشکیل دهنده می تواند رایانه محسوب شود؟

شکل4ـ نمای داخلی مسیریاب میکروتیک

مسیریاب یک دستگاه الکترونیکی است که مانند هر رایانه دیگری از برد الکترونیکی ،پردازنده ،RAM ،حافظه
ذخیره سازی ،درگاه های شبکه و منبع تغذیه تشکیل شده و دارای سیستم عامل است.
برد اصلی :مانند برد اصلی یک رایانه عمل کرده ،وظیفه اتصال سایر قطعات الکترونیکی مسیریاب را برعهده دارد.
پردازنده :مسیریاب برای عبور دادن بسته های اطالعاتی نیاز به پردازش دارد .هر چه میزان پهنای باند
ورودی و خروجی و عملیات مسیریابی مانند ترجمه آدرس بیشتر باشد نیاز به قدرت پردازش بیشتری دارد.
 :RAMمحل ذخیره سازی موقت اطالعاتی مانند جدول های مسیریابی ،بارگذاری سیستم عامل مسیریاب،
ذخیره سازی تنظیمات و  ...است.
حافظه :این حافظه محلی برای نگهداری پرونده های مسیریاب است و می تواند با کارت های MicroSD
افزایش یابد.
درگاه های شبکه :از نوع درگاه  LAN 10/100/1000و یا درگاه های فیبر نوری  SFPاست .برخی
مسیریاب ها دارای یک یا چند کارت شبکه بی سیم هستند.
منبع تغذیه :مانند هر دستگاه رایانه یک منبع تغذیه برای تأمین برق دستگاه وجود دارد که بسته به توان
مصرفی قطعات ظرفیت آن می تواند متغیر باشد .در برخی از دستگاه ها برای اطمینان یک منبع تغذیه اضافی
هم در نظر می گیرند .برخی دستگاه ها نیز برق خود را از طریق کابل شبکه تأمین می کنند.
سیستم عامل :مهم ترین بخش دستگاه است که ویژگی های نرم افزاری مسیریاب را مشخص می کند .در
حقیقت سیستم عامل کنترل تمامی عملیات مسیریاب را برعهده دارد.
فعاليت
كارگاهي

جدول مقایسه زیر را با جست وجو در اینترنت تکمیل کنید.
مدل مسیریاب
اجزای مسیریاب

Cisco 2901

  2HnDـ Mikrotik RB951G

Fortigate 200E

RAM
CPU

تعداد /نوع درگاه شبکه
سیستم عامل
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تاریخچه مسیریاب های میکروتیک
شرکت میکروتیک با هدف تولید تجهیزات شبکه بی سیم در سال  1996در لیتوانی تأسیس شد .اما به تدریج
در بازار سوییچ ها و مسیریاب های شبکه نیز ورود پیدا کرده ،محصوالتی برای نیازهای مختلف عرضه کرد.
محصول اصلی شرکت میکروتیک سیستم عاملی مبتنی بر هسته لینوکس به نام Mikrotik RouterOS
است .این سیستم عامل قابلیت نصب روی مسیریاب های تولیدی شرکت و نیز رایانه های استاندارد  x86را دارد
که در این صورت رایانه را تبدیل به یک مسیریاب شبکه می کند.
 RouterOSبراساس سطح سرویس دارای الیسنس های( )Licenseمتفاوتی است که هر کدام امکانات
بیشتری از  RouterOSرا در اختیار مصرف کننده قرار می دهد .الیسنس های نرم افزاری اصوال ً برای دسته بندی
مشتریان هدف تعریف می شوند و در محصوالت مختلف مورد استفاده قرار می گیرند .بسته به امکاناتی که
این الیسنس ها ارائه می دهند ،هزینه آنها متفاوت است .به صورت کلی  6سطح  0و  1و  3و  4و  5و  6برای
الیسنس های مسیریاب میکروتیک وجود دارد.
فعاليت
كارگاهي

در مورد الیسنس های سطوح مختلف با استفاده از تارنمای ویکی  MikroTik.comتحقیق کنید و
جدول زیر را کامل کنید.
سطح الیسنس
مشخصه های مسیریاب

0

1

3

5

4

6

قیمت
قابلیت بی سیم
تعداد اتصاالت VPN
تعداد کاربران Hotspot

نام گذاری مسیریاب ها
نام مسیریاب میکروتیک مطابق با مجموعه
ویژگی های آنها انتخاب می شود؛ بنابراین نام
مسیریاب برخی از ویژگی های آن را نشان
می دهد .این نام گذاری با استفاده از مجموعه اعداد
و حروف انگلیسی است که معموال ً از سه بخش
تشکیل شده است .بخش اول نوع برد ،بخش دوم
ویژگی های برد و بخش سوم ویژگی های شبکه
بی سیم را بیان می کند (شکل .)5
فعاليت
كارگاهي
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ویژگی های کارت بی سیم

ویژگی های برد

نوع برد

951G

RB

2HnD
Dual Chain
802.11n support

1Gigabit
Port

High

port 5

2.4 GHZ

Series

Router Board

شکل  5ـ نام گذاری مسیریاب

با استفاده از تارنمای ویکی  MikroTik.comویژگیهای مسیریاب   2HnDـ  RB2011UiASرا بنویسید.

پودمان سوم :راهاندازی مسیریاب
فیلم

فیلم شماره  :12218روش های اتصال به میکروتیک
کارگاه  1راه اندازی فیزیکی مسیریاب
برای اتصال به مسیریاب و پیکربندی مسیریاب میکروتیک
Computer 01
Switch
از چند روش میتوان استفاده کرد که متداولترین و MikroTik RBg51Ui
آسانترین راه در سیستمعامل ویندوز استفاده از نرمافزار  WinBoxاست .در این کارگاه برای اتصال به مسیریاب
از  WinBoxاستفاده می کنیم.
 1یکی از درگاه های مسیریاب را به سوییچ شبکه یا مستقیم به رایانه خود متصل کنید.
مرحله اول تنظیم مسیریاب ،متصل کردن آن به سوییچ شبکه داخلی و روشن کردن آن است .همچنین
می توانیم مسیریاب را مستقیم به رایانه خود متصل کرده ،ادامه مراحل را انجام دهیم.
 2نرم افزار  WinBoxرا اجرا کنید.
چند ثانیه پس از روشن کردن مسیریاب ،نرم افزار
 WinBoxرا در رایانه ای اجرا کنید که با کابل یا از
طریق سوییچ به مسیریاب متصل است.
 3اطالعات مسیریاب را برای اتصال وارد کنید.
در برگه  ،Neighborsدکمه  Refreshرا فشار دهید
(شکل .)6با توجه به این که در این مرحله مسیریاب با
تنظیمات پیش فرض کارخانه روشن شده است ،می توان
با استفاده از مک آدرس به مسیریاب متصل شد.

شکل  6ـ اتصال به مسیریاب از طریق MAC Address
كنجكاوي

دلیل استفاده از مک آدرس برای اتصال به مسیریاب چیست؟
 4به مسیریاب متصل شوید.
روی مک آدرس در قسمت  Neighborsدابل کلیک کنید تا مک آدرس در قسمت  Connect Toنوشته
شود .برای اولین اتصال با استفاده از نام کاربری پیش فرض  adminو بدون گذرواژه ،دکمه  Connectرا فشار
دهید (شکل .)6بعد از گذشت چند ثانیه به محیط مسیریاب وارد خواهید شد.
 5مشخصات مسیریاب را در خط عنوان مشاهده کنید.
خط عنوان نرم افزار  WinBoxرا یادداشت کرده ،مفهوم هر بخش را بنویسید.
راه اندازی مسیریاب به صورت مجازی
امروزه با استفاده از فناوری مجازی سازی بسیاری از پیچیدگی های خرید سخت افزار موردنیاز برای اجرای
محصول نرم افزاری خاص ،از میان برداشته شده است .این شیوه به حدی محبوب شده است که حتی
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شرکت هـای بـزرگ حـوزه شبکه و رایـانه مـانند
 Cisco, google, amazonو  ...تمرکز خود را بر توسعه و
پیادهسازی شبکهها و مراکز داده مجازی معطوف کردهاند .به
این ترتیب مشتریان تجاری نیازی به خرید سخت افزار
گران قیمت و نصب آن در یک مکان ندارند و با خرید
الیسنس های مناسب می توانند در هر مکان و روی هر
سرویس دهنده ای ،نسخه مجازی مسیریاب ،فایروال و
سایر تجهیزات  Activeشبکه را پیاده سازی کنند.
شکل 7ـ فناوری مجازی سازی
برای نصب  RouterOSمیکروتیک روی رایانه شخصی از نسخه  x86استفاده می کنیم .نرم افزاری که در این
کتاب برای مجازی سازی مورد استفاده قرار می گیرد  VMware Workstationاست.
مانند هر سیستم عاملی که برای نصب ،نیاز به ایمیج راه انداز دارد ،برای راه اندازی مسیریاب به صورت مجازی
نیز باید از ایمیج راه انداز استفاده کرد .برای این کار دو روش مرسوم است:
استفاده از ایمیج  :isoدر این روش ایمیج  isoسیستم عامل را از تارنمای مبدأ بارگیری کرده ،فرایند نصب
مسیریاب را مانند نصب هر سیستم عامل دیگری انجام می دهیم.
استفاده از پرونده ایمیج  :ova, ovf, vmdkدر این روش از سیستم عامل مسیریاب نصب شده روی
ماشین مجازی ایمیج تهیه می شود و برای استفاده نیاز به نصب مجددآن نیست.
فعاليت
كارگاهي

ـ با استفاده از گزینه  Network and Sharing Centerدر کنترل پنل نام کارت های شبکه رایانه
خود را بنویسید.
ـ نرم افزار  VMwareرا نصب کنید.
ـ دوباره نام کارت های شبکه رایانه خود را مشاهده کنید ،نام کارت های اضافه شده را یادداشت کنید.
کارگاه  2راه اندازی مسیریاب مجازی
در این کارگاه مسیریاب مجازی را در نرم افزار
 VMwareراه اندازی می کنیم.
 1یک ماشین مجازی ایجاد کنید.
از منوی  fileگزینه New Virtual Machine
را انتخاب کرده ،ماشین مجازی با ویژگی های
شکل  8ایجاد کنید.
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VM Network

virtual Routeros
192.168.X.2

VM Net Adapter
192.168.X.X

شکل   8ـ ویژگی های ماشین مجازی

پودمان سوم :راهاندازی مسیریاب

 2سیستم عامل  RouterOSرا روی ماشین
مجازی نصب کنید.
ایمیج  isoرا به عنوان دیسک راهانداز مسیریاب
انتخاب کرده ،ماشین مجازی را روشن کنید .در صفحه
ظاهر شده برای انتخاب تمامی بستههای نرمافزاری
سیستمعامل میکروتیک نویسه  Aاز صفحهکلید را
فشار داده ،سپس برای شروع نصب نویسه  iرا فشاردهید
(شکل  .)9سؤالی مبنی بر حفظ تنظیمات و سپس پاک شکل 9ـ نصب بسته های نرم افزاری سیستم عامل میکروتیک
شدن دیسک سخت و نصب سیستمعامل پرسیده میشود .با زدن نویسه  yبه آنها پاسخ مثبت دهید .بعد از
طی فرایند نصب همه بستهها ،برای راهاندازی مجدد ماشین مجازی کلید  Enterرا فشار دهید .ماشین مجازی
راهاندازی مجدد شده ،صفحه ورود بارگذاری میشود.
 3کارت شبکه را برای مسیریاب مجازی تنظیم کنید.
از آنجا که می خواهیم یک مسیریاب کامال ً مستقل را به صورت مجازی راه اندازی کنیم ،یکی از اصلی ترین
تنظیماتی که باید به آن دقت شود ،تنظیمات مربوط به شبکه است .به طور کلی پس از نصب یک سیستم عامل
به صورت مجازی  4حالت برای تنظیمات شبکه آن وجود دارد (شکل :)10
 :Bridgeیک درگاه دیگر روی کارت شبکه فیزیکی ایجاد و ماشین مجازی متصل به شبکه محلی می شود.
می تواند آدرس  IPرا از شبکه دریافت کند.
 :Natتمام فعالیت شبکه ماشین را به صورتی
شبیه سازی می کند که از طریق سیستم عامل میزبان
اطالعات ارسال و دریافت می شود و ماشین مجازی
از طریق سیستم عامل میزبان به شبکه محلی متصل
می شود.
 :Host Onlyدر این حالت ماشین مجازی به
سیستم عامل میزبان و دیگر ماشین مجازی های در
حال اجرا متصل است.
شبکه  VMNetبه صورت دستی :در این حالت
سوییچ مجازی است (شبکه مجازی) و ماشین های
شکل 10ـ انواع تنظیمات شبکه برای مسیریاب
مجازی و سیستم عامل میزبان می توانند به آن متصل
شوند .تنظیم شبکه ها و دادن شناسه به آنها به صورت
دستی انجام می شود و برای سناریوهای پیچیده مورد
استفاده قرار می گیرد.
با راست کلیک روی نام ماشین مجازی و انتخاب
 settingsبرای مسیریاب مجازی خود یک کارت شبکه
مجازی از نوع  Host onlyتعریف کنید (شکل .)11
شکل11ـ تعریف کارت شبکه Host only
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 4تنظیمات کارت شبکه مسیریاب را ویرایش کنید.
پس از تنظیم حالت شبکه گاهی اوقات الزم است تنظیمات کارت شبکه های مجازی ایجاد شده روی سیستم
را تغییر دهیم.
فیلم

فیلم شماره  :12219تنظیمات شبکه مسیریاب مجازی
پس از مشاهده فیلم از منوی Edit / virtual network editor
تنظیمات مربوط به حالت  Host Onlyرا مطابق نیاز و سناریو

شبکه محلی تغییر دهید (شکل .)12

شکل12ـ سناریوی شبکه محلی

 5به کنسول مسیریاب در ماشین مجازی
وارد شوید.
با نام کاربری  adminو بدون گذرواژه وارد
کنسول شوید (شکل   .)13با استفاده از دستورات
در این محیط میتوان تنظیمات مسیریاب
مجازی را انجام داد.

شکل13ـ کنسول مسیریاب مجازی میکروتیک
فعاليت
كارگاهي
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ـ پس از نصب مسیریاب مجازی بـا استفاده از منوی
 File/ Export to ovfاز آن یک ایمیج آماده با قالب ovf
تهیه کنید.
ـ با استفاده از منوی  File/Openیک ماشین مجازی دیگر
با پرونده  ovfتهیه شده ،ایجاد کنید (شکل .)14
ـ مسیریاب مجازی خود را راه اندازی کرده ،با استفاده از
 WinBoxبه آن متصل شوید.

شکل14ـ وارد کردن ایمیج مسیریاب مجازی

کارگاه  3انجام تنظیمات اولیه مسیریاب
در این کارگاه با استفاده از نرم افزار  WinBoxبه مسیریاب متصل شده ،با استفاده از واسط گرافیکی
تنظیمات مسیریاب را انجام می دهیم.
 1با استفاده از  WinBoxبه مسیریاب متصل شوید.
 2تنظیمات مسیریاب را به حالت کارخانه بازگردانید.
گاهی استفاده از ایمیج آماده سیستم عامل مسیریاب سبب می شود که راه اندازی مسیریاب به همراه یک سری
تنظیمات پیش فرض انجام شود .این تنظیمات در بسیاری از موارد برای راه اندازی سناریو مورد نظر کاربر

پودمان سوم :راهاندازی مسیریاب

مشکل ایجاد می کند و حتی ممکن است ندانیم چه
تنظیماتی سبب ایجاد مشکل شده است .برای برگشتن
به تنظیمات کارخانه از منوی  Systemروی گزینه
 Reset Configurationکلیک کنید (شکل .)15
هنگام بازگرداندن تنظیمات کارخانه با انتخاب گزینه
 Keep User Configurationتنظیمات مربوط به
نام های کاربری حفظ شده ،سایر تنظیمات دستگاه
به تنظیمات کارخانه برمی گردد .با انتخاب گزینه
 No Default Configurationتنظیمات پیش فرض
کارخانه ،بعد از راه اندازی مجدد حذف می شود و مدیر
شبکه می تواند تنظیمات خود را روی دستگاه انجام
دهد.

شکل15ـ بازگرداندن تنظیمات مسیریاب به
تنظیمات کارخانه

 3آدرس  IPکارت شبکه را به دست آورید.
در ویندوز  10پنجره  Network and Sharing Centerروی  Change adapter settingsکلیک کنید.
مشخصات آدرس  IPکارت شبکه  VMWare Network Adapter VMnet1را به حالت خودکار تغییر
دهید .آدرس  IPاختصاص داده شده به این کارت شبکه را یادداشت کنید.
در صورت مشاهده آدرس  169.254.x.yبهتر است آدرس  IPکارت شبکه را به حالت دستی و دلخواه تغییر دهید.
كنجكاوي

كنجكاوي

آدرس  169.254.x.yچه چیزی را نشان می دهد؟
 4آدرس  IPمسیریاب را تنظیم کنید.
از آنجا که اتصال بهوسیله آدرس  IPپایداری بیشتری نسبت به اتصال با استفاده از مکآدرس دارد ،پس از اتصال
اولیه به مسیریاب با استفاده از مکآدرس ،تنظیمات آدرس  IPبرای مسیریاب را انجام میدهیم.
از منوی  IPروی گزینه  Addressesکلیک کرده ،در
پنجره باز شده روی دکمه کلیک کنید .آدرس  IPو
 Subnetمناسب را در کادر  Addressوارد کنید .این
آدرس باید در محدوده آدرس  IPتعیین شده در مرحله
 3برای کارت شبکه باشد .قدم بعدی انتخاب درگاه
مسیریاب از فهرست  Interfaceاست .بعد از انتخاب
 Ether1از منوی کشویی دکمه  OKرا کلیک کنید.
(شکل  .)16آدرس  IPبه درگاه اختصاص مییابد.
در صورت خروج از  WinBoxو جست وجوی مجدد
شبکه ،می توان با استفاده از آدرس  IPبه مسیریاب
شکل 16ـ تعیین آدرس  IPمسیریاب
متصل شد.
مفهوم  /24در آدرس  IPمسیریاب و لزوم آن چیست؟
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 5در  WinBoxاز طریق آدرس  IPبه مسیریاب متصل شوید.
پس از تنظیم آدرس  IPبرای مسیریاب پنجره  WinBoxرا ببندید و با استفاده از آدرس  IPبه مسیریاب
متصل شوید .شیوه اتصال به مسیریاب در نوار عنوان
مشخص است.
 6نام مسیریاب را تعیین کنید.
برای مدیریت بهتر مسیریابها بهخصوص در شبکههایی
که بیش از یک مسیریاب استفاده میشود ،بهتر است
برای هر مسیریاب با توجه به کاربرد و نام شبکه ،یک
نام مشخص انتخاب شود .از منوی  Systemروی
گزینه  Identityکلیک کنید .نام پیشفرض دستگاه
که  MikroTikاست را به نام دلخواه خود تغییر دهید
(شکل .)17
شکل 17ـ تغییر نام مسیریاب
 7برای کاربر  adminگذرواژه مناسب تعیین کنید.
در اولین اتصال به مسیریاب ،با نام کاربری  adminو بدون گذرواژه می توان به مسیریاب وارد شد .پس
از ورود در صورتی که گذرواژه ای مناسب برای مسیریاب خود تنظیم نکنیم ،امنیت دستگاه و حتی کل
شبکه به خطر می افتد .در نتیجه مهم ترین کار بعد از اولین ورود ،تنظیم گذرواژه برای کاربر  adminاز
مسیر  System /Usersاست.
روی کاربر  adminدابل کلیک کرده ،در پنجره باز شده روی دکمه  Passwordکلیک کنید .در پنجره
 change passwordگذرواژه جدید را وارد کنید و روی دکمه  OKکلیک کنید.
 8کاربر جدید ایجاد کنید (شکل .)18
برای ایجاد کاربر جدید روی دکمه کلیک کنید .از
دکمه برای حذف کاربر و از دکمه های و
به
ترتیب برای فعال و غیرفعال کردن کاربر استفاده کنید.

شکل 18ـ ایجادکاربر جدید
كنجكاوي

فعاليت
كارگاهي
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ـ چه تفاوتی بین گروه های کاربری فهرست  Groupدر میکروتیک وجود دارد؟
ـ آیا می توان کاربر  adminرا غیرفعال و یا حذف کرد؟
یک کاربر جدید ایجاد کرده ،گروه کاربری آن را  fullقرار دهید.
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کارگاه  4پشتیبان گیری از تنظیمات مسیریاب
شرایطی را در نظر بگیرید که به عنوان مسئول شبکه ،مسیریابی را در شبکه یک سازمان بزرگ فعال کرده ،
وقت بسیاری صرف انجام تنظیمات آن کرده اید .حال ممکن است مسیریاب به دالیل سخت افزاری دچار
مشکل شود و یا به خاطر خطای انسانی تنظیمات آن از بین برود.
فعاليت
گروهی

بررسی کنید یک سازمان بزرگ در صورت از دست دادن مسیریاب اصلی شبکه خود دچار چه اختالالت
و هزینه هایی می شود؟
راه حل مشکل ذکر شده پشتیبان گیری از تنظیمات دستگاه و بازگرداندن آن در مواقع لزوم است .برای
پشتیبان گیری از مسیریاب مراحل زیر را طی کنید.
 1با استفاده از  WinBoxبه مسیریاب متصل شوید.
 2از منوی اصلی گزینه  Filesرا باز کنید.
پس از کلیک روی گزینه  Filesپنجره ای باز می شود
که حاوی پرونده های مسیریاب است (شکل .)19
در این پنجره بسته های نرم افزاری نصب شده در
میکروتیک ذخیره می شوند و پرونده های متفرقه دیگر
را نیز می توان در آن قرار داد.
شکل 19ـ پنجره پرونده های میکروتیک

 3از تنظیمات مسیریاب نسخه پشتیبان تهیه کنید.
در نوار ابزار پنجره پرونده های میکروتیک  3دکمه وجود دارد:
 :Backupبا کلیک روی این دکمه می توان از تنظیمات فعلی پشتیبان گرفت.
 :Restoreپس از انتخاب پرونده پشتیبان گرفته شده ،با کلیک روی این دکمه می توان به تنظیمات مورد
نظر بازگشت.
 :Uploadبرای بارگذاری پرونده های متفرقه و یا حتی پرونده پشتیبانی که روی رایانه شخصی ذخیره شده
است ،به کار برده می شود.
با کلیک روی گزینه  Backupپنجره ای باز می شود .نام
مورد نظر برای پرونده و در صورت نیاز گذرواژه دلخواه
را برای آن تنظیم کنید و روی دکمه  Backupکلیک
کنید (شکل .)20نسخه پشتیبان در پوشه پروندهها
ایجاد میشود.
شکل 20ـ انتخاب نام و گذرواژه برای پرونده پشتیان
 4پرونده پشتیبان را روی رایانه ذخیره کنید.
بهتر است پرونده پشتیبان را در محلی به جز میکروتیک ذخیره کرد .برای این کار پس از گرفتن پشتیبان
روی آن کلیک کرده ،با انجام عمل  Drag & Dropآن را در مسیری دلخواه در رایانه خود ذخیره کنید.
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فعاليت
كارگاهي

ـ از تنظیمات مسیریاب خود پشتیبان تهیه کرده ،با نام مناسب ذخیره کنید.
ـ مسیریاب خود را به تنظیم کارخانه بازگردانید.
ـ با استفاده از پرونده پشتیبان ،تمامی تنظیماتی که تا این مرحله انجام دادهاید را روی مسیریاب برگردانید.

جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی ،ایمنی  ،بهداشت و توجهات زیست محیطی
شرایط عملکرد
نتایج
شایستگی ها (ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان
ممکن
و)...
مسئولیتپذیری ،ابراز تعهد به سازمان
متبوع ـ تعالی فردی ،پایبندی کامل به
شایستگی های
اخالق حرفهای ـ مستندسازی ،پایبندی به
غیرفنی
مستندسازی در نظام کنترل کیفیت ـ زبان
فنی

ایمنی و
بهداشت

اتصال صحیح جریان برق مسیریابـ
جلوگیری از مسدودسازی کلیه ارتباطات
مدیر شبکه به مسیریابـ انتخاب نام کاربری
و گذرواژه استاندارد و غیرقابل حدس

استفاده از تکنولوژی مجازی سازی برای رفع
توجهات
نیاز سختافزاری
زیست محیطی

نگرش

دقت در پیکربندی و تنظیم مسیریاب

قابل
قبول

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

رعایت مصالح سازمانی و عرفی در ایجاد
محدودیت برای کاربران شبکه از نظر سرعت
و پهنای باند ـ سعهصدر و صبوری در
برخورد با نارضایتیهای کاربران در برابر
محدودسازی دسترسی ـ تهیه پالن کلی از 2
شبکه و دستگاهها ـ ثبت سیاستهای اعمال
شده در مسیریاب ـ پشتیبانگیری منظم از
تنظیمات مسیریاب بازگرداندن تنظیمات به
حالت اولیه پس از انجام تمرینات

غیر
توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاه 1
قابل قبول

* این شایستگی ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.

ارزشیابی مرحله 1
شرایطعملکرد
نتایج
مراحل کار (ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان
ممکن
و)...

اتصال
مسیریاب به
شبکه
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مكان :کارگاه استاندارد رايانه
تجهيزات :رایانه متصل به شبکه ،مسیریاب،
نرمافزار مدیریت ماشین مجازی ،ایمیج iso
راهانداز مسیریاب مجازی ،پرونده ایمیج آماده
 ovfمسیریاب ،نرمافزار اتصال به مسیریاب
زمان 30 :دقیقه

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

انتخاب مسیریاب موردنیاز ـ راه اندازی مسیریاب
به صورت مجازی ـ اتصال به مسیریاب به
باالتر از
وسیله نرم افزار با استفاده از Mac Address
حد انتظار
و    IP Addressـ تنظیمات اولیه مسیریاب ـ
پشتیبان گیری از تنظیمات مسیریاب

3

انتخاب مسیریاب موردنیاز ـ راهاندازی مسیریاب
بهصورت مجازی ـ اتصال به مسیریاب به وسیله
نرمافزار با استفاده از  Mac Addressو
 IP Addressـ تنظیمات اولیه مسیریاب

2

پایین تر از انتخاب مسیریاب موردنیاز ـ راه اندازی مسیریاب
به صورت مجازی
حد انتظار

1

در حد
انتظار

پودمان سوم :راهاندازی مسیریاب

Gateway
در فرآیند ارسال بسته های پستی مأمور پست به عنوان یک کنترل کننده و تصمیم گیرنده عمل کرده ،با توجه
به نشانی که بسته های پستی باید به آنجا فرستاده شوند ،بسته ها را به قسمت مناسب ارجاع می دهد .نقش
این مأمور در تصمیم گیری ورود و خروج بسته های پستی از اداره پست ،همان نقش  Gatewayدر شبکه
است.
شکل21ـ بسته داده

بسته داده مشابه بسته های پستی ،دارای نشانی مبدأ
و مقصد است (شکل  .)21هرگاه بسته ای بخواهد از
شبکه خارج و یا به شبکه وارد شود و همچنین زمانی
که مبدأ و مقصد یک بسته ارسالی در یک شبکه قرار
نداشته باشد Gateway ،وظیفه تحویل بسته های
داده به مقصد و انجام عملیات مسیریابی را خواهد
داشت Gateway .نقطه لبه شبکه است که مسئولیت
نشان دادن مسیر ورود اطالعات به داخل شبکه و یا به
خارج از شبکه یک سازمان را بر عهده دارد (شکل .)22
كنجكاوي

شکل22ـ  Gatewayدر شبکه

چگونه مودم اینترنت شما میتواند بهعنوان  Gatewayشبکه داخلی منزل شما مورد استفاده قرار بگیرد.
کارگاه  5تنظیم  Gatewayرایانه
دراین کارگاه رایانه را به شبکه اینترنت متصل می کنیم.
 1آدرس  IPرایانه خود را به دست آورید.
 IPکارت شبکه رایانه خود را یادداشت کنید .دقت کنید
که آدرس  Gatewayبرای کارت شبکه تنظیم نشده
باشد (شکل .)23

شکل 23ـ مشخصات کارت شبکه
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 Gateway 2شبکه کارگاه رایانه را تعیین
کنید .
به کمک هنرآموز خود آدرس  IPمربوط به
 Gatewayشبکه کارگاه هنرستان را مشخص
کنید .با دستور  pingاتصال به  Gatewayرا
بررسی کنید (شکل  .)24
 3تنظیمات  Gatewayرا برای کارت شبکه
رایانه انجام دهید.
 IPرایانه خود را به حالت دستی تغییر داده ،طوری
تنظیم کنید که با دیگر رایانه ها تداخل نداشته
باشد و آدرس  Gatewayرا هم تنظیم کنید.
دوباره با دستور  pingاتصال خود به Gateway
کارگاه را بررسی کنید (شکل .)25

مسیریابی

فیلم

فعاليت
كارگاهي
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شکل 24ـ بررسی اتصال به  Gatewayبدون تنظیم
آدرس Gateway

شکل 25ـ بررسی اتصال به  Gatewayبعد از تنظیم
آدرس Gateway

در ارسال بستههای رایانهای همانند مرسوالت پستی چندین مسیر برای رسیدن به مقصد وجود دارد .تعیین
بهترین مسیر به مقصد بر عهده مسیریاب است و فرآیند انتخاب بهترین مسیر برای بستههای داده با مقصد
مشخص در شبکه را مسیریابی ( )Routingمیگویند .در حقیقت برای تمامی آدرسهایی که در محدوده شبکه
داخلی یک سازمان نیست باید یک مسیر تعریف شود .گاهی این کار بهصورت خودکار بهوسیله مسیریاب انجام
میشود و گاهی نیاز به تنظیمات دستی است .در مسیریاب میکروتیک دو نوع مسیریابی وجود دارد:
مسیریابی داینامیک
هر مسیری که بدون دخالت مدیر شبکه و برای فرآیند مسیریابی به وسیله مسیریاب به صورت خودکار ایجاد
شود را  Dynamic Routeمی گویند .مدیریت این گونه مسیرها به وسیله مدیر شبکه امکان پذیر نیست و
نمی توان آنها را حذف یا ویرایش کرد.
مسیریابی استاتیک
برای دسترسی به شبکهای که مسیر آن روی مسیریاب بهصورت خودکار اضافه نشده است ،مدیر شبکه باید
بهصورت دستی مسیرهای مورد نیاز را تعریف کند ،که به آن  Static Routeمیگویند .نوع خاص و پرکاربرد از
مسیرهای ایستا که با آدرس  0. 0. 0. 0/0مشخص میشود ،برای عبور بستههایی که مقصد آنها مشخص نشده است
مانند بستهها به مقصد اینترنت کاربرد دارد.
فیلم شماره  :12220جدول مسیریابی
مسیریاب خود را راه اندازی کرده ،مسیرهای ایجاد شده در جدول مسیریابی را بررسی کنید.
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کارگاه  6اضافه کردن مسیر به جدول مسیریابی میکروتیک
 1با استفاده از  WinBoxبه مسیریاب متصل شوید.
 2اتصال به اینترنت را بررسی کنید.
از منوی اصلی مسیریاب روی گزینه  Terminalکلیک کرده ،در پنجره بازشده با دستور  pingاتصال به
اینترنت را بررسی کنید .با تنظیمات فعلی مسیریاب اتصال به اینترنت را با استفاده از دستور ping 8 . 8 .8 . 8
بررسی کنید .با جواب  no route to hostمواجه می شوید (شکل .)26

شکل 26ـ تست وجود مسیر به سمت اینترنت
یادداشت

 Terminalکنسول مسیریاب است و تمامی عملیاتی که به صورت  WYSIWYGدر  WinBoxانجام
می دهیم را می توانیم به صورت دستور در این محیط اجرا کرده ،خروجی آن را مشاهده کنیم.
 3مسیرهای جدول مسیریابی را بررسی کنید.
از منوی  IP/Routesمسیرهای موجود در جدول مسیریابی را مشاهده کنید.
 4برای اتصال به اینترنت یک مسیر پیش فرض اضافه کنید.
یک مسیر پیش فرض ( )Default Routeایجاد کنید .آدرس
از منوی  IP/Routesو با کلیک دکمه
 Gatewayآن باید مسیریاب اصلی کارگاه باشد (شکل .)27

شکل 27ـ ایجاد مسیر ایستا به صورت دستی
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 5صحت اتصال به اینترنت را بررسی کنید.
با توجه به تعریف کردن مسیر برای ترافیک های خارج از شبکه این بار با وارد کردن دستور ping 8 . 8 .8 . 8
در ترمینال ،دیگر با دستور  no route to hostمواجه نمی شویم .خطای مشاهده شده  timeoutبه این مفهوم
است که از سمت  Gatewayپاسخ مناسبی دریافت نمی شود که نشانگر نیاز به تکمیل شدن برخی تنظیمات
مسیریاب ها است (شکل .)28

شکل 28ـ تست اتصال به اینترنت
كنجكاوي

پژوهش

بررسی کنید اطالعات موجود در جدول  Routeاز مسیرهای ایستا هستند یا پویا؟
معنی فیلد های جدول  Routeچیست و چه کاربردی دارند؟

سرویس  DHCPدر میکروتیک

هر دستگاه فعال در شبکه مانند رایانه ،چاپگر ،مسیریاب و  ...باید آدرس  IPداشته باشد ،این آدرس می تواند
به صورت دستی برای هر دستگاه تنظیم شود و یا به صورت خودکار به وسیله یک سرویس شبکه ای اختصاص
داده شود.
كنجكاوي

برای تنظیم  IPمسیریاب به صورت خودکار از چه سرویسی باید استفاده کنیم و مزیت های عمده
آن چیست؟
مسیریاب میکروتیک می تواند هم به عنوان  DHCP Clientو هم  DHCP Serverعمل کند.
کارگاه  7تنظیم  DHCP Clientدر مسیریاب
در این کارگاه با فعالسازی  DHCP Clientروی
درگاه مسیریاب مورد نظر ،مسیریاب بهصورت خودکار از
 DHCP Serverآدرس  IPدریافت     میکند.

اختصاص  IP Addressبه مسیریاب
به وسیلۀ DHCP Server

DHCP Server

Mikrotik RouterOS

 1فعال بودن سرویس دهنده  DHCPروی شبکه موردنظر را بررسی کنید.
سرویس دهنده  DHCPمی تواند مسیریاب میکروتیک ،مودم  ADSLو یا سرویس های نرم افزاری راه اندازی
شده در کارگاه باشد؛ برای دریافت آدرس  IPبه صورت خودکار باید اینترفیس مسیریاب از طریق شبکه با یک
 DHCP Serverفعال ارتباط داشته باشد.
 2با استفاده از  WinBoxبه مسیریاب وارد شوید.
با استفاده از نرم افزار  WinBoxو مک آدرس مسیریاب به آن متصل شوید.
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 3آدرس  IPدستی مسیریاب را غیرفعال کنید.
آدرس  IPکه قبال ً به صورت دستی به مسیریاب
داده اید را با انتخاب آدرس مورد نظر و کلیک روی
دکمه     غیرفعال کنید (شکل  )29تا تداخلی در
شبکه به وجود نیاید.

شکل29ـ غیرفعال کردن آدرس  IPروی ether1

 4به پنجره تنظیمات  DHCP Clientوارد شوید.
از مسیر  IP/DHCP Clientپنجره تنظیمات را باز
کنید (شکل .)30

 DHCP Client 5اضافه کنید.
دکمه را کلیک کنید .تا پنجره New DHCP Client
باز شود .در این پنجره از فهرست کشوییInterface
درگاه مورد نظر را انتخاب کنید (شکل .)31
پس از فشردن دکمه  OKاین سرویس روی درگاه
موردنظر فعال می شود و با گذشت چند ثانیه درگاه
شما از سرویس دهنده  DHCPآدرس  IPدریافت
خواهد کرد.
فعاليت
كارگاهي

شکل30ـ پنجره تنظیمات DHCP Client

شکل31ـ انتخاب اینترفیس DHCP Client

آدرس  IPدریافت شده به وسیله مسیریاب را یادداشت کرده ،مسیر ایجاد شده در جدول مسیریابی را
بررسی کنید.
کارگاه  8راه اندازی DHCP Server
اختصاص IP Address
به گره های شبکه محلی

در کارگاه قبل مسیریاب از سرویس  DHCPموجود در
شبکه استفاده می کرد .حال این که در اغلب موارد با
شبکه محلی
راه اندازی مسیریاب در شبکه ،مسیریاب باید به عنوان
سرویس دهنده  DHCPدر شبکه عمل کند .این کار را
با راه اندازی سرویس دهنده  DHCPروی مسیریاب انجام می دهیم.
 1از غیرفعال بودن سرویس  DHCPروی شبکهای که مسیریاب به آن متصل است ،اطمینان حاصل
کنید.
 2از طریق  WinBoxبه مسیریاب متصل شوید.
 3سرویس  DHCP Clientرا از روی اینترفیس مسیریاب حذف کنید.
یک اینترفیس شبکه نمی تواند هم  DHCP Serverو هم  DHCP Clientباشد.
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 4به اینترفیس مسیریاب ،آدرس  IPاختصاص دهید.
در محدودۀ آدرس های شبکه به صورت دستی به اینترفیس IP ،اختصاص دهید.
 DHCP Server 5را راه اندازی کنید.
برای راه اندازی سرویس دهنده  DHCPابتدا از مسیر
 IP/DHCP Serverپنجره تنظیمات سرویس دهنده
 DHCPرا باز کنید (شکل .)32
به دو شیوه می توان تنظیمات سرویس دهنده DHCP
را انجام داد .روش اول کلیک دکمه و انجام تنظیمات
به صورت دستی است .روش دوم راهاندازی سرور DHCP
بهصورت خودکار و بهوسیله ویزارد  DHCP Setupاست.

شکل32ـ مسیر دسترسی به تنظیمات DHCP Server

فیلم

فیلم شماره  :12221راه اندازی  DHCP Serverدر میکروتیک
پس از مشاهده فیلم DHCP Server ،را روی اینترفیس موردنظر راه اندازی کنید.

شکل 33ـ  DHCP Serverروی اینترفیس ether1

 DHCP Server 6را تست کنید.
تنظیم کارت شبکه رایانه خود را از حالت آدرس دهی دستی به حالت خودکار تغییر دهید ،سپس کارت شبکه
رایانه را غیر فعال و مجدد فعال کنید .اطالعات شبکه خود را بازبینی کنید و  IPرایانه را یادداشت کنید.

شکل34ـ دریافت آدرس  IPاز  DHCP Serverمیکروتیک
كنجكاوي
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با کمک هنرآموز خود بررسی کنید برای راه اندازی  DHCP Serverبه صورت تنظیم دستی چه
مراحلی باید طی شود.
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فرایند ترجمه آدرس شبکه ()NAT

در دبیرخانه یک سازمان دولتی هر نامه ای بخواهد وارد سازمان شود از طریق دبیرخانه باید وارد شود و هر
نامه ای بخواهد خارج شود باید از طریق دبیرخانه مسیر ارسال خود را طی کند .اگر جزئی تر نگاه کنیم:
کارمند نامه اداری با مشخصات خود و گیرنده را ارسال می کند.
نامه به دبیرخانه رسیده و مسئول دبیرخانه مهر و آدرس دبیرخانه را به عنوان فرستنده روی نامه می نویسد.
مشخصات فرستنده به نشانی دبیرخانه سازمان تغییر می کند ولی در دبیرخانه فرستنده اصلی مشخص است.
نامه به نشانی گیرنده ارسال می شود.
در حقیقت دبیرخانه نشانی نامعتبر کارمندان را تغییر داده ،نشانی معتبر خود را جایگزین آن می کندNAT .
) (Network Adress Translationفرایندی است که روی یکی از مسیریاب های لبه شبکه فعال می شود و
 IPمحلی کاربران داخلی شبکه که قصد استفاده از شبکه جهانی اینترنت را دارند به نشانی معتبر در شبکه
اینترنت تبدیل می کند .این فرایند برای بسته هایی که از اینترنت به شبکه داخلی وارد می شوند نیز اتفاق
می افتد.
فیلم

كنجكاوي

پویانمایی شماره  :12222فرایند NAT

فرایند  NATچه مزایایی دارد؟

به طور کلی دو نوع  NATداریم:
 :Src natدر زمان ارسال بسته از شبکه داخلی به خارج شبکه نشانی فرستنده را عوض می کند.
 :Dst natدر زمان دریافت بسته از خارج شبکه نشانی گیرنده را تغییر می دهد.
کارگاه  9اتصال به اینترنت با استفاده از NAT
در این کارگاه برای اتصال به اینترنت فرایند  NATرا روی میکروتیک راه اندازی می کنیم.

Internet

ارسال بسته بعد از
NAT

ارسال بسته

Mikrotik RouterOS

Computer x

 1از عدم اتصال به اینترنت اطمینان حاصل کنید.
 2با استفاده از  WinBoxبه مسیریاب متصل شوید.
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 3به تنظیمات فایروال مسیریاب وارد شوید.
در میکروتیک فایروال وظیفه کنترل ارتباطات ورودی و خروجی به مسیریاب را بر عهده دارد .تغییر نشانی
مبدأ و فرستادن بسته به خارج از شبکه نیز یکی از همین عملیات است .برای ورود به تنظیمات ،مسیر
 IP/Firewallرا انتخاب کنید.

شکل 35ـ پنجره تنظیمات فایروال

 4تنظیمات مربوط به  NATرا انجام دهید.
در برگه  NATبا کلیک دکمه پنجره ای برای انجام
عملیات مربوط به  NATباز می شود .می خواهیم نشانی
بسته ارسالی به وسیله فرآیند  NATتغییر پیدا کند و
از این طریق به اینترنت متصل شود .در نتیجه باید از
گزینه  src natاستفاده کنیم( .شکل )36
بعد از مشخص کردن نوع عملیات  natباید مشخص
کنیم که مسیریاب روی بسته هایی که شرایط مشخص
شده در  src natرا دارند ،چه عملی انجام دهد .در
برگه  Actionاز فهرست کشویی  Actionگزینه
 masqueradeرا انتخاب کنید(شکل .)37این گزینه
تعیین می کند که آدرس مبدأ یا مقصد بسته داده
باید تغییر کند و با توجه به این که نوع عملیات را
 src   natقرار دادیم ،مسیریاب آدرس مبدأ بسته هایی
که از شبکه خارج می شوند را به آدرس مسیریاب تغییر
می دهد.

شکل 36ـ انتخاب نوع NAT

شکل 37ـ انتخاب  Actionبرای src nat
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 5صحت اتصال به اینترنت را بررسی کنید.
به رایانه کاربر بازگشته ،با دستور  pingاتصال به مسیریاب اصلی شبکه و یا اینترنت را بررسی کنید .اتصال
برقرار شده است (شکل .)38

شکل 38ـ بررسی اتصال به اینترنت بعد از راه اندازی NAT

فعاليت
كارگاهي

فرایند اتصال به اینترنت با روش  natرا با استفاده از مسیریاب خود انجام دهید.

ارزشیابی مرحله 2
شرایط عملکرد
مراحل کار (ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،نتایج ممکن
مکان و)...

باالتر از حد
انتظار

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

راهاندازی مسیریاب شبکه با استفاده از
 DHCP Serverـ اختصاص  IPبه گرههای
شبکه ـ مشاهده و تفسیر Routeهای
ایجاد شده در جدول مسیریابی ـ ایجاد
3
Routeهای موردنیاز برای اتصال به سایر
شبکهها در مسیریاب ـ اتصال شبکه از طریق
مسیریاب به اینترنت با استفاده از  natـ انجام
تستهای الزم و تفسیر درست آنها

مكان :کارگاه استاندارد رايانه
تجهيزات :رایانه متصل به شبکه،
مسیریاب ،نرمافزار مدیریت
اتصال شبکه  ها ماشین مجازی ،ایمیج  isoراهانداز
سیستمعامل مسیریاب ،پرونده
با مسیریاب
راهاندازی مسیریاب شبکه با استفاده از
ایمیج آماده  ovfمسیریاب ،نرمافزار
 DHCP Serverـ اختصاص  IPبه گرههای
در حد انتظار
اتصال به مسیریاب
2
شبکه ـ مشاهده و تفسیر  Routeهای ایجاد
زمان30 :دقیقه
شده در جدول مسیریابی
راهاندازی مسیریاب شبکه با استفاده از
پایین تر از حد
 DHCP Serverـ مشاهده و تفسیر
1
انتظار
Routeهای ایجاد شده در جدول مسیریابی
131

کیفیت سرویس ()QoS
در سالیان اخیر شاهد رشد چشمگیر در سرعت و میزان استفادة اینترنت در دنیا و به خصوص کشورمان ایران
بوده ایم .با وجود بهتر شدن سرعت و پهنای باند اینترنت هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم و نیاز به بهبود
زیرساخت های ارتباطی است .حتی در کشورهای توسعه یافته نیز سرعت و کیفیت اتصال نامحدود نیست .در
المپیک سال  2008بژینگ چین سرویس پخش محتوای تصویری مسابقات المپیک درون تاکسی های این
شهر فراهم شد به گونه ای که  700هزار تاکسی در مرکز شهر قابلیت دریافت و پخش همزمان برنامه های
مربوط به المپیک را برای مسافران شان داشته باشند .در پخش محتوای تصویری یکی از مهم ترین عوامل
توجه و لذت بردن از یک برنامه مورد نظر ،کیفیت پخش آن است .اگر اتصال شما دائم قطع و وصل شود و یا
با نویز همراه باشد شما قطعاً از آن محتوا لذت نخواهید برد .چالشی که در المپیک برای پخش محتوا در این
گستره عظیم وجود داشت ،کیفیت سرویس بود .کیفیت سرویس ( ،)Quality of Serviceکیفیت دریافت
خدماتی است که شما از یک سرویس دهنده دریافت می کنید .در این مثال کیفیت سرویس ،کیفیت پخش
محتوای تصویری برای مسافران بود.

شکل 39ـ پروتکل پیاده سازی شده برای مدیریت کیفیت سرویس پخش مسابقات در المپیک Beijing 2008

فعاليت
گروهی

درباره کیفیت سرویس در خدماتی که از سرویس های اینترنتی و غیر اینترنتی دریافت می کنید ،گفت وگو
کنید.
کیفیت سرویس در شبکه ،فراهم کردن سرویس بهینه برای ترافیک های شبکه و تکنولوژی های مختلف است.
سه هدف اصلی  QoSبرای ترافیک های شبکه عبارت اند از :
 1مشخص کردن اولویت برای ترافیک های حساس
 2کنترل تأخیر
 3بهبود معیارهای کیفیت یک ارتباط برخط
یکی از راه های فراهم کردن کیفیت سرویس شبکه ،مدیریت سرعت و پهنای باند است .به همین منظور در
میکروتیک از سازوکار صف ( )Queueاستفاده می شود.
شرایطی را در نظر بگیرید که در یک اداره چندین نفر به شبکهای متصل هستند و از اینترنت استفاده می کنند
که به وسیله مسیریاب مدیریت می شود .اکنون اگر یک یا چند نفر از کارمندان تصمیم بگیرند یک پرونده
حجیم از اینترنت بارگیری و یا حتی در شبکه داخلی جابه جا کنند ،در صورت عدم کنترل روی سرعت آنها
اختالل جدی در عملکرد روزمره سایر کارمندان پیش می آید و آنها قادر به باز کردن یک صفحه اینترنتی ساده
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نخواهند بود .کارشناس شبکه می تواند با استفاده از سازوکار صف برخی محدودیت ها را روی حداکثر /حداقل
سرعت اتصال کاربران به شبکه و اینترنت مشخص کند .به این ترتیب حداقل کیفیت سرویس کاربران در شبکه
حفظ می شود.
اعمال سیاست ها
سازوکار
ارسال

شکل دهی ترافیک

زمان بندی
و صف

دسته بندی و کنترل
عالمت گذاری ورودی

شکل 40ـ سازوکار صف در شبکه
كنجكاوي

با کمک هنرآموز خود بررسی کنید:
ـ ایجاد چه محدودیت هایی در پهنای باند شبکه مفید است؟
ـ در چه مواقعی مدیریت پهنای باند مشکل ایجاد می کند؟
در میکروتیک دو نوع صف وجود دارد:
 :Simple Queueاز این نوع صف برای پیاده سازی ویژگی های ساده محدودیت پهنای باند و زمان بندی
و  ...استفاده می شود و در سناریوهای ساده و در شرایطی مورد استفاده قرار می گیرد که پویایی زیادی در
کنترل ترافیک الزم نیست.
 Advanced Queueیا  :Queue Treeقابلیت  Queue Treeدر میکروتیک همراه با تقسیم بندی و
نشانه دار کردن ترافیک ها برای شبکه های متوسط و بزرگ به منظور کنترل و تقسیم پهنای باند در سناریوهای
پیچیده تر مورد استفاده قرار می گیرد.
کارگاه  10مدیریت پهنای باند
 1با استفاده از  WinBoxبه مسیریاب متصل شوید.
 2پنجره تنظیمات صف را باز کنید.
برای راه اندازی صف در میکروتیک از منوی اصلی روی گزینه  Queuesکلیک کرده ،در پنجره باز شده ،در
قسمت  Simple Queuesروی دکمه کلیک کنید تا پنجره تنظیمات صف باز شود (شکل .)41

شکل 41ـ ایجاد Simple Queue
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 3مبدأ و مقصد ترافیک روی مسیریاب را مشخص کنید.
 :Targetمشخص کننده آدرس  IPو یا اینترفیسی است که می خواهیم روی آن صف را فعال کرده و
محدودیت اعمال کنیم.
 :Dstمشخص کننده آدرس  IPو یا اینترفیسی است که مقصد ترافیک است و می خواهیم صف روی آن
محدودیت اعمال کند.
 4برای ترافیک محدودیت ایجاد کنید.
 :Target upload, Target downloadدر این قسمت جزئیات دقیق حداکثر سرعت بارگذاری و بارگیری
برای ترافیک را مشخص می کنیم.
 :Burstمشخص میکند ترافیکهای آنی و انفجاری چه محدودیتی داشته باشند و برای چه زمانی فعال شوند.
 :Timeمشخص می کند صف مورد نظر در چه زمان و روزهایی فعال باشد.
 5صحت تنظیمات صف را بررسی کنید.
با انتقال یا بارگیری پرونده در صورت اتصال به اینترنت ،می توان تنظیمات صف را بررسی و از درستی آن
اطمینان حاصل کرد.
پژوهش

فیلم

فعاليت
كارگاهي

تحقیق کنید مفهوم ترافیک  burstچیست و قابلیت تنظیم آن چه مزیتی برای کاربران دارد؟

فیلم شماره  :12223ایجاد محدودیت دسترسی به شبکه از طریق Queues

پس از مشاهده فیلم همه ترافیک های خروجی از مسیریاب را در سرعت بارگیری  128کیلوبایت و
بارگذاری  256کیلوبایت محدود کنید .سرعت ترافیک های وب را برای مدت مشخص محدود نکنید.

ارزشیابی مرحله 3
شرایط عملکرد
مراحل کار (ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،نتایج ممکن
مکان و)...

محدودیت
سرعت و
پهنای باند
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استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

ایجاد محدودیت سرعت برای  IPیا روی
باالتر از حد یک اینترفیس ـ تست کارایی تنظیمات ـ
3
ایجاد محدودیت بیشتر برای ترافیکهای
انتظار
بارگیری نسبت به ترافیک انفجاری

مكان :کارگاه استاندارد رايانه
تجهيزات :رایانه مجهز به
سیستمعامل که به شبکه متصل
باشد .نرمافزار مدیریت ماشین
ایجاد محدودیت سرعت برای  IPیا روی یک
2
مجازی ،مرورگر اینترنت ،نرمافزار در حد انتظار
اینترفیس ـ تست کارایی تنظیمات
اتصال به مسیر یاب
زمان 20 :دقیقه
پایین تر از حد
ایجاد صف با تنظیمات پیش فرض
1
انتظار

نمره
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سازوکار AAA
با استفاده از سازوکار صف سرعت مجموعه ای از  IPها و یا یک اینترفیس را محدود کردیم .فرض کنید
مدیریت اتصال کاربران به شبکه تنها با استفاده از سازوکار صف مدیریت می شود .اکنون روی سناریوهای زیر
تأمل کنید:
می خواهیم هم سرعت و هم حجم مصرفی اینترنت کاربران در شبکه را مدیریت کنیم.
می خواهیم زمان اتصال کاربران به اینترنت را مدیریت کنیم و تنها در زمان های خاص ،اینترنت وصل باشد.
یک مشتری از ما درخواست کرده است که بر حسب مصرف حجم اینترنت برای کاربران صورت حساب
صادر کنیم.
می خواهیم امکان دسترسی افراد ناشناس به شبکه و اینترنت را مسدود کنیم و اتصال تنها با نام کاربری
ممکن باشد.
می خواهیم تاریخچه ای از اتصاالت کاربران در شبکه و مدت زمان این اتصاالت را داشته باشیم.
كنجكاوي

بررسی کنید که آیا با استفاده از صف و قابلیت های آن می توان موارد باال را انجام داد یا خیر؟
شبکه یک هتل را در نظر بگیرید که می خواهد دسترسی مدیریت شده به اینترنت را برای مشتریان خود
راه اندازی کند .بدون کنترل روی شبکه هر کاربری می تواند به شبکه متصل شده ،از اینترنت استفاده کند و
حجم اینترنت را تمام کند ،با استفاده از دانش فنی خود به برخی از مکان هایی که مجاز نیست ،سرک بکشد
و عملیات مخرب انجام دهد و پس از رسیدن به هدف محل را ترک کند و بسیاری موارد مشابه دیگر.

فعاليت
گروهی

با دوستان خود بررسی کنید چه فرایندهایی را می توان برای کنترل شرایطی که ذکر شد طراحی و اجرا
کرد؟
برای کنترل ورود و خروج و اعمال محدودیتهای
مدیریتی و دسترسی کاربران شبکههای رایانهای الزم
است ،سازوکاری برای تصدیق هویت(،)Authenticate
اعتبارسنجی( )Authorizationو اعمال محدودیتهای
دسترسی ( )Accountingطراحی و پیادهسازی شود.

تصدیق هویت ()Authentication
کاربری که می خواهد از سرویس مشخصی در شبکه استفاده کند ،باید به روشی خود را معرفی کند .در
سیستم های رایانه ای این کار را با نام کاربری و گذرواژه انجام می دهند .پس از وارد کردن نام کاربری و
گذرواژه ،در فرآیند تصدیق هویت این اطالعات با اطالعاتی مقایسه می شوند که در یک پایگاه داده متمرکز
ذخیره شده است و در صورت صحت اطالعات ،اجازه دسترسی کاربر به سرویس درخواستی داده می شود.
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اعتبارسنجی ()Authorization
پس از تصدیق هویت کاربر ،بر اساس سیاست های مدیر شبکه سازمان ،دسترسی های کاربر برای انجام برخی
سرویس ها و اجرای برخی دستورها تعیین می شود .فرآیند اعتبارسنجی معموال ً در حین فرآیند تصدیق هویت
نیز انجام می شود.
مدیریت حساب کاربران ()Accounting
آخرین بخش از سازوکار  AAAبخش مدیریت حساب کاربران است که میزان استفاده کاربر از منابع شبکه
را مدیریت و کنترل می کند .این استفاده می تواند شامل زمان استفاده و یا حجم دریافت و ارسال داده کاربر
در طول زمان اتصال باشد .قابلیت  accountingبرای کنترل ترافیک ،صدور صورت حساب ،نظارت استفاده از
منابع و مدیریت ظرفیت شبکه مفید است.
پژوهش

تحقیق کنید هر کدام از بخش های سازوکار  AAAدر مسیریاب میکروتیک ،به وسیله چه بسته
نرم افزاری قابل اجراست؟
کارگاه  11راه اندازی Hotspot
در مسیریاب میکروتیک از سرویس  Hotspotبرای کنترل دسترسی کاربران و تصدیق هویت و اعتبارسنجی
آنها در اتصال به شبکه استفاده می شود.

 1سرویس های  DHCP Serverیا  DHCP Clientرا غیرفعال کنید.
یادداشت

برای راه اندازی این سرویس به صورت مجازی باید تنظیمات روی اینترفیس  Hostonlyانجام شود.
 2وجود سرویس  Hotspotرا بررسی کنید.
برای بررسی دقیق این که چه سرویسی برای کاربران فعال است از مسیر  System / Packagesسرویس های
نصب شده و فعال در مسیریاب را مشاهده کنید (شکل  .)42اگر سرویس  Hotspotدر فهرست موجود نیست
با کمک هنرآموز خود آن را نصب کنید.

شکل42ـ سرویس های نصب شده در مسیریاب
136

پودمان سوم :راهاندازی مسیریاب

 3پنجره تنظیمات خودکار سرویس  Hotspotرا باز کنید.
برای شروع تنظیم سرویس  Hotspotمنوی  IP / Hotspotرا باز کرده ،در پنجره  Hotspotروی دکمه
 hotspot Setupکلیک کنید (شکل  .)43با مشاهده فیلم ،سرویس  Hotspotرا فعال کنید.

شکل43ـ ایجاد سرویس Hotspot

فیلم

فیلم شماره  :12224راه اندازی Hotspot

سرویس  Hotspotشما فعال شده ،می توان به آن متصل شد .در صورت انجام درست تنظیمات و با یک
بار فعال و غیرفعال کردن شبکه کاربرانی که می خواهند از این سرویس استفاده کنند ،با استفاده از آدرس
 hotspot.class1باید صفحه ورود به سرویس  Hotspotرا مشاهده کنید .این صفحه به صورت پیش فرض
داخل مسیریاب تعبیه شده است (شکل .)44

شکل 44ـ صفحه ورود به سرویس Hotspot
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یادداشت

پس از راه اندازی سرویس  Hotspotدر بستر شبکه ،در صورتی که بخواهید هر تارنمایی را باز کنید،
صفحه ورود به  Hotspotبازخواهد شد .دلیل این امر لزوم تصدیق هویت و اعتبارسنجی قبل از استفاده
از سرویس های شبکه است.
پس از وارد کردن نام کاربری و گذرواژه ،اتصال شبکه برقرار می شود و می توان از اینترنت استفاده کرد .برای
حصول اطمینان و رفع عیب های احتمالی می توان با استفاده از دستور  pingاتصال به سرویس  Hotspotو
اینترنت را بررسی کرد (شکل .)45

شکل 45ـ بررسی اتصال به  Hotspotو اینترنت
فعاليت
كارگاهي

با استفاده از مسیریاب مجازی خود ،سرویس  Hotspotرا به گونه ای تنظیم کنید که رایانه شما از طریق
 Hotspotبه شبکه محلی متصل شود.

ارزشیابی مرحله 4
شرایط عملکرد
مراحل کار (ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و)...

ایجاد
Hotspot
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مكان :کارگاه استاندارد رايانه
تجهيزات :رایانه متصل به شبکه،
مسیریاب ،نرمافزار مدیریت
ماشین مجازی ،ایمیج iso
راهانداز سیستمعامل مسیریاب،
نرمافزار اتصال به مسیریاب
زمان 35 :دقیقه

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

راهاندازی نقطه دسترسی عمومی ـ
باالتر از حد انتظار تنظیمات احراز هویت و محدودیتهای 3
الزم ـ تست کارایی تنظیمات

در حد انتظار

راهاندازی نقطه دسترسی عمومی ـ
2
تنظیمات احراز هویت

پایین تر از حد انتظار راه اندازی نقطه دسترسی عمومی

1

نمره

پودمان سوم :راهاندازی مسیریاب

پیکربندی درگاه بیسیم
امروزه استفاده از شبکه های بی سیم یکی از پرطرفدارترین و کاربردی ترین موارد استفاده از شبکه است.
شرایط زیر را در نظر بگیرید:
کاربر امکان اتصال به سرویس دهنده به وسیله بستر سیمی را نداشته باشد.
کاربران زیادی به صورت بر خط به شبکه اضافه شوند و یا از آن خارج شوند.
کاربران شبکه به طور دائم در حرکت باشند.
اتصال شبکه ای مستقیم بین دو نقطه مختلف شهری الزم باشد.
شرایط بحرانی مانند زلزله ،سیل و جنگ که امکان استفاده از بستر سیمی وجود ندارد.
در تمام این شرایط راه حل ایجاد شبکه بی سیم است.
راهاندازی بستر بیسیم میتواند دالیل متعددی داشته باشد .مسیریاب بیسیم ممکن است در شبکه سازمانی
بهعنوان نقطه مرکزی شبکه و نقطه اتصال مورد استفاده قرار بگیرد یا برای اتصال دو شعبه از شرکتی در سطح شهر
استفاده شود و یا در سادهترین حالت مصرف خانگی داشته باشد.

شکل46ـ چند نمونه مسیریاب بی سیم

کارگاه 12

انجام تنظیمات اولیه اینترفیس بی سیم

یکی از اینترفیسهای مسیریاب  RB951که بهصورت پیشفرض و پس از راهاندازی فعال نیست ،اینترفیس بیسیم
آن است .برای شروع به کار الزم است این اینترفیس را فعال کنیم و سپس تنظیمات مربوط به آن را انجام دهیم.
 1با استفاده از  WinBoxبه مسیریاب متصل شوید.
 2اینترفیس بی سیم را فعال کنید.
از منوی اصلی گزینه  Wirelessو سپس گزینه  WLANرا انتخاب کنید و سپس برای فعال سازی اینترفیس
بی سیم دکمه را کلیک کنید (شکل .)47

شکل 47ـ پنجره تنظیمات بی سیم مسیریاب
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 3تنظیمات اولیه اینترفیس را انجام دهید.
با دابل کلیک روی اینترفیس می توانید تنظیمات اولیه
آن را انجام دهید .در برگه  Generalنام و مک آدرس
اینترفیس بی سیم را بررسی و در صورت لزوم تغییر
دهید (شکل .)48
 :Nameدر این قسمت نام اینترفیس را می توان تغییر
داد.
 :MAC Addressمیتوان مکآدرس اینترفیس بیسیم
مسیریاب را تغییر داد.
در برگه ( Wirelessشکل : )49
 :Modeنوع عملکرد اینترفیس مسیریاب را تعیین
می کند.
 :Bandباند فرکانسی که دستگاه در آن کار می کند.
 :SSIDنامی که کاربران شبکه بی سیم برای اتصال به
شبکه می بینند.
 :Frequencyفرکانس دقیق که امواج بی سیم در آن
فرکانس به محیط پیرامون ارسال می شوند.
 :Security Profileپارامتر های امنیتی برای اتصال
کاربر را تعیین می کند .به صورت پیش فرض پروفایل
امنیتی  defaultوجود دارد.
فعاليت
گروهی

شکل 48ـ برگه  Generalاز تنظیمات اینترفیس بی سیم

شکل 49ـ برگه  Wirelessتنظیمات اینترفیس بی سیم

با کمک دوستان خود تفاوت بین موارد Wireless Name, Wireless SSIDو  Identityرا بررسی کنید.
کارگاه  13راه اندازی مسیریاب در حالت ap bridge
یکی از قابلیت های جذاب مسیریاب های بی سیم میکروتیک ،تنظیم نقش عملکردی آنها در یک شبکه
بی سیم است .انتخاب هر یک از گزینه های فهرست کشویی  Modeدر برگه  Wirelessباعث تغییر در نقش
اینترفیس بی سیم مسیریاب می شود .دو گزینه پرکاربرد این فهرست  ap bridge, station bridgeاست.
 Security Profile 1جدید ایجاد کنید.
برای ایجاد گذرواژه و انجام سایر تنظیمات امنیتی الزم است یک  Security Profileایجاد کنیم .از منوی اصلی
روی گزینه  Wirelessکلیک کرده ،از پنجره باز شده روی سربرگ  Security Profileکلیک کنید .پروفایل امنیتی
از پیش تعریف شده  defaultوجود دارد که تنظیم خاصی روی آن فعال نیست .روی دکمه کلیک کنید (شکل
.)50
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شکل    50ـ برگه Security Profile

پودمان سوم :راهاندازی مسیریاب

 2مشخصات  Profileجدید را تعیین کنید.

شکل  51ـ پنجره ایجاد Security Profile

 :Nameنام پروفایل امنیتی است.
 :Modeنوع تعریف گذرواژه اتصال برای  Access Pointاست که در  4حالت dynamic keys, none,
 static keys optional, static keys requiredاست.
 :Authentication Typeنوع پروتکل رمزنگاری اتصال است.
 Shared Keyـ  :Preگذرواژه اتصال است که دوبار باید وارد شود.
یک پروفایل امنیتی با نام  class1ـ  apو از نوع  dynamic keysو رمزنگاری WPA/PSK WPA2/PSK
با رمز دلخواه ایجاد کنید.
 3حالت اینترفیس بی سیم را روی  ap bridgeانتخاب کنید.
قابلیت پیش فرض مسیریاب که امکان اتصال سایر دستگاه ها را به اینترفیس بی سیم مسیریاب میسر می کند،
گزینه  ap bridgeاست .با انتخاب این گزینه به عنوان نقش مسیریاب ،دستگاه ما به عنوان یک  APعمل
خواهد کرد .پس از فعال کردن این گزینه دستگاه های موجود در شبکه می توانند به صورت بی سیم به
مسیریاب متصل شوند.
پس از ایجاد پروفایل امنیتی به برگه  Wifi Interfacesبازگشته ،با دابل کلیک روی اینترفیس بی سیم ،به
برگه  Wirelessرفته ،حالت اتصال را  ap bridgeقرار دهید و گزینه  Security Profileرا برابر  class1ـ ap
قرار داده ،دکمه  OKرا فشاردهید.
 4سرویس  DHCPرا روی اینترفیس بی سیم فعال کنید.
با استفاده از مسیر  IP/DHCP Serverروی اینترفیس بی سیم مسیریاب ،سرویس  DHCPرا فعال کنید.
 5به شبکه بی سیم متصل شوید.
با استفاده از رایانه قابل حمل و یا تلفن همراه خود شبکه را یک بار پویش کرده ،به نقطه اتصال مسیریاب بیسیم
وصل شوید.
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کارگاه 14

انجام تنظیمات اولیه برای حالت   station bridge

در حالت عملکردی دستگاه به عنوان  station bridgeمی توان با استفاده از قابلیت بی سیم مسیریاب به
دستگاه های نقطه اتصال بی سیم دیگر وصل شد .در حقیقت دیگر مسیریاب ما به عنوان نقطه اتصال عمل
نخواهد کرد و خود مانند کاربری عادی به جست وجوی نقاط دسترسی در محدوده دامنه فرکانسی خود
می پردازد.
 1حالت اینترفیس بی سیم را روی  station bridgeقرار دهید
از گزینه های فهرست کشویی  modeدر برگه  Wirelessحالت اینترفیس را روی  station bridgeقراردهید.
 2روی اینترفیس DHCP Client ،ایجاد کنید.
 3شبکه های بی سیم اطراف خود را جست وجو کنید.
به برگه  Wifi Interfacesبازگشته ،با استفاده از دکمه  Scannerمی توان به پویش سیگنال های بی سیم
پرداخت تا نقاط اتصال در دامنه مسیریاب نمایش داده شوند (شکل  .)52بسته به تعداد نقاط اتصال بی سیم
فعال در محدوده مسیریاب ممکن است تعداد ورودی هایی که نمایش داده می شود ،متغیر باشد.

شکل   52ـ جست وجوی شبکه بی سیم
فیلم

فعاليت
كارگاهي
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فیلم شماره  :12225تنظیم مد اتصال اینترفیس بی سیم

ـ با تنظیم نقش مسیریاب اصلی کارگاه در حالت  stationو اتصال به مودم  ADSLبیسیم تغییرات و
تفاوتها مشاهده و رصد شود.
ـ یکی از هنرجویان با استفاده از رایانه قابل حمل و یا تلفن همراه خود نقطه دسترسی ایجاد کرده ،با انجام
تنظیمات مسیریاب میکروتیک کارگاه بهوسیله هنرآموز به آن متصل شوید.

پودمان سوم :راهاندازی مسیریاب

کارگاه  15استفاده از ابزارهای بی سیم مسیریاب میکروتیک
برای عیب یابی و استفاده بهتر از امکانات مسیریاب ابزارهایی تعبیه شده است.
 1ابزار  Scannerرا اجرا کنید.
با استفاده از این ابزار امکان مشاهده نقاط اتصال قابل دسترس به وسیله مسیریاب را داریم (شکل .)53

شکل   53ـ ابزار Scanner

 2ابزار  Wireless Snifferرا اجرا کنید.
ابزار  Wireless Snifferامکان ثبت کردن بسته هایی را فراهم می کند که در بستر بی سیم از طریق مسیریاب
جابه جا می شوند .اطالعات بسته ها همچون سرآیند بسته های رادیویی ،سرآیند  802. 11و سایر اطالعات
بستههای بیسیم قابل ذخیرهسازی و مشاهده است .بستههای ثبت شده را با کلیک روی گزینه Sniffed Packets
می توان مشاهده کرد و یا می توان با کلیک روی گزینه  saveدر قسمت پرونده های مسیریاب ذخیره کرد
(شکل .)54

شکل   54ـ ابزار Wireless Sniffer
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 3ابزار  Wireless Snooperرا اجرا کنید.
این ابزار محدوده فرکانسی استفاده شده به وسیله دستگاه های اطراف مسیریاب و نام دستگاه  ها را نمایش
می دهد.

شکل   55ـ ابزار Wireless Snooper

ارزشیابی مرحله 5
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،نتایج ممکن
مکان و )...

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

تست صحیح تنظیمات SSID ,password
باالتر از حد برای  APـ تست مسیریاب در یکی از
انتظار
دو مد  station bridgeو  ap stationـ

مكان :کارگاه استاندارد رايانه
تجهيزات :رایانه متصل به
پیکربندی درگاه شبکه ،نرم افزار مدیریت ماشین
مجازی ،مسیریاب با قابلیت
تست صحیح تنظیمات SSID ,password
بی سیم در
مسیریاب
بی سیم ،نرم افزار اتصال به در حد انتظار برای  APـ تست مسیریاب در یکی از دو
مسیریاب
مد  station bridgeو ap station
زمان 30 :دقیقه

3

استفاده از ابزارهای بیسیم مسیریاب

پایینتر از
حد انتظار

تست صحیح تنظیمات SSID ,password
برای AP

معیار شایستگی انجام کار:
كسب حداقل نمره  2از مراحل اتصال مسیریاب به شبکه و اتصال شبکه  ها با مسیریاب
كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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2

1

نمره

پودمان سوم :راهاندازی مسیریاب

جدول ارزشیابی پایانی

شرح کار:
1ـ اتصال مسیریاب به شبکه
2ـ اتصال شبکه ها با مسیریاب
3ـ محدودیت سرعت و پهنای باند
4ـ ایجاد Hotspot
5ـ پیکربندی درگاه بی سیم در مسیریاب

استاندارد عملکرد:
اتصال به اینترنت از طریق مسیریاب ،ایجاد نقطه دسترسی عمومی و احراز هویت کاربران
شاخص ها:
شماره مرحله کار

شاخص های مرحله کار

1

اتصال مسیریاب به شبکه ـ اتصال به مسیریاب با استفاده از نرمافزار  Winboxو انجام تنظیمات اولیه مانند … ,IP, Identity, user

2

تنظیم جدول مسیریابی و ایجاد routeهای موردنیاز برای اتصال به سایر شبکه ها ـ تست درستی تنظیمات و تحلیل آن ـ اتصال
رایانه کاربر به اینترنت با تعریف  routeو  natموردنیاز

3

کنترل پهنای باند شبکه با استفاده از مکانیزم صف در مسیریاب و تست درستی تنظیمات

4

مدیریت دسترسی کاربران به شبکه با راه اندازی نقطه دسترسی عمومی ـ انجام تنظیمات مربوط به کاربران و تنظیمات جانبی برای
مدیریت بهتر کاربران نقطه دسترسی

5

تنظیم درگاه بی سیم مسیریاب در یکی از دو مد  ap stationو  station bridgeمطابق نیاز ـ استفاده از ابزارهای کاربردی
مسیریاب بی سیم

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها
تجهیزات :مسیریاب فیزیکی ،رایانه متصل به شبکه که نرم افزار مدیریت ماشین مجازی روی آن نصب باشد ،پرونده  isoراه انداز سیستم عامل مسیریاب،
پرونده ایمیج آماده  ovfیا  ،vmdkنرم افزار اتصال به مسیریاب ،سوییچ شبکه که کاربران به آن متصل باشند ،اینترنت ،مرورگر اینترنت
زمان 145 :دقیقه (اتصال مسیریاب به شبکه  30دقیقه ـ اتصال شبکه ها با مسیریاب  30دقیقه ـ محدودیت سرعت و پهنای باند  20دقیقه ـ ایجاد
 35 HotSpotدقیقه ـ پیکربندی درگاه بی سیم در مسیریاب  30دقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

اتصال مسیریاب به شبکه

2

2

اتصال شبکه  ها با مسیریاب

2

3

محدودیت سرعت و پهنای باند

1

4

ایجاد Hotspot

1

5

پیکربندی درگاه بی سیم در مسیریاب

شایستگی های غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
مسئولیتپذیری ،ابراز تعهد به سازمان متبوع ـ تعالی فردی ،پایبندی کامل به اخالق حرفه ای
ـ مستندسازی ،پایبندی به مستندسازی در نظام کنترل کیفت ـ زبان فنی
اتصال صحیح جریان برق مسیریاب ـ جلوگیری از مسدودسازی کلیه ارتباطات مدیر شبکه
به مسیریاب
دقت در پیکربندی و تنظیم مسیریاب
میانگین نمرات

نمره هنرجو

1

2

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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پودمان 4

تنظیمات امنیت شبکه

هر سازمان یا کار و کسب مبتنی بر شبکه نیاز به سیاست های امنیتی دارد که مدبرانه تدوین شده باشند؛ زیرا انواع خطرات از بیرون
و درون سازمان به وسیله هکرها ،رقبا و یا کشورهای خارجی ،منافع سازمان را تهدید می کند .با اجرای دقیق سیاست های امنیتی،
سازمان ها می توانند تهدیدها را کاهش دهند .برنامه های سازمان برای محافظت از دارایی های سازمان شامل سرمایه های فیزیکی و
داده ها و اطالعات ،از سیاست های امنیتی استفاده می کنند .فرایند تکمیل و اصالح سیاست های امنیتی هیچ گاه متوقف نشده ،متناسب
با تغییر فناوری و نیازهای کاربران به روز می شود .راهکارهای امنیت شبکه شامل تعیین مجوزهای کاربران ،آموزش کاربران برای مقابله
با خطرات ،تعیین معیارها و روش سنجش امنیت سازمان و مؤثر بودن سیاست های امنیتی و به روزرسانی آنها متناسب با اهداف سازمان
و مدیریت آن است .در این پودمان هنرجویان با اتکا بر دانش و مهارت قادر خواهند بود ضمن آشنایی با مراحل تست آسیب پذیری
شبکه ،با استفاده از ابزارهایی مانند فایروال سخت افزاری و نرم افزاری از حمالت احتمالی جلوگیری کنند.

واحد یادگیری 4
شایستگی تنظیمات امنیت شبکه
آیا تا به حال پی برده اید
برای محافظت از شبکه کارگاه مدرسه خود چه نوع فایروالی را پیشنهاد می کنید؟
برای جلوگیری از ورود افراد خانواده به برخی از تارنماها چه راهکاری پیشنهاد می دهید؟
مدیر شبکه یک سازمان بزرگ برای محافظت از شبکه سازمان چه راهکارهای امنیتی را باید اتخاذ کند؟
چگونه می توان از دسترسی افراد غیرمجاز به فایروال شرکت جلوگیری کرد؟
چگونه می توان دسترسی کارمندان به برخی از شبکه های اجتماعی را مسدود کرد؟
هدف از این واحد شایستگی ،حفاظت از شبکه به کمک فایروال های نرم افزاری و سخت افزاری است.

استاندارد عملکرد
کشف نقاط ضعف شبکه و حفاظت از شبکه در برابر حمالت به کمک فایروال نرم افزاری و سخت افزاری
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امنیت شبکه

چرا اسناد مهم خود را در گاو صندوق نگهداری می کنیم؟
چرا د ِر اتاق بایگانی شرکت خود را قفل می کنیم؟
چرا برای ورود به رایانه خود گذرواژه تعیین می کنیم؟
آیا تاکنون اخبار سرقت های اینترنتی را شنیده اید؟
آیا تاکنون نگران سرقت اینترنتی از حسابتان بوده اید؟
چرا رایانه خود را به طور منظم ویروس یابی می کنیم؟
آیا حفظ و نگهداری گذرواژه برای برقراری امنیت کافی است؟
سیستم  های بانکداری ،شرکت های خدمات گردشگری ،سیستم  های دانشگاهی و آموزشی ،سازمان بورس و
همه سیستم  های اداری ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی به واسطه زیرساخت فناوری اطالعات به حیات خود
ادامه می دهند .اگر خللی در امنیت ایجاد شود ،قطعاً صدمات زیادی به این سیستم ها وارد خواهد شد؛ بنابراین
امروزه متخصصان حوزه فناوری اطالعات بیشترین تمرکز خود را روی افزایش حداکثری امنیت این زیرساخت
معطوف کرد ه اند.

در سال  ،2014یاهو بزرگ ترین هک تاریخ را تجربه کرد و اطالعات  500میلیون کاربر آن به دست هکر ها افتاد.

جلوگیری از سرقت و افشای اطالعات تنها یکی از جنبه  های امنیت است .عالوه بر این ،دسترسی به اطالعات
در زمان مورد نیاز و عدم تغییر اطالعات در مسیر ارسال نیز از جنبه  های دیگر امنیت محسوب می شوند .با
این حال هیچ فرد یا سازمانی نمی تواند ادعا کند که  100درصد امنیت را تأمین کرده است.
فعاليت
گروهی

با هم گروهی خود ،برای هر یک از موارد ستون راست ،یک اقدام امنیتی مناسب از ستون چپ انتخاب
کنید.
کیف کارت  های اعتباری
رایانه همراه

استفاده از الگوی قفل و فعال کردن حالت خاموش شدن به هنگام سرقت
اطمینان از سالم بودن قفل  ها و استفاده از دزدگیر

گوشی هوشمند

در دسترس قرار ندادن گذرواژه شخصی و استفاده نکردن از یک گذرواژه واحد

منزل مسکونی

اطمینان از سالم بودن قفل  ها و استفاده از دوربین مداربسته و دزدگیر و حفاظ

خودرو شخصی

تهیه نسخه پشتیبان از اطالعات مهم و استفاده از گذرواژه قوی
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به هر فعالیتی که منجر به محافظت از شبکه شود ،امنیت شبکه می گویند .امنیت شبکه شامل روش  هایی
است که برای محافظت از شبکه  های رایانه ای در مقابل دسترسی  های غیرمجاز و سوءاستفاده در شبکه
استفاده می شود.
هر فردی که قصد دارد در حوزه شبکه و امنیت اطالعات فعالیت کند ،باید با تعاریف و اصطالحات مهم در
این حوزه آشنا باشد (جدول.)1
جدول1ـ اصطالحات امنیتی حوزه امنیت

فیلم
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اصطالحات امنیتی

توضیح

دارایی

هر موجودیتی که ارزش محافظت داشته باشد دارایی تلقی می شود .برای مثال ،اطالعات مالی
مربوط به مشتریان یک بانک یا اطالعات دانش آموزان در مدارس به عنوان دارایی  های آن سازمان
محسوب می شود.

آسیب پذیری

هرگونه نقطه ضعف که موجب به خطر افتادن منابع یک سیستم شود ،آسیب پذیری نام دارد .به
عبارتی هرگونه نقطه ضعف یا خلل سخت افزاری و نرم افزاری در طراحی ،پیاده سازی یا اجرا که
بتوان از آن سوء استفاده و سیاست  های امنیتی را نقض کرد ،نوعی آسیب پذیری است.

تهدیدات امنیتی

عاملی یا حالتی که در صورت مهیا بودن شرایط ،توانایی نقض امنیت را خواهد داشت و موجب
آسیب می شود .به بیان دیگر تهدید ،یک خطر احتمالی است که از یک نقطه آسیب پذیر در
سیستم سوء استفاده می کند.

حمله

یک عمل هوشمندانه برای فرار از سرویس  های امنیتی و نقض امنیت سیستم است .حمله زمانی رخ
میدهد که سیستمی بهخاطر وجود نقاط آسیبپذیر به خطر بیفتد.

سرویس امنیتی

سرویسی که امنیت سیستم  های پردازش داده و انتقال اطالعات سازمان را تضمین می کند .این
سرویس  ها اصوالً برای مقابله با حمالت امنیتی مورد استفاده قرار می گیرند .سرویس احراز هویت
یک نمونه از این سرویس  ها به شمار می آید.

احراز (تصدیق) هویت

اطمینان از اینکه کاربر مقابل ما دقیقاً همان شخصی است که ادعا می کند ،احراز هویت نامیده
می شود .هدف احراز هویت تأمین یکپارچگی است .برای مثال یک مشتری بانک ،به وسیله نام
کاربری و گذرواژه خود وارد نرم افزار سیستم بانکی شده ،در صفحه مربوط به خود تراکنش  های
مالی انجام می دهد.

حفظ حریم خصوصی

حفظ حریم خصوصی عبارت است از مقاومت در مقابل افشای اطالعاتی که می توان از بستر
شبکه استخراج کرد .برای مثال کدملی یک فرد موضوع محرمانه ای به شمار نمی آید؛ ولی حریم
خصوصی آن شخص محسوب می شود.

سازوکار امنیتی

به پیاده سازی قوانینی که برای حفظ امنیت دارایی  های یک سازمان تعیین می شوند ،سازوکار
امنیتی می گویند .برای مثال برای بررسی زمان ورود و خروج کارمندان یک اداره از دوربین  های
مدار بسته و دستگاه  های حضور و غیاب استفاده می شود .بنابراین به کمک نصب دستگاه حضور
و غیاب و دوربین مدار بسته قانون امنیتی «کارمند باید به موقع در محل کارش حاضر شود» و
همچنین «  باید ورود و خروج همه افراد به اداره بررسی شود» پیاده سازی شده است.

فیلم شماره  :12226امنیت در شبکه
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فعاليت
كارگاهي

پس از مشاهده فیلم ،برای هر یک از موارد ذکر شده در جدول یک مصداق بنویسید.
مثال

اصطالح
دارایی
آسیب پذیری
تهدیدات امنیتی
سازوکار امنیتی
حمله

مهاجم
به هر شخص یا عنصر در شبکه که حمله ای علیه سیستم انجام دهد ،مهاجم یا نفوذگر می گویند.
هر حمله دارای حمله کننده یا مهاجم است .مهاجم حمله خود را علیه یک هدف مشخص انجام می دهد.
حمالت از یک آسیب پذیری برای رسیدن به نتایج مورد نظر استفاده می کنند.
انواع مهاجم یا نفوذگر
هکر :هک به معنی نفوذ بدون اجازه به سیستم  های رایانه ای است .به افرادی که اقدام به این کار می کنند
هکر گفته می شود .هکر ها بر اساس اهدافی که دارند به چندین گروه تقسیم می شوند (شکل.)1

کاله سفید
دستهای از هکرها که بهصورت
قانونی اقدام به تست نفوذ
روی شبکۀ سازمانها میکنند
و هدف آنها باال بردن امنیت
یک سازمان است (نقطه مقابل
)Black Hat

کاله خاکستری
دستهای از هکرها که هم
بهصورت  White Hatو
هم بهصورت Black Hat
کار میکنند.

کاله سیاه
دستهای از هکرها که
بهصورت غیرقانونی اقدام
به نفوذ به سیستمها
و تخریب یا دزدیدن
اطالعات میکنند (کراکر)

شکل 1ـ انواع هکر ها

هکر غیرقانونی (کراکر) :در بیشتر موارد زمانی که از هکر نام میبریم این نوع از هکرها مدنظر هستند .این
افراد کسانی هستند که سعی در ورود غیرقانونی به حریم شبکه سازمان  ها و کاربران و به سرقت بردن اطالعات
آنها دارند .به این افراد هکر مجرم (( )Criminal Hacker )Crackerمیگویند و از هکرهای کاله سیاه هستند.
هکر اخالقی (قانون مند) :این افراد که در حوزه شبکه و امنیت متخصص هستند ،با استفاده از ابزار های
هک و نفوذ ،سعی در پیدا کردن نقاط آسیب پذیر در سیستم  های امنیتی سازمان  ها دارند تا مدیران آن
سازمان  ها این نقاط ضعف را برطرف کنند .هدف این افراد ارزیابی سطح امنیتی زیرساخت فناوری سازمان  ها
است .این هکر ها از نوع هکر های کاله سفید هستند.
پژوهش

با جست وجو در اینترنت ،اطالعات الزم را در خصوص انواع هکرهای کاله رنگی پیدا کنید.
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تستآسیبپذیری
معموالً زمانی که یک هکر قصد نفوذ به یک سیستم یا شبکه اطالعاتی را دارد ،ابتدا به وسیله حمالت
غیرفعال ،اطالعات الزم را در مورد سیستم هدف خود به دست می آورد .ممکن است این فرایند چندین
ساعت ،روز یا ماه طول بکشد .پس از اینکه نفوذگر اطالعات جامع و دقیقی از هدف خود به دست آورد ،با یک
برنامه ریزی دقیق ،به وسیله حمالت فعال به آن سیستم یا شبکه حمله کرده ،به اهداف خود دست می یابد.
امروزه با توجه به افزایش بی شمار حمالت و با توجه به اینکه کراکر  ها از هر فرصتی برای سوء استفاده بهره
می برند ،مدیران سازمان  ها باید تمهیدات ویژ ه ای برای حفظ و حراست از اطالعات خود داشته باشند .دسته ای
از افراد و سازمان  ها متخصصان حوزه امنیت هستند و فعالیت آنها
تست نفوذ و آسیب پذیری سیستم  ها و شبکه  های رایانه ای است.
کارشناس تست نفوذ و آسیب پذیری یکی از مشاغلی است که در
حوزه امنیت اطالعات وجود دارد و سازمان  های بی شماری درصدد
استخدام این افراد هستند.
کارشناسان تست نفوذ یا هکر های قانونمند مراحلی را که کراکر ها برای نفوذ به سیستم  ها انجام می دهند ،طی
می کنند و نتایج کار خود را در قالب گزارشی از آسیب پذیری  های موجود در آن سیستم یا شبکه به مدیران
آن سازمان تحویل می دهند .در تست آسیب پذیری امنیت زیرساخت  ها و نرم افزار ها ،فاز هایی که یک هکر
اخالقی انجام می دهد به صورت زیر است:
()Footprinting
()Scanning

فاز :1جمعآوری اطالعات

ً
معمول گام اول در حمالت ،جمع آوری اطالعات است و  Footprintingنامیده می شود .در این فرایند ،هکر
قانونمند با استفاده از ابزار های متعدد ،تا جایی که امکان دارد در مورد سازمان مورد هدف ،اطالعات کسب
می کند .جمع آوری اطالعات به دو روش انجام می شود:
ـ شناسایی غیرفعال :هکر در این روش به صورت نامحسوس مشغول جمع آوری اطالعات می شود و
شناسایی وی بسیار مشکل است .برای مثال هکر با زیر نظر گرفتن محل کار فرد مورد هدف ،از زمان ورود
و خروج وی مطلع می شود و یا با جست وجو در اطالعات اینترنتی طرف مقابل ،اطالعاتی از وی به دست
می آورد.
ـ شناسایی فعال :هکر به کاوش شبکه برای کشف رایانه  های افراد ،آدرس  های  IPو منابع شبکه می پردازد.
در این روش ممکن است ردپای هکر در شبکه بماند و شناسایی شود.
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معموالً اطالعاتی که در این مرحله به دست می آید شامل محدوده آدرس   IPهای هدف ،نام دامنه ،اطالعات
کارکنان سازمان ،شماره تلفن  ها و مواردی از این قبیل است .یکی از تکنیک  های رایج در زمینه جمع آوری
اطالعات ،استفاده از موتور جست وجوی گوگل است که  Google Hackingنام دارد.
فعاليتمنزل

در رابطه با  Google Hackingتحقیق کنید.
کارگاه  1جمع آوری اطالعات از تارنما
هر فردی که قصد دارد یک دامنه برای تارنمای خود به ثبت برساند ،باید مشخصات خود را به عنوان صاحب آن
دامنه ثبت کند .این اطالعات در یک بانک اطالعاتی جامع ثبت میشود و در اختیار تمام کاربران قرار دارد و هر
کاربر اینترنت قادر به مشاهده اطالعات مدیر یا صاحب دامنه تارنما است .این اطالعات شامل نام و نام خانوادگی،
شماره تلفن و نمابر ،نشانی پستی شرکت ،رایانامه ،تاریخ ثبت ،تاریخ انقضای دامنه و ...است .جهت مشاهده این
اطالعات از ابزار  Whoisاستفاده میکنیم.
 1در مرورگر نشانی  https://www.whois.comرا وارد کنید.
 2تارنمای هدف را تعیین کنید.
درکادر جست وجو ،نشانی تارنمای  www.chap.sch.irرا وارد کنید.
 3اطالعات تارنمای هدف را مشاهده کنید.
روی دکمه  Whoisکلیک کنید .مشخصات صاحب دامنه ،نشانی ،نشانی رایانامه ،شماره تلفن و تاریخ انقضای
تارنما را به خاطر بسپارید (شکل .)2
1
3

2

شکل   2ـ تارنمای Whois
پژوهش

کاربرد تارنمای  ripe.netو  arin.netچیست؟
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 4آدرس سرویس دهنده تارنمای هدف را به دست آورید.
با استفاده از دستور  nslookupمی توان با داشتن  Host Nameیک کاربر یا تارنما ،آدرس  IPآن را پیدا
کرد .این دستور به مدیران شبکه امکان تست و رفع اشکال سرویس  DNSرا می دهد .با دستور nslookup
و استفاده از اطالعات به دست آمده از  Whoisمی توان آدرس سرویس دهنده  ها را پیدا کرد.
پنجره  CMDرا باز کرده ،دستور  nslookup chap.sch.irرا اجرا کنید .آدرس  IPبه دست آمده را یادداشت
کنید (شکل .)3
كنجكاوي

اجرای دستور  nslookupبه تنهایی چه کاربردی دارد؟
جدول 2ـ پارامتر  های کاربردی دستور nslookup

پارامتر
Ls

کاربرد
نمایش اطالعات مربوط به DNS Domain

بهصورت فهرست

a

فهرست کردن نام و نام مستعار برای
میزبان مورد نظر

d

فهرست کردن تمام رکورد ها

t TYPE
exit

فهرست کردن رکوردهای یک نوع مشخص
خروج از دستور nslookup
شکل 3ـ اجرای دستور  nslookupدر محیط CMD

پژوهش
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تفاوت دستور  pingو  nslookupچیست؟
 5مسیر رسیدن به سرویس دهنده تارنمای هدف را تعیین کنید.
با استفاده از دستور  tracertمیتوان مسیر رسیدن به آدرس  IPهدف و آدرس مسیریاب  های میانی را پیدا کرد.
از مشکالت این دستور امکان وجود فایروال در
میانه راه و عدم اجازه عبور بسته  های tracert
است.
در پنجره  CMDآدرس  IPبه دست آمده از
مرحله  4را وارد کنید (شکل .)4
تا اینجا اطالعاتی در مورد هدف پیدا شد ،البته
ابزارهای متعددی در این زمینه وجود دارد که
میتوان با جستوجو در اینترنت آنها را یافت.
پس از پیدا کردن اطالعاتی در مورد هدف،
باید اطالعات تکمیلی را با استفاده از ابزار  های
شکل 4ـ اجرای دستور  tracertدر محیط CMD
پویش بهدست آورد.
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فاز  :2پویش ()Scanning

پویش شبکه
شناسایی  IPهای شبکه

انواع پویش

در این مرحله هکر از اطالعات به دست آمده از مرحله
قبل برای پیدا کردن نقاط ضعف شبکه استفاده
می کند .هکر به راحتی می تواند با ابزار های موجود
در این بخش به نقاط آسیب پذیر هدف دست پیدا
کند (شکل .)5

پویش درگاه
شناسایی درگاه ها و سرویس های باز سیستم

پویش آسیب پذیری
شناسایی آسیب پذیری موجود در سیستم
شکل   5ـ انواع پویش

پویش درگاه
دانا در شهر تهران است و با کوشا در شهر شیراز در ارتباط است .دانا در حال ارسال چند پرونده برای کوشا
است و هم زمان با او چت هم می کند .در این حالت دو برنامه به صورت هم زمان بین یک مبدأ و مقصد در
حال اجرا است .برای تفکیک داده  های ارسالی از هر برنامه ،مفهومی به نام درگاه ( )portمطرح می شود .به
عبارتی درگاه یک آدرس مجازی برای برنامه  های مبتنی بر شبکه است و یک شماره بین  1تا  65535برای
هر برنامه اختصاص می یابد .بنابراین اطالعات هر برنامه ای که بین مبدأ و مقصد رد و بدل می شود با داده  های
درگاه  های دیگر تداخل پیدا نمی کند .دانا برای ارسال پرونده  ها از درگاه شماره  20استفاده می کند و روی
درگاه شماره  194با کوشا چت می کند.
كنجكاوي

جدول روبه رو را با مراجعه به کتاب
همراه هنرجو کامل کنید.

شماره درگاه

کاربرد (سرویس)

80
8192
23
22
443
53
21

یکی از نقاط آسیب پذیر در سیستم  های رایانه ای ،درگاه  های باز و نداشتن نظارت روی آنها است .اگر درگاهی
باز باشد ،هکر می تواند از طریق این درگاه باز به کل سیستم نفوذ کرده ،آن را مختل کند .بنابراین باید از
بسته بودن درگاه  هایی که استفاده نمی شوند ،اطمینان حاصل کرد.
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کارگاه  2پویش درگاه سیستم هدف
 Net Tools 5یکی از ابزار های جامع برای پویش است .در این کارگاه فقط قصد داریم از ابزار پویش درگاه
در این نرم افزار استفاده کنیم .پس از نصب برنامه ،مراحل زیر را انجام دهید:
 1برنامه  Net Tools 5را اجرا کنید.
 2فرمان پویش درگاه را اجرا کنید.
از منوی  Startگزینۀ  Network Toolsو پس از آن گزینۀ  Port Scannerرا انتخاب کنید (شکل .)6
 3آدرس  IPهدف و درگاه  ها را برای پویش تعیین کنید.
در پنجره  ،Port Scannerآدرس  IPهدف و محدوده شماره درگاه  های موردنظر برای پویش را وارد کنید
(شکل .)6
 4درگاه  های  IPهدف را پویش کنید.

فهرست درگاه های باز

شکل   6ـ تعیین درگاه های باز هدف در ابزار Net Tools

روی دکمه  Scanکلیک کنید .پس از چند دقیقه ،تمام درگاه  های باز فهرست می شوند.
 5درگاه  های رایانه خود را پویش کنید.
برای مشاهده درگاه  های باز رایانه خود ،آدرس  IPسیستم هدف را  127.0.0.1قرار دهید .همچنین می توانید
در محیط  CMDبا دستور  netstatفهرست درگاه  های باز را مشاهده کنید.
نرم افزار های زیادی برای پویش وجود دارند که قابلیت  های مختلفی دارند .ممکن است دو ابزار پویش یک
هدف را پویش کنند اما نتایج یکسانی ارائه ندهند.
پویش شبکه
با توجه به اینکه در مرحله جمع آوری اطالعات ،آدرس  های  IPهدف مشخص شد ،در این فرایند دستگاه  های
فعال در شبکه شناسایی می شوند .منظور از دستگاه  های فعال ،رایانه  ها یا دیگر دستگاه  هایی است که آدرس
 IPدارند و در شبکه فعالیت می کنند.
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کارگاه  3پویش آدرس  های  IPفعال (زنده) شبکه هدف
 Ping Testerابزاری است که برای مدیریت شبکه کاربرد فراوانی دارد ،این ابزار واسط گرافیکی ساده و خوبی دارد
و میتوان دستورات  pingو  tracertرا درون آن اجرا کرد .از قابلیت  های کاربردی این ابزار می  توان به موارد زیر
اشاره کرد:
ـ پویش آدرس  های  IPبه صورت تکی و گروهی
ـ زمان بندی برای انجام پویش
ـ تهیه خروجی به صورت پرونده متنی
 1پس از نصب ابزار  Ping Testerآن را باز کنید.
 2آدرس  IPسیستم هدف را تعیین کنید.
در کادر مشخص شده ،آدرس  IPسیستم هدف را که در کارگاه شماره  1به دست آوردید ،تایپ کنید (.)1
 3آدرس  IPهدف را پویش و نتیجه را مشاهده کنید.
دکمه  Scanرا کلیک کنید ( .)2پس از چند ثانیه،
گزارش پویش  IPرا مشاهده می کنید (شکل  .)7این
آدرس  IPفعال است و می توان روی آن تست نفوذ
1
2
انجام داد.
ابزار های دیگری مانند ،Angry IP Scanner
 Softperfect Network Scannerو  NMAPنیز
3
وجود دارند که می توانند   IPهای فعال را در شبکه
هدف شناسایی کنند و یک نقشه کلی از شبکه هدف
ارائه دهند.
شکل 7ـ تعیین  IPهای فعال در ابزار Ping Tester

پویش آسیب پذیری  ها
یکی از مهمترین مراحل در شناسایی و پویش سیستم هدف ،پویش آسیبپذیری است .پس از پیدا شدن
آسیبپذیری  های سیستم هدف ،با انتخاب یک حمله متناسب با آسیبپذیری  ها میتوان به سیستم نفوذ کرد.
ابزار  های متعددی برای این منظور وجود دارد ،یکی از ابزارهای پرکاربرد و قوی در این زمینه ابزار Acunetix
است که روی پویش آسیبپذیری تارنماها متمرکز است .پس از نصب این ابزار ،واسط گرافیکی ابزار روی صفحه
تارنما باز شده ،تست نفوذ را آغاز میکنیم.
فیلم

فيلم شماره  :12227پویش آسیب پذیری با ابزار Acunetix

عالوه بر ابزار  ،Acunetixمی توانید از ابزار  های متنوعی مانند  Nagios ،Nessus ،Retinaو ابزار های دیگری
استفاده کنید.
فعاليت
گروهی

با استفاده از ابزار  Acunetixتارنمای  chap.sch.irرا پویش کنید و گزارش پویش را در قالب PDF

آماده کنید ،سپس با گزارش گروه های دیگر مقایسه کنید.
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فاز :3ایجاد و حفظ دسترسی (حمله)
پس از اینکه هکر از طریق ابزار های پویش ،نقاط آسیب پذیر یک سیستم را تشخیص داد ،حمله واقعی خود را
آغاز می کند .پس از دسترسی به سیستم هدف ،باید برای اجرای حمالت بعدی ،دسترسی خود را حفظ کرد.
برای این کار از   Backdoorها استفاده می شود.
 Backdoorنقاطی در برنامه است که امکان دستيابی به يک سيستم را بدون بررسی و کنترل امنيتی فراهم
می کند .ممکن است به دلیل ضعف برنامه  ها چنین نقاطی در برنامه وجود داشته باشد .همچنین نفوذگر
می تواند با ارسال یک بدافزار در قالب رایانامه و… شما را به نصب آن برنامه روی سیستم خود ترغیب کند.
بدین ترتیب یک درگاه برای خود باز کرده ،از آن طریق وارد سیستم کاربر می شود .برای جلوگیری از این
حمله باید از ابزار های امنیتی کامل و جامع استفاده کرد و از نصب برنامه  های ناشناخته جلوگیری کرد.
حمالت  DoSو DDoS
در حمالت  ،)Denial of Service( DoSهدف هکر ایجاد اختالل و یا قطع سرویسدهی سرور به کاربران

است .برای مثال دانشجویان برای مشاهده نمره امتحان خود به تارنمای دانشگاه رجوع میکنند .اکنون اگر هکر
بتواند دسترسی دانشجویان به سرور را قطع کند ،طوری که دانشجویان نتوانند به تارنما وصل شوند ،حمله هکر
موفقیتآمیز بوده است .هکر میتواند شروع به ارسال ترافیک با حجم باال به سمت سرور کند و به قدری سرور را
درگیر جواب دادن به این ترافیک کند که سرور توان پاسخ دادن به کاربران مجاز را نداشته باشد!
نوع دیگر این حمله ،حمله  DDoSاست .در این حالت هکر به جای ارسال
ترافیک تنها از یک سیستم ،از چندین و شاید چندین هزار سیستم شروع
به ارسال هم زمان ترافیک می کند .شاید این اتفاق برای شما نیز افتاده باشد،
برای مثال ممکن است کاربران یک سیستم در یک زمان خاص ،همه برای
درخواست سرویس به سمت سرور ترافیک ارسال کنند .در این حالت اصطالحاً
سرور  Crashمی کند و از سرویس خارج می شود.
تارنمای محبوب  GitHubکه همۀ کدنویسان آن را می شناسند۲۸ ،ام فوریه  2018در معرض گسترده ترین
حمله  DDoSجهان قرار گرفته است .در این حمله مهاجمان موفق شدند تا در هر ثانیه  ۱۲۶/۹میلیون بسته
ارسال کنند (شکل .)8

شکل   8ـ نمودار آمار ترافیک تارنمای GitHub
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کارگاه 4

شبیه سازی حمله  DDoSدر کارگاه رایانه

ابزار  LOICیکی از ابزار های حمله  DoSاست .پس از نصب این برنامه روی تمام رایانه  های کارگاه ،می توان
به طور هم زمان از همه رایانه  ها شروع به ارسال بسته به سمت سیستم هدف کرد .مراحل زیر را روی تمام
رایانه  های کارگاه انجام دهید:
 1برنامه  LOICرا نصب و اجرا کنید.
پرونده نصب ابزار در لوح فشرده همراه کتاب موجود است .آن را روی رایانه خود نصب کنید .پس از نصب آن
را اجرا کنید(شکل .)9
 2سیستم هدف را تعیین کنید.
هدف ما تارنمای  chap.sch.irاست .در قسمت انتخاب هدف نشانی این تارنما یا آدرس  IPآن را وارد کرده،
سپس دکمه  Lock onرا کلیک کنید .در کادر Selected Targetآدرس  IPهدف نمایش داده می شود (.)1
 3نوع و پارامتر های حمله را تعیین کنید.
در کادر  Attack Optionsباید نوع و پارامتر های حمله را تعیین کنید .قصد داریم یک حمله روی درگاه
 TCP 80انجام دهیم .در کادر  Portعدد  80را بنویسید و  TCPرا درکادر  Methodانتخاب کنید .در کادر
 Threadsباید تعداد جریان  های ارتباطی با هدف را مشخص کنید ،هرچه این عدد بزرگ تر باشد ،سیستم
هدف بیشتر درگیر خواهد شد و زودتر از پا در می آید .عدد  15000یا بیشتر را در این کادر وارد کنید (.)2
 4حمله را اجرا کنید.
برای شروع حمله ،دکمه کادر  Readyرا کلیک کنید (شکل  .)9برای مشاهده بسته  های ارسالی به سمت
هدف ،می توانید ابزار  Wiresharkرا نصب کرده ،ترافیک عبوری را مشاهده کنید.
1

اجرای حمله

تعیین هدف

3

2

تعیین نوع حمله

شکل 9ـ ابزار  LOICبرای اجرای حمله DoS

تارنمای  http://www.norse-corp.comگزارش
لحظه ای از حمالت را به صورت برخط در اختیار شما
قرار می دهد .با بررسی حمالت متوجه می شوید که
چه حمالتی بیشترین تکرار را دارند و چه کشور هایی
بیشتر مورد هدف هستند (شکل.)10

شکل 10ـ نمای حمالت برخط در تارنمای norse-corp.com
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فاز :4پاک کردن ردپاها
آخرین فاز در حمالت ،پاک کردن ردپا ها برای جلوگیری از شناسایی هکر است .هکر ها روش  های مختلفی
برای پاک کردن آثار حمله و ردپای خود به کار می برند .یکی از معمول ترین روش  ها ،پاک کردن پرونده  های
 Logدر سرویس  Event Viewerویندوز است .عالوه بر این ابزار های متعددی برای از بین بردن رد پا ها
وجود دارند که با جست وجو در اینترنت می توانید آنها را دریافت و آزمایش کنید.
پژوهش

برخی از ابزار های پاک کردن پرونده  های  Logرا از اینترنت جست وجو کرده ،گزارش آن را در کالس
ارائه کنید.

جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی ،ایمنی  ،بهداشت و توجهات زیست محیطی
شرایط عملکرد
شایستگی ها
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و)...
مسئولیتپذیری ،ابراز تعهد به سازمان
متبوع ـ تعالی فردی ،پایبندی کامل به
شایستگی های
اخالق حرفهای ـ مستندسازی ،پایبندی
غیرفنی
به مستندسازی در نظام کنترل کیفیت ـ
زبان فنی
ایمنی و
بهداشت
توجهات
زیست محیطی
نگرش

اتصال صحیح جریان برق دستگاه فایروال
ـ جلوگیری از مسدودسازی کلیه ارتباطات
مدیر شبکه به دستگاه فایروال

نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

حفظ امانت در قبال اطالعات سازمان
یا افرادی که برای آنها تست نفوذ انجام
میدهد ـ رعایت مصالح سازمانی و عرفی
در فیلترینگ ـ سعهصدر و صبوری در
قابل قبول برخورد با نارضایتیهای کاربران در برابر 2
محدودسازی دسترسی ـ تهیه پالن کلی از
شبکه و دستگاهها ـ ثبت سیاستهای اعمال
شده در فایروال ـ بازگرداندن تنظیمات به
حالت اولیه پس از انجام تمرینات

غیرقابل
دقت در نوشتن رولهای فایروال و تنظیم قبول
آدرسها در فیلترینگ فایروالها

توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاه

1

* این شایستگی ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.

ارزشیابی مرحله 1
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مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و )...

کاوش
شبکه و
تارنما

مكان :کارگاه استاندارد رايانه
تجهيزات :شبکه ای از رایانه ها که
نرم افزارهای کاوش و تست نفوذ روی
آنها نصب باشد.
زمان 45 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

جمعآوری اطالعات یک تارنمای خاص و آدرس IP
باالتر آن ـ پویش محدوده مشخصی از درگاه  ها ـ پویش
از حد شبکه در مدت زمان معین و تهیه گزارش متنی ـ 3
انتظار پویش آسیبپذیریهای تارنما و تهیه گزارش و یافتن
حمله مناسب برای هر نوع آسیبپذیری

درحد
انتظار

جمعآوری اطالعات یک تارنمای خاص و آدرس  IPآن
ـ پویش محدوده مشخصی از درگاه  ها ـ پویش شبکه
2
در مدت زمان معین و تهیه گزارش متنی ـ پویش
آسیبپذیریهای تارنما و تهیه گزارش

پایین تر از
حد انتظار

جمعآوری اطالعات یک تارنمای خاص و آدرس  IPآن 1

نمره
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فایروال ()Firewall
چرا مأموران ایست بازرسی در فرودگاه یا جاده مسافران را مورد بازرسی قرار می دهند؟
چه لزومی دارد که اطالعاتی که در شبکه رد و بدل می شوند ،بازرسی شوند؟
چگونه می توان روش بازرسی در فرودگاه را در سیستم  های رایانه ای و شبکه پیاده کرد؟
لزوم بازرسی کاال ها در گمرک چیست؟
دنیای اینترنت بسیار ناامن است و هر لحظه امکان دارد بهوسیله فرد یا گروهی هک شویم؛ بنابراین متخصصان
حوزه امنیت راهکارهایی برای جلوگیری از حمالت و تهدیدات ارائه دادهاند.
یکی از سرویس  های تشخیص حمالت ،سرویس  )Intrusion Detection Systems( IDSنام دارد .این سرویس
عموماً با یک سرویس دیگر برای جلوگیری از حمالت همراه است که )Intrusion Prevention Systems( IPS
نامیده میشود .سرویس  IDSبا توجه به پایگاه دادهای که از الگوی حمالت دارد قادر به شناسایی انواع حمالت و
سرویس  IPSقادر به جلوگیری و خنثی کردن حمالت است.
یکی دیگر از سرویس  های مهم برای جلوگیری از حمالت در شبکه  ها ،آنتی ویروس و هرزنامه ()Spam
است که از ورود ویروس  ها و هرزنامه  ها به شبکه و سیستم  ها جلوگیری می کنند.
یکی از سرویس  های بسیار مهم که در تمامی سیستم  ها و شبکه  ها
وجود دارد ،سرویس فایروال ( )Firewallاست .این سرویس توانایی  های
زیادی در جلوگیری از ورود بسته  های مشکوک به شبکه دارد و به دلیل
مقبولیت زیاد در بین سازمان  ها مورد استفاده بسیاری از سازمان  ها است.
به همین خاطر یکی از فرصت  های شغلی برای افراد فعال در حوزه امنیت،
نصب و پیکربندی فایروال است.
همان طور که در جامعه باید امنیت حاصل شود ،در سیستم  های رایانه ای
هم باید تبادل اطالعات بین رایانه  ها بازبینی شود تا اطمینان از سالمت ارتباطات حاصل شود.
برای بازبینی بسته  های اطالعاتی در سیستم  های رایانه ای و شبکه  ها از فایروال استفاده می شود .فایروال
سرویسی است که به صورت نرم افزاری یا سخت افزاری ارائه می شود و سیستم  های رایانه ای را از دسترسی
نفوذگران محافظت کرده ،تمام بسته  های عبوری را بررسی می کند و در صورت تشخیص غیرمجاز بودن بسته،
از ورود آن به شبکه جلوگیری می کند.
فایروال نرمافزاری مثل بقیه نرمافزارها روی سیستمعامل نصب میشود .به بررسی بسته  ها بهوسیله فایروال،
فیلترکردن بسته  ها میگویند .هزینه این نوع فایروال کم است و به آسانی بهوسیله کاربر قابل تنظیم و راهاندازی
است .فایروال ویندوز ،نرمافزارهای  ISA Serverو  Kerio Controlو برخی از نرمافزارهای آنتیویروس
نمونهای از فایروال نرمافزاری هستند.
فایروال  های سخت افزاری روی برد های سخت افزاری پیاده سازی
شده ،در قالب یک سخت افزار مستقل عرضه می شوند (شکل .)11
این نوع فایروال  ها تنظیمات پیشرفته تری نسبت به نوع نرم افزاری
دارند و برای شبکه  های بزرگ استفاده می شوند و بار ترافیکی
کمتری روی شبکه دارند؛ اما در عوض هزینه آنها بیشتر است و
باید یک متخصص شبکه آن را پیکربندی و آزمایش کند .سرویس
شکل 11ـ یک نمونه فایروال سخت افزاری
فایروال مسیریاب میکروتیک از این نمونه است.
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یک آموزشگاه رایانه با سه کارگاه را در نظر بگیرید که مدرسان بهصورت مستقل در این کارگاه  ها تدریس
میکنند .به دلیل اتصال هنرجویان به اینترنت ،حجم اینترنت مدرسه زودتر از موعد تمام میشود و
دسترسی به اینترنت در برخی روزها در هنگام تدریس قطع میشود و همینطور بیشتر سیستمها
ویروسی میشوند و مسئول آموزشگاه همیشه مشغول نصب ویندوز است .آیا با نصب فایروال در این
آموزشگاه ،مشکل حل میشود؟ اگر پاسخ شما بلی است ،چه نوع فایروالی را پیشنهاد می دهید؟ چرا؟

انواع فایروال بر اساس فیلترینگ
در این بخش سه نوع بسیار مهم و کاربردی فایروال  ها را بررسی می کنیم:
ـ Packet Filter
این فایروال  ها با استفاده از مجموعهای از قوانین که برای آنها تعریف میشوند ،بسته  های ورودی و خروجی را
بررسی میکنند و تصمیم میگیرند که بسته را عبور دهند یا دور بیندازند .به این قوانین ،رول ( )Ruleمیگویند.
رول  های فایروال براساس اطالعات زیر نوشته میشوند:
آدرس  IPمبدأ
شماره درگاه مبدأ
آدرس  IPمقصد
شماره درگاه مقصد
رابط کارت شبکه (اینترفیس)
در این فایروال  ها تعدادی رول پشت سر هم نوشته شده است که هر بسته ورودی از ابتدای فهرست با تک  تک
رول  ها مطابقت داده می شود و به محض اینکه با یک رول تطابق داشته باشد ،بر اساس آن رول یا عبور داده
می شود و یا دور انداخته می شود .بنابراین رول  های بعدی بررسی نخواهند شد.
از مزایای این فایروال  ها میتوان به سادگی کار با آن و سرعت عملکرد آن اشاره کرد؛ زیرا درگیر پردازش محتوای
بسته  ها نمیشوند .در عوض در شناسایی بسیاری از حمالت اینترنتی ضعیف هستند و توانایی مسدودسازی اکثر
اپلیکیشن  ها را ندارند .یک نمونه از این فایروالها ،فایروال  های شخصی نام دارند که روی سیستمعامل کاربر و
سرورها نصب میشوند .فایروال ویندوز و برنامه  های آنتیویروس نسخه  Internet Securityنمونهای از فایروال
شخصی هستند.
ـ Stateful Firewall
این نوع فایروال که به فایروال حالتمند هم معروف است به شیوه دقیقتری کار میکند .عملکرد این فایروال به
این صورت است که در حافظه  cacheخود یک جدول وضعیت بسته دارد .برای هر بسته عالوه بر آدرس ،IP
درگاه و نوع پروتکل یک فیلد دیگر به نام  stateدر نظر گرفته میشود .این نوع فایروال عالوه بر مواردی که در
فایروال Packet Filterمطرح شد با بررسی حالتهای مختلف بسته  ها ،به راحتی قادر به اعمال فیلترینگ روی
ارتباطات و برنامه  ها است .این کار مدت زمان بیشتری برای بررسی تمام بسته  ها الزم دارد در عین حال امنیت
بیشتری در پی دارد و قیمت آن نیز گرانتر است.
در نظر بگیرید شما در شبکه داخلی هستید و قصد دارید در فایروال رولی بنویسید که سرویسگیرنده  های شبکه
داخلی بتوانند بسته  های  TCPرا به شبکه خارجی ارسال کنند؛ اما هیچ کس از طرف شبکه خارجی به شبکه داخلی
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نتواند بسته  TCPارسال کند .حال اگر درون فایروال رولی بنویسید که «تمام بسته  هایی که از سمت شبکه خارجی
به داخل شبکه میآیند را فیلتر کن» تصور میشود که به خواسته خود میرسید اما زمانی که کاربران شبکه داخلی
بسته  TCPارسال میکنند ،شبکه خارجی نمیتواند جواب این بسته  ها را به ما برگرداند چون بسته  های  TCPاز
سمت شبکه خارجی به شبکه داخلی را فیلتر کردهایم .این مشکل بهوسیله  Packet Filter Firewallقابل حل
نیست و حتماً باید از  Stateful Firewallاستفاده کرد.
ـ Application Proxy Firewall
سرویس پراکسی یک سرویس میانجی است که هم میتواند بهصورت نرمافزاری روی رایانه کاربر نصب شود و
واسطهای بین کاربر و شبکه باشد ،هم میتواند روی یک رایانه مستقل نصب شود و بین شبکه داخلی و خارجی
قرار گیرد که در این صورت پراکسی سرور نامیده میشود.
کاربران برای دسترسی به شبکه خارجی ،درخواستهای خود را به پراکسی سرور ارسال میکنند و پراکسی پس
از ارسال درخواست به شبکه خارجی و برگشت پاسخ ،نتیجه را برای کاربر ارسال کرده ،در حافظه کش خود نیز
نگهداری میکند تا در صورت درخواست مجدد از سوی کاربران ،بالفاصله از آن استفاده کند؛ بنابراین امکان تهیه
گزارش از ارتباطات کاربران با شبکه خارجی فراهم شده ،سرعت پاسخگویی به کاربران و امنیت شبکه داخلی
افزایش مییابد Application Proxy Firewall .نیز عملکردی مشابه دارد و نسبت به  Packet Filterامنتر است.
به جای بررسی ترافیک  های مجاز یا ممنوع از روی آدرس IPو درگاه ،فقط برنامه  های مجاز را بررسی میکند .به
دلیل اینکه این فایروال روی اپلیکیشن  ها تمرکز دارد نام  Application level Gatewayبه آن اطالق میشود.
همچنین این فـایروال به صورت پراکسی نیز عمل می کند و پیش از برقراری ارتباط بین سرویس گیرنده و
سرویس دهنده راه دور ،در میان آنها قرار گـرفته ،اپلیکیشن  ها را مدیریت مـی کند .یکی از محاسن ایـن
فایروال  ها توانایی  cacheکردن اطالعات است بنابراین سرعت پاسخگویی در شبکه باال می رود .همچنین
آدرس  IPمبدأ بسته نیز مخفی است و بـه همین خـاطر امنیت بیشتری خـواهند داشت .فـایـروال  هـای
سرویس وب  (Web Application Firewall)WAFاز این دسته هستند و وظیفه آنها بررسی ترافیک
اپلیکیشن  های وب است.
فیلم

پژوهش

پویانمایی شماره  :12228انواع فایروال  

درباره فایروال  های Generationـ Nextتحقیق کنید.
فایروال نرم افزاری
متداولترین فایروال نرمافزاری فایروال ویندوز است .روش فیلترینگ در این فایروال از نوع  Packet Filterاست.
کارگاه 5

فعال سازی فایروال سیستم عامل

فعال بودن فایروال ویندوز ،امنیت رایانه شما را چندین برابر افزایش خواهد داد .پیش از فعال سازی آن باید
این نکته را مدنظر داشته باشید که در صورت نصب آنتی ویروس  های نسخه  ،Internet Securityفایروال
ویندوز غیرفعال شده ،آنتی ویروس نقش فایروال را ایفا می کند .برای کار کردن با فایروال ویندوز ابتدا باید
فایروال آنتی ویروس را غیر فعال کرد.
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 1بررسی کنید کدام یک از فایروال  های ویندوز یا آنتی ویروس فعال هستند.
برای تغییر تنظیمات فایروال وارد کنترل پَنل شده Windows Defender Firewall ،را انتخاب کنید
(شکل .)12

شکل 12ـ صفحه اصلی تنظیمات فایروال ویندوز

 2فایروال آنتی ویروس را غیرفعال کنید.
وارد تنظیمات آنتیویروس شده ،پس از فشردن کلید  F5گزینه  Personal Firewallرا انتخاب کنید ( .)1از فهرست
بازشو گزینه  System Integrationرا انتخاب کنید ( .)2گزینه personal firewall is completely disabled
را از بخش  System Integrationانتخاب کنید ( .)3پس از کلیک دکمه  OKامکان فعال کردن فایروال
ویندوز وجود دارد (شکل .)13

1
3
2

4
شکل  13ـ غیرفعال کردن فایروال نرم افزار NOD32
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 3فایروال ویندوز را فعال کنید.
مانند مرحله  1پنجره تنظیمات فایروال را باز کرده ،گزینه Turn windows Defender firewall on or off
را انتخاب کنید ( .)1هر دو گزینه  Private Networkو  Public Networkرا روی  Turn onتنظیم کنید (.)2
روی دکمه  OKکلیک کنید (شکل.)14

1

2

3

شکل 14ـ فعال کردن فایروال ویندوز
پژوهش

برای فعال و غیرفعال کردن فایروال ویندوز در محیط  CMDچه باید کرد؟
جریان  های ورودی و خروجی در فایروال
جریان بسته  های خروجی از رایانه به سمت خارج از شبکه را ترافیک خروجی ()Outbound Traffic
می نامند و جریان بسته  های ورودی از شبکه بیرونی به سمت رایانه را ترافیک ورودی ()Inbound Traffic
می نامند (شکل .)15

شکل 15ـ انواع جریان ها در فایروال

فایروال ویندوز این توانایی را دارد که روی هر دو نوع ترافیک مدیریت انجام داده ،آن را مورد ارزیابی قرار دهد.
برای مشاهده رول  های فایروال ،در
کنترل پنل پس از باز کردن Firewall
2
روی گزینه Advanced Setting
1
کلیک کنید.
دو نوع رول مشاهده می شود که
 Inbound Rulesقوانین مربوط به
ترافیک ورودی و Outbound Rules
قوانین مربوط به ترافیک خروجی است
(شکل .)16
شکل 16ـ انواع رول ها در فایروال
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پژوهش

قسمت  Connection Security Rulesبرای چه نوع ارتباطاتی کاربرد دارد؟

فعاليت
كارگاهي

با توجه به نوع ارتباطات ،جدول زیر را کامل کنید.
نوع درخواست

نوع Rule

هیچ رایانه ای از اینترنت نتواند به این سیستم دسترسی پیدا کند.

Inbound

روی این سیستم تارنمای گوگل فیلتر شود
Outbound
Inbound

پروفایل  ها در فایروال
هنگامی که برای اولین بار به یک شبکه متصل می شوید ،پنجره  Set Network Locationظاهر می شود و
از شما می خواهد که نوع  Locationخود را مشخص کنید .با این انتخاب به Firewallاعالم می کنید که در
حال حاضر به چه شبکه ای متصل شده و باید چه تنظیمات امنیتی را به کار ببرد (شکل .)17

شکل 17ـ پنجره Set Network Location
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 :Home Networkهنگامی استفاده می شود که شما تمامی کاربران شبکه را می شناسید و اطمینان دارید
که افراد مطمئنی هستند .در این حالت File Sharingفعال می شود ،دسترسی به منابع اشتراکی بدون نیاز
به گذرواژه فراهم می شود و به وسیله دیگر سرویس گیرنده  های شبکه دیده می شوید.
 :Work Networkعملکرد این حالت هم مانند حالت قبلی است اما میزان اعتماد به کاربران کمتر است و
احتمال حمله به سیستم شما ممکن است به میزان کمی افزایش یابد.
 :Public Networkدر صورت اتصال به شبکه عمومی ،ویندوز محتاط تر عمل می کند چون این گزینه
مربوط به مکان  هایی است که قابل اعتماد نیستند و هرگونه کاربری ممکن است در شبکه عمومی وجود داشته
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باشد .برای مثال زمانی که به شبکه فرودگاه متصل می شوید ،باید شبکه عمومی را انتخاب کنید .در این حالت
دسترسی به منابع اشتراکی فراهم نمی شود و در شبکه دیده نمی شوید.
حالت  Home Networkو  Work Networkچون از سطح امنیتی باالتری برخوردار هستند با عنوان
پروفایل  Privateشناخته می شوند و حالت  Public Networkبا عنوان پروفایل  Publicشناخته می شود.
بنابراین در هر رول باید مشخص کنیم که این رول روی چه شبکه ای اعمال شود .مث ً
ال ممکن است یک رول
برای مسدودسازی دسترسی کاربران شبکه  های عمومی و ناشناس به سیستم خود بنویسیم .از طرفی در
شبکه خانگی خودمان ،دوستان و افرادی که در  Private Networkما هستند ،بتوانند به سیستم ما وصل
شوند .پس باید این رول را فقط برای شبکه  Publicبنویسیم.
در فایروال سه نوع پروفایل وجود دارد:
 :Domainزمانی که رایانه شما به دامنه ای متصل است.
 :Privateزمانی که رایانه شما به شبکه ای خصوصی مانند « »workیا « »homeمتصل است.
 :Publicزمانی که رایانه شما به یک شبکه عمومی مانند یک  Fi Hotspotـ  Wiمتصل شده یا مستقیماً
به اینترنت متصل است.
یادداشت

فیلم

فعاليت
كارگاهي

تمام رول  های ثبت شده درون فایروال را می توان بر اساس نیاز فعال یا غیر فعال کرد .برای مثال
برخی مواقع نیاز دارید که به وسیله یک سرویس گیرنده دیگر در شبکه  Publicدیده شوید و پرونده
به اشتراک بگذارید .در اینجا به جای غیرفعال کردن فایروال کافی است رول مربوط به این کار را درون
فایروال پیدا کرده ،آن را غیرفعال کنید.
فیلم شماره  :12229مسدودسازی درگاه در فایروال ویندوز

در فایروال ویندوز رولی بنویسید که رایانه شما نتواند از  DHCP Serverکارگاه رایانه ،آدرس  IPبگیرد.
گزارش گیری( )Logاز رخداد های فایروال
گزارش گیری از فایروال یکی از کار های مدیریتی مهم است که به شما اطالعات بسیار مهمی می دهد:
بررسی درستی رول  هایی که اضافه شده اند و عیب یابی رول  هایی که دچار مشکل شده اند.
بررسی اینکه آیا فایروال باعث اختالل در نرم افزاری شده است یا خیر؟
بررسی درگاه  هایی که بسته شده اند و بسته  هایی که حذف شده اند.
بررسی اینکه درون شبکه ،یک آدرس  IPو یا گروهی از آدرس های IPدر تالش هستند به فایروال و یا
قسمت  های مهم دیگر دسترسی پیدا کنند یا خیر.

یادداشت

به طور پیش فرض قابلیت گزارش گیری فایروال ویندوز غیر فعال است ،در صورت لزوم باید آن را تنظیم
و فعال کنید.
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کارگاه  6فعال سازی گزارش گیری فایروال ویندوز
 1پنجره خصوصیات فایروال را بازکنید.
از کنترل پنل فایروال را باز کرده ،از منوی سمت چپ گزینه  Advanced Settingsرا انتخاب کنید ( .)1سپس در
پنجره باز شده ،از سمت راست گزینه  Propertiesرا انتخاب کنید (شکل.)18

1

2

شکل 18ـ خصوصیات فایروال

 2به تنظیمات  Loggingوارد شوید.
در کادر باز شده ،برای هر کدام از پروفایل  های شبکه یک سربرگ مشاهده می شود .این مرحله را برای هر سه
برگه اعمال کنید .در انتهای کادر در قسمت  Loggingروی دکمۀ  Customizeکلیک کنید تا تنظیمات
گزارش گیری نمایان شود (.)2
 3اطالعات گزارش را تنظیم کنید.
در کادر باز شده مسیر و نام گزارش را وارد کنید و در صورت تمایل حداکثر حجم پرونده گزارش را نیز مشخص کنید.
در قسمت پایین این کادر در صورت انتخاب  Yesبرای گزینه  Log dropped packetsگزارشگیری برای بسته  های
حذف شده انجام میشود .در صورت انتخاب  Yesبرای گزینه  Log successful connectionsگزارشگیری برای
بسته  هایی انجام میشودکه از فایروال عبور داده شدهاند (شکل .)19

2

1

شکل 19ـ ایجاد  Logاز عملکرد فایروال
یادداشت
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برای مشاهده پرونده  Logباید با دسترسی Administratorآن را باز کنید.
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 4گزارش ایجاد شده را بررسی کنید.
ساختار پرونده  Logاز دو بخش تشکیل شده است .قسمت سرایند فیلد های موجود در گزارش را مشخص
می کند و قسمت بدنه گزارش ،عملکرد فایروال را نشان می دهد .در این گزارش بسته  های حذف شده و
همین طور نوع بسته  های ارسالی و بسته  های دریافتی مشخص هستند (شکل .)20

شکل 20ـ محتویات پرونده Log

فعاليت
گروهی

با توجه به رول  هایی که تاکنون در فایروال نوشته اید ،یک گزارش از عملکرد فایروال ایجاد کنید و نتایج
آن را با پرونده گزارش گروه  های دیگر مقایسه کنید و نتیجه را در کالس بررسی کنید.

ارزشیابی مرحله 2
شرایط عملکرد
مراحل
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و)...
کار

مكان :کارگاه استاندارد رايانه
استفاده
تجهيزات :شبکهای از رایانه  ها که
از فایروال
نرمافزار فایروال روی آنها نصب باشد.
نرم افزاری
زمان 30 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

فعال و غیرفعال کردن فایروال نرمافزاری ـ ایجاد
باالتر از Ruleهای  Inboundو  Outboundبر اساس نیاز
ـ مسدود کردن یک سرویس برای یک کاربر یا 3
حد انتظار
گروه خاص ـ فعال کردن گزارشگیری در فایروال

در حد
انتظار
پایین تر از
حد انتظار

فعال و غیرفعال کردن فایروال نرمافزاری ـ ایجاد
 Ruleدر قسمت  های  Inboundو  Outboundبر
2
اساس نیاز ـ مسدود کردن یک سرویس برای یک
کاربر یا گروه خاص
فعال و غیر فعال کردن فایروال نرم افزاری

1
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فایروالسختافزاری
وظیفه اصلی فایروال مانند مأموران بازرسی در گیت  های فرودگاه ،کنترل ترافیک است.
با توجه به تهدیدات و حمالتی که روزافزون بوده و به صورت گسترده اتفاق می افتد ،ساز  و  کارهای دفاعی و
محافظتی مختلفی در سطوح مختلف در شبکه اتخاذ می شود.
اولین و ساده ترین ساز  و  کار  MAC Filteringاست که دسترسی کاربران به شبکه را براساس مک آدرس
آنها اعتبارسنجی می کند.
در دید وسیع تر و جامع تر  Packet Filteringو ساز  و  کار  هایی همچون  IDSو  IPSقرار می گیرند که
براساس آدرس  IPبسته  ها تصمیم گیری می کنند که بسته به شبکه وارد شود یا خیر.
به طور اختصاصی در سطح اپلیکیشن نیز فیلترینگ  Statefulانجام می گیرد و مبنای فیلترینگ ،وضعیت
بسته  ها است که یکی از قوی ترین انواع فیلترینگ است.
دستگاه  های  UTMیکی از قدرتمندترین تجهیزات فعال در شبکه هستند که انواع فیلترینگ را انجام
می دهند و عالوه بر آن سرویس  هایی مانند  Spamـ IDPS ،IPsec/VPN ،AntiVirus ،Antiو برخی
سرویس  های امنیتی دیگر را به صورت یکپارچه ارائه می دهند.
عملیات فیلترینگ در فایروال دو قسمت انجام می شود (شکل :)21

شکل 21ـ نمای کلی فایروال سخت افزاری

 1در لبه ورودی و هنگام ورود بسته  ها به فایروال
 2در لبه خروجی و قبل از خروج بسته  ها
سرویس فایروال یکی از مهم ترین سرویس  های روی مسیریاب میکروتیک است که امکاناتی از قبیل موارد
زیر را ارائه می دهد:
فیلترینگ از نوع Stateful
فیلترینگ اپلیکیشن
فیلترینگ براساس آدرس  IPو درگاه و اندازه و محتوای بسته
به همین دلیل بسیاری از نیازمندی  های امنیتی مدیران شبکه سازمان  ها و شبکه  های کوچک و متوسط را
برآورده می کند.
در فایروال میکروتیک مانند فایروال ویندوز دو نوع ترافیک ورودی و خروجی وجود دارد .در اینجا به هر یک
از این نوع ترافیک  ها یک زنجیره ترافیک یا  chainگفته می شود (شکل .)22

شکل 22ـ زنجیره  های ترافیک در فایروال
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 :Input Chain 1حالتی است که ترافیک از سمت یک سرویس گیرنده یا شبکه می آید و به خود فایروال
ختم می شود.
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 :Output Chain 2حالتی است که مبدأ ترافیک فایروال است و به سمت یک سرویس گیرنده یا شبکه
بیرونی ختم می شود.
در فایروال میکروتیک برخالف فایروال ویندوز یک حالت دیگر وجود دارد که  Forward Chainنامیده میشود.
 :Forward Chain 3حالتی است که ترافیک از یک شبکه یا سرویس گیرنده ارسال می شود و از درون
فایروال عبور می کند و به مقصد خود می رسد.
فیلم

پویانمایی شماره  :12230انواع ترافیک در فایروال سخت افزاری
جایگاه فایروال در شبکه
ممکن است برای شما سؤال پیش بیاید که برای پیادهسازی صحیح و اصولی شبکه ،فایروال باید در کجا قرار بگیرد؟
با توجه به نوع شبکه و هدف ما از قرار دادن فایروال در شبکه ممکن است فایروال در مکان های متفاوتی قرار
بگیرد .در اینجا دو جایگاه بسیار مهم بررسی می شود:
 1لبه شبکه :در این سناریو ،فایروال برای محافظت از شبکه داخلی ،بین شبکه خارجی و شبکه داخلی
قرار می گیرد .این فایروال هم ترافیکی که از سمت خارج به شبکه داخلی می آید و هم ترافیکی که از سمت
شبکه داخلی به سمت خارج می رود را کنترل می کند (شکل .)23

شکل 23ـ محل قرارگیری فایروال بین شبکه داخلی و شبکه خارجی

 2بین سرور های شبکه و شبکه داخلی :عموماً از
این سناریو برای تفکیک شبکه داخلی یک سازمان از
قسمت سرور های آن سازمان استفاده می شود .فایروال
در اینجا وظیفۀ تفکیک این دو شبکه و محافظت از هر
دو را به عهده دارد (شکل .)24
در این سناریو سرور های سازمان به صورت اختصاصی شکل 24ـ محل قرارگیری فایروال با تفکیک شبکه داخلی و
سرور های سازمان
در یک شبکه جدا قرار داده می شوند و بخش سرور ها
فقط پاسخگوی درخواست  ها هستند و عموماً خود سرور ها شروع کننده ارتباط نیستند .مزیت این سناریو
این است که کاربرانی که از شبکه خارجی قصد سرویس گیری از سرور ها را دارند وارد شبکه داخلی سازمان
نمی شوند و امنیت شبکه داخلی باالتر می رود .همچنین در برخی موارد حتی کاربران سازمان هم حق
دسترسی به همه سرور ها را ندارند و فقط مدیران شبکه و افرادی که آنها تعیین می کنند ،می توانند به سرور ها
دسترسی داشته باشند.
171

برای اجرای کارگاه های بعدی نیاز به پیاده سازی سناریوی شبکه با میکروتیک داریم (شکل .)25
اولین گام در ایجاد امنیت در شبکه برقراری امنیت خود میکروتیک است ،برای این منظور باید روش  های
دسترسی به میکروتیک را کنترل کرد .یکی از روش  های متداول دسترسی به میکروتیک از طریق برنامه
 WinBoxاست .برای ایجاد امنیت باید مشخص کنیم که چه کسانی اجازه اتصال از طریق  WinBoxبه
شبکه داخلی
میکروتیک را دارند.
192. 168. 1. 10

10 .1. 1 .1

اینترنت

میکروتیک
192. 168 .1. 5

شکل 25ـ سناریوی کاربردی پودمان

کارگاه  7مسدود کردن دسترسی از طریق  WinBoxبه میکروتیک
با توجه به سناریوی شکل  25قصد داریم روی فایروال میکروتیک تنظیماتی انجام دهیم که سرویس گیرنده  های
شبکه خارجی(اینترنت) نتوانند از طریق  WinBoxبا مسیریاب میکروتیک ارتباط برقرار کنند .در شکل 25
سرویس گیرنده  های شبکه خارجی از طریق اینترفیس  10.1.1.1مسیریاب می توانند با آن ارتباط داشته
باشند .پس باید تنظیمات موردنظر را روی این اینترفیس انجام دهیم .
 1به تنظیمات فایروال میکروتیک وارد شوید.
پس از باز کردن پنجره  WinBoxاز منوی سمت چپ ،گزینه  IPرا انتخاب کنید ( .)1از منوی ظاهر شده
 Firewallرا انتخاب کنید (.)2
 2یک رول جدید ایجاد کنید.
روی سربرگ  Filter Rulesکلیک کرده ( ،)3روی دکمه کلیک کنید (شکل .)26

3

1
2
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شکل 26ـ ایجاد رول جدید در فایروال میکروتیک
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 3نوع  chainرا تعیین کنید.
سربرگ  Generalرا انتخاب کنید .مقصد ترافیک ،خود میکروتیک است ،پس گزینه  Inputرا در مقابل
 Chainانتخاب کنید (.)1
 4آدرس  IPمقصد بسته  های سرویس گیرنده  های خارجی را تعیین کنید.
سرویسگیرنده  های شبکه خارجی از طریق آدرس  10.1.1.1میتوانند با میکروتیک ارتباط برقرار کنند .پس آدرس
مقصد بسته  های آنها  10.1.1.1خواهد بود .مقابل  Dst.Addressآدرس  10.1.1.1میکروتیک را وارد کنید (.)2
 5پروتکل و درگاه مقصد را مشخص کنید.
برنامه  WinBoxروی پروتکل  TCP8291کار میکند .پس مقابل  ،Protocolگزینه  TCPو مقابل Dst.Port
شماره  8291را بنویسید (.)3
 6نوع اقدام فایروال را مشخص کنید.
سربرگ  Actionرا انتخاب کنید .مقابل گزینه  ،Actionعبارت  dropرا انتخاب کنید ( .)4با انتخاب این
 Actionهر بسته ای که با این رول مطابقت داشته باشد ،دور انداخته خواهد شد .این  Actionبه صورتی
است که هیچ پیام  ICMPمبنی بر حذف بسته به سمت مبدأ ارسال نمی شود .دکمه  Applyو سپس OK
را بزنید (شکل .)27
1

5

2

4

3

شکل 27ـ تنظیمات رول

 7صحت عملکرد رول را بررسی کنید.
پس از ایجاد رول باید مطمئن شویم که رول به درستی کار می کند .برای این منظور می توان از سمت شبکه
خارجی اقدام به اتصال به  WinBoxکرد تا ببینیم فایروال دسترسی سرویس گیرنده خارجی را مسدود
می کند یا خیر .راه دیگر این است که از روی
خود رول متوجه شویم که بسته ای با این رول
مطابقت داده می شود یا خیر (شکل .)28
در انتهای هر رول فیلدی به نام  Packetsوجود
دارد که تعداد بسته  های مطابقت داده شده با
این رول را نشان می دهد .درصورتی که عددی
غیر از صفر در این فیلد باشد به این معنی است
که رول ما درست کار می کند (شکل .)28
با تست این رول مشاهده می شود که هیچ

تاکنون هیچ بسته ای با این رول مطابقت نداشته است

 10بسته از طرف شبکه مذکور به سمت فایروال ارسال شده است

شکل 28ـ نحوه بررسی صحت عملکرد رول  ها
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سرویس گیرند ه ای از سمت شبکه خارجی نمی تواند از طریق  WinBoxبه آدرس  10.1.1.1 IPمسیریاب
متصل شود .اما اگر فردی مک آدرس اینترفیس مسیریاب را داشته باشد به راحتی از طریق  WinBoxبه
آن متصل می شود!
کارگاه  8مسدود سازی دسترسی به  WinBoxاز طریق مک آدرس
رولی که در کارگاه  7نوشته شد فقط روی آدرس  IPو درگاه انجام می شود .پس باید برای مسدود کردن
دسترسی به  WinBoxاز طریق مک آدرس هم تنظیمات جداگانه ای انجام دهیم( .شکل .)29
 1برنامه  WinBoxرا باز کنید.
 2به پنجره تنظیمات  MAC Serverوارد شوید.
از منوی سمت چپ گزینه  Toolsرا انتخاب کرده ( ،)1از منوی ظاهر شده گزینه  MAC Serverرا انتخاب
کنید(.)2
3
2
4

1

5

شکل 29ـ مسدود کردن دسترسی به وسیله مک آدرس

 3دسترسی  WinBoxاز طریق  MAC Addressرا مسدود کنید.
در پنجره  MAC Serverدکمه  MAC WinBox Serverرا انتخاب کنید ( )3و در پنجره MAC WinBox Server
برای عبارت  Allowed Interface Listگزینه  noneرا انتخاب کرده ( ،)4دکمه  Applyو سپس  OKرا
بزنید (.)5
توجه داشته باشید که با این عمل دیگر هیچ کس حتی خود شما نمی تواند از طریق  WinBoxبا استفاده
از مک آدرس به میکروتیک متصل شود .پس دقت کنید که از طریق آدرس  IPدسترسی خود را مسدود نکنید.
با توجه به سناریو های انجام شده ،حاال فقط سرویس گیرنده  های شبکه داخلی می توانند از طریق WinBox
به میکروتیک متصل شوند.
فیلم
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فيلم شماره  :12231ایجاد محدودیت زمانی برای کالینت ها
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فعاليت
كارگاهي

رولی بنویسید که در شبکه داخلی کاربران نتوانند از طریق  Winboxبه میکروتیک متصل شوند و فقط
مدیر شبکه امکان اتصال داشته باشد .این تنظیمات را به شیوه ای انجام دهید که اگر کاربری قصد حمله
از طریق درگاه  Winboxرا داشته باشد ،موفق به این کار نشود.
کارگاه  9مسدود سازی  pingبه میکروتیک
برای مسدودسازی دستور  pingاقدامات جالبی می توان انجام داد که هکر یا شخصی که میکروتیک را ping

می کند به اشتباه بیفتد .می خواهیم تنظیماتی انجام دهیم که هیچ کس چه از شبکه داخلی و چه از شبکه
خارجی نتواند میکروتیک را  pingکند.
 1وارد تنظیمات فایروال میکروتیک شوید.
پس از باز کردن پنجره  WinBoxاز منوی سمت چپ ،گزینه  IPرا انتخاب کنید .از منوی ظاهر شده
 Firewallرا انتخاب کنید.
 2یک رول ایجاد کنید.
روی سربرگ  Filter Rulesکلیک کرده ،روی دکمه کلیک کنید.
 3نوع رول را انتخاب کنید.
در این سناریو چون مقصد ترافیک به میکروتیک ختم می شود ،رول باید از نوع  inputانتخاب شود.
 4آدرس مبدأ و مقصد ترافیک را تنظیم کنید.
برای اینکه هیچ کس نتواند مسیریاب را  pingکند ،آدرس مبدأ و مقصد را خالی بگذارید.
 5نوع ترافیک را مشخص کنید.
دستور  pingبا پروتکل  ICMPکار می کند .پروتکل را  icmpانتخاب کنید.
 Action 6مناسب را انتخاب کنید.
در برگه  Actionبه جای گزینه  Dropیا  Tarpitمی توان از  Rejectاستفاده کرد (شکل  .)30این Action
دقیقاً مثل  Dropعمل می کند؛ اما در عوض می توان یک پیام مشخص شده را برای کاربر ارسال کرد .زمانی
که دسترسی  pingمسدود باشد ،با  pingکردن میکروتیک ،به صورت پیش فرض پیام Request TimeOut
برای کاربر ارسال می شود .اما وقتی  Rejectکنیم یک پیام دلخواه از فهرست پیام  ها انتخاب و برای کاربر
ارسال می شود.
در فهرست  Reject withیک پیام را انتخاب
کنید .این فهرست شامل چند پیام است که
کاربر می تواند یکی از آنها را انتخاب کند؛ اما
نمی توان موارد دلخواه را وارد این فهرست کرد.
 7رول را ذخیره کنید.
ابتدا دکمه  Applyو سپس  OKرا بزنید.
با این رول مدیر شبکه هم مانند بقیه افراد
نمی تواند میکروتیک را  pingکند .برای حل
این مشکل می توان یک رول جدید ایجاد کرد و
دسترسی مدیر شبکه را فراهم کرد.

1

2
3

شکل 30ـ تنظیمات  Action Rejectبرای رول
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فیلم

فعاليت
كارگاهي

فیلم شماره  :12232اجازه دسترسی به میکروتیک با ping

رولی بنویسید که فقط مدیر شبکه بتواند شبکه خارجی را  pingکند.
کارگاه  10شناسایی افرادی که میکروتیک را  pingمی کنند
در این کارگاه قصد داریم تنظیماتی انجام دهیم که هم افرادی که مسیریاب را  pingمی کنند و هم
اینترفیسی که  pingمی شود را شناسایی کنیم .با این شیوه مشخص می شود که افراد  pingکننده متعلق به
چه شبکه ای هستند .برای این منظور باید دو رول جداگانه بنویسیم و مکان این رول  ها در فهرست فایروال
باید قبل از رولی باشد که ترافیک  های  icmpرا  dropمی کند.
 1وارد تنظیمات فایروال میکروتیک شوید.
 2یک رول ایجاد کنید.
 3نوع رول را انتخاب کنید.
در این سناریو چون مقصد ترافیک به میکروتیک ختم می شود ،رول باید از نوع  inputانتخاب شود .چون
اطالع نداریم که چه کسانی و از چه اینترفیسی ،مسیریاب را  pingمی کنند .فیلد آدرس مبدأ و مقصد را
خالی بگذارید.
 4نوع ترافیک را مشخص کنید.
دستور  pingبا پروتکل  ICMPکار می کند .پس پروتکل را  icmpانتخاب کنید.
 Action 5مناسب را انتخاب کنید.
در برگه  Actionاز فهرست   Actionها ،گزینه  add src to address listرا انتخاب کنید ،سپس در مقابل
قسمت  Address Listیک نام متناسب با این اقدام بنویسید .با تعریف این رول ،افراد  pingکننده شناسایی
می شوند (شکل .)31
یکی از امکانات میکروتیک  Address Listاست .در این فهرست  ها می توان هم به صورت دستی و هم
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خودکار ،فهرستی از آدرس  های  IPرا قرار داد.
زمان نوشتن رول  ها این   Address listها
کاربرد فراوانی دارند.
در هر رولی که با اکشن add src to address list
ایجاد شده باشد ،آدرس مبدأ بسته  هایی که با
این رول تطابق داشته باشد درون یک آدرس
فهرست ذخیره می شود .مدیر شبکه هنگام
ایجاد رول باید یک نام برای این فهرست
اختصاص دهد .برای مشاهده محتویات فهرست
وارد تنظیمات فـایـروال شویـد سپس بـرگه
 Address Listرا باز کنید.

1
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شکل 31ـ ایجاد رول برای شناسایی  pingکننده ها
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 6رول را ذخیره کنید.
اکنون آدرس  IPهر کاربری که مسیریاب را  pingکند در برگه  Address Listفایروال قابل مشاهده است.
قدم بعدی مشخص کردن اینترفیسی است که این کاربران از آنجا اقدام به  pingمی کنند .برای این منظور
دقیقاً یک رول دیگر مانند رول قبل ایجاد کنید .فقط  Actionمرحله  5را add dst to address list
انتخاب کنید و یک نام برایش بنویسید .حاال به راحتی می توان ردگیری کرد که چه کسانی از چه شبکه  هایی
مسیریاب شما را  pingمی کنند.
کارگاه  11گزارش گیری از عملکرد فایروال
یکی از امکانات مهم میکروتیک برای مدیران شبکه ،امکان گزارش گیری از رخداد ها و تغییرات درون
میکروتیک است .در سرویس فایروال نیز می توان امکانی فراهم کرد تا از ترافیک عبوری  Logگرفته شود ،تا
مدیر شبکه بررسی کند که چه اتفاقی درون فایروال در حال رخ دادن است.
در این کارگاه قصد گزارش گیری و تعیین مقصد ترافیک وب و  FTPرا داریم که از شبکه داخلی به سمت
شبکه خارجی ارسال می شود.
 1وارد تنظیمات فایروال میکروتیک شوید.
 2یک رول ایجاد کنید.
 3آدرس مبدأ بسته  ها را انتخاب کنید.
چون مبدأ ترافیک شبکه داخلی است Src Address ،را  192.168.1.0 /24قرار دهید (.)1
 4پروتکل و شماره درگاه  ها را مشخص کنید.
هر دو سرویس وب و انتقال پرونده روی پروتکل  TCPکار می کنند .در مقابل  Dst.Portبه ترتیب شماره
درگاه  ها را نوشته و با کاما از هم جدا کنید.)2( 21,20,443,80 :
 Action 5را روی  Logقرار دهید.
در برگه  Actionگزینه  Logرا انتخاب کنید ( .)3برای اینکه  Logاین رول را به صورت واضح ببینید در
مقابل عبارت  Log Prefixیک نام کوتاه بنویسید (شکل )32
1

3
4

2

شکل 32ـ ایجاد رول با اکشن log
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 6رول را ذخیره کنید
برای مشاهده   Logهای سیستم از منوی اصلی  WinBoxگزینه  Logرا انتخاب کنید .در اینجا همه   Logهای
رول این کارگاه تولید شدهاند ،به واسطه  Log Prefixقابل
سیستم قابل مشاهده است  Log .هایی که بهوسیله ِ
مشاهده هستند.
یادداشت

 Logگرفتن روی میکروتیک بار پردازشی ایجاد می کند و زیاد بودن رول  های  Logممکن است
عملکرد میکروتیک را با اختالل مواجه کند؛ بنابراین باید در Logگیری دقت کرد که رول  ها به اندازه
و به دقت نوشته شوند.
در سناریو هایی که تا اینجا بررسی شد ،فایروال از نوع  Packet Filterدر نظر گرفته شده بود .این نوع از
فایروال  ها فقط از طریق بررسی شماره درگاه و آدرس  IPو به طورکلی سرایند بسته تصمیم گیری می کنند و
اقدامی روی بسته انجام می دهند.
نوع دوم فایروال یعنی   Statefulها ،با توجه به  Stateیا وضعیت بسته تصمیم گیری می کنند .برای درک بهتر
این نوع فایروال الزم است انواع وضعیت  های هر بسته را یاد بگیریم:
 :Newزمانی که یک سیستم ،قصد ایجاد ارتباط دارد ،برای اولین بار یک بسته به سمت مقصد خود ارسال
می کند .در این حالت وضعیت این بسته در حالت  Newاست .مانند کسی که به فرد دیگری سالم می کند.
 :Establishمقصد در جواب فرستنده ،یک پیام تأیید ارتباط مانند جواب سالم ،تحت قالب  Establishارسال
میکند .در اینجا مبدأ نیز باید یک پیام  Establishبه سمت مقصد ارسال کند ،تا مقصد هم بداند که ارتباط
دوطرفه ایجاد شده است.
 :Relatedپس از ایجاد ارتباط ،مبدأ داده  های خود را تحت عنوان  Relatedارسال می کند و مقصد نیز
داده  های درخواست شده را برای مبدأ ارسال می کند.
 :Invalidبسته  هایی که وضعیت آنها به وسیله فایروال تشخیص داده نمی شوند و یا دچار مشکل هستند،
وضعیت  Invalidدارند.
 :Untrackedبسته  هایی که برای عبور از سازوکار بررسی وضعیت بسته در فایروال تنظیم شده اند.

فیلترینگ تارنما و اپلیکیشن
زمانی که قصد داریم یک تارنما را مسدود کنیم ،بنا به دالیل متعددی نمی توان آدرس IPآن تارنما را
مسدود کرد .برای مثال ممکن است آن تارنما   IPهای زیادی داشته باشد یا   IPهای آن مدام تغییر کنند و
یا آن تارنما پشت یک  NATباشد و  IPواقعی خودش نباشد .بنابراین باید از روش دیگری به نام فیلترینگ
الیه اپلیکیشن یا فیلترینگ الیه  7استفاده کرد .یکی از ملزومات این شیوه فیلترینگ یادگیری نوشتن
( Regex )Regular Expressionاست Regex .شیو ه ای است که در برخی زبان  های برنامه نویسی از جمله
 C++و پایتون استفاده می شود .این شیوه عموماً برای جست وجو و یا جایگذاری یک عبارت درون یک متن
استفاده می شود .برای یادگیری این شیوه باید با نماد های آن آشنا شوید (جدول .)3
می خواهیم رولی بنویسیم که دسترسی کاربران شبکه داخلی به تارنمای گوگل را مسدود کند .بنابراین باید یک
عبارت منظم بنویسیم که عبارت  google.comرا شامل شود .عبارت منظم یا  Regexآن میتواند بهصورت
 .*(google.com).*$باشد.
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جدول 3ـ نماد های Regex
توضیح

نماد
^

به ابتدای متن اشاره می کند .نویسه ای که بعد از ^ می آید باید ابتدای متن مورد جست وجو باشد.

.

به معنای یک نویسه است.

*

به معنای تکرار صفر بار تا بی نهایت بار از هر نویسه ای است.

()

نویسه  های درون پرانتز به عنوان یک گروه در نظر گرفته می شوند.

$

به انتهای متن اشاره می کند .نویسه ای که قبل از آن می آید باید آخرین نویسه متن مورد جست وجو
باشد.

|

به معنای یا است و می تواند چند عبارت را با هم  orکند

[]

یک کالس نویسه  ها را  notمی کند.

\

برای جست وجوی نویسه هایی که در  Regexمفهوم خاصی دارند ،استفاده می شود که قبل از نویسه
\ قرار می دهند.

برای مثال عبارت  ^.*(google\.com).*$با عبارت  های زیر مطابقت دارد:
google.com
w.google.com
www.google.com.1
gmail.google.com
اما با عبارات زیر تطابق ندارد:
Google
GOOGLE.COM
www.Google.com
gooGle.com
مشاهده می شود که  Regexروی بزرگی و کوچکی حروف حساس است .برای حل این مسئله می توان
حالت  های مختلفی که کاربران این عبارت را می نویسند پیدا کرد و با نماد | آنها را از هم جدا کردRegex .
آن به شکل زیر است:
*
*
^. (google.com|GOOGLE.COM|Google.com). $
اما باید دقت کرد که تعداد حاالتی که کاربر این عبارت را وارد می کند بسیار زیاد است و باید یک راه کوتاه تر
انتخاب کرد به همین دلیل می توان از نماد [] استفاده کرد تا این مشکل برطرف شود.
^.*([gG][oO][oO][gG][lL].+[cC][oO][mM]).*$
اکنون عبارت  google.comبا هر حالتی که حروف آن بزرگ یا کوچک باشند در متن پیدا می شوند.
فعاليت
كارگاهي

به تارنمای  regex101.comیا  regexr.comمراجعه کنید و صحت   Regexهایی را که می نویسید
بررسی کنید.
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کارگاه  12مسدودسازی دسترسی کاربران شبکه داخلی به تارنمای گوگل
به دلیل اینکه نمیتوان تارنمای گوگل را با آدرس  IPفیلتر کرد ،باید با استفاده از فیلترینگ الیه  7این کار انجام شود.
 1تنظیمات فایروال را باز کنید.
 2برای تارنمای گوگل یک  Regexبنویسید.
سربرگ  Layer 7 Protocolsرا انتخاب ( )1و یک  Regexایجاد کنید ( .)2یک نام متناسب با  Regexبرای آن
انتخاب کنید ( ،)3سپس  Regexرا که نوشتهاید در کادر پایین بچسبانید ( .)4( )Pasteدر انتها دکمه Apply
و  OKرا کلیک کنید (شکل.)33
1

2

3
4
شکل 33ـ ایجاد Regex

 3یک رول جدید ایجاد کنید.
 Chain 4صحیح را برای رول انتخاب کنید.
به دلیل اینکه مبدأ ترافیک در شبکه داخلی و مقصد آن در شبکه خارجی است؛ بنابراین ترافیک فقط از
فایروال عبور می کند و  Chainآن باید  forwardانتخاب شود (شکل .)34
 5آدرس مبدأ ترافیک را مشخص کنید.
آدرس مبدأ ترافیک را  192.168.1.0 /24قرار دهید (.)1
 6وضعیت ارتباط را مشخص کنید.
قصد داریم بسته  هایی که از سمت شبکه داخلی به سوی تارنمای گوگل هدایت می شوند را بررسی کنیم،
بنابراین در مقابل عبارت  Connection Stateگزینه  Newرا انتخاب کنید (.)2
1

3

4

2
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 Regex 7را به رول معرفی کنید.
به سربرگ  Advancedبروید و مقابل عبارت  ،Layer 7 Protocolنام  Regexرا از فهرست انتخاب کنید (.)3
 Action 8رول را انتخاب کنید.
به سربرگ  Actionبروید و  dropرا انتخاب کنید (.)4
 9رول را ذخیره کنید.
فعاليت
كارگاهي

فیلم

فعاليت
كارگاهي

با جست وجو در اینترنت   Regexهای آماده را برای اپلیکیشن  های مختلف جست وجو کنید و سناریوی
مسدودسازی آن اپلیکیشن  ها را انجام دهید.

فيلم شماره  :12233مسدودسازی پویش درگاه میکروتیک

رول های موردنیاز برای افزایش امنیت و جلوگیری از حمالت را در شبکه داخلی و مسیریاب تنظیم کنید،
طوری که در نهایت تمام ترافیک های ناشناخته را مسدود کند.

ارزشیابی مرحله 3
شرایط عملکرد
مراحل کار (ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

استفاده
از فایروال
سخت افزاری

مكان :کارگاه استاندارد رايانه
تجهيزات :شبکه ای از رایانه  ها که به
اینترنت و دستگاه فایروال متصل باشند
زمان 30 :دقیقه

نتایج ممکن

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

فعــال کــردن فایــروال و ایجــاد رول ـ مسدودســازی
دسترســی بــه فایــروال ـ مسدودســازی ســرویسهای
غیرضــروری روی فایــروال ـ ایجــاد رولهــای
فیلترینــگ ترافیــک و فیلترینــگ بــر اســاس درگاه و
باالتر از حد انتظار
آدرس  IPـ انــواع فیلترینــگ محتــوا و اپلیکیشــنها
و حمــات شــبکه و تارنماهــا ـ تشــخیص صحیــح
اولویــت و ترتیــب رولهــا و خالصهســازی آنهــا ـ
توانایــی گزارشگیــری از فایــروال و تحلیــل گــزارش

3

فعــال کــردن فایــروال و ایجــاد رول ـ مسدودســازی
دسترســی بــه فایــروال ـ مسدودســازی ســرویسهای
غیرضــروری روی فایــروال ـ ایجــاد رولهــای
فیلترینــگ انــواع ترافیــک و فیلترینــگ بــر اســاس
درگاه و آدرس IP

2

فعــال کــردن فایــروال و ایجــاد رول ـ تشــخیص
پایینترازحدانتظار انــواع   Chainهــا در فایــروال ـ بســتن دسترســی
یــک IP

1

در حد انتظار

نمره

معیار شایستگی انجام کار:
كسب حداقل نمره  2از مرحله استفاده از فایروال سخت افزاری
كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:
1ـ کاوش شبکه و تارنما
2ـ استفاده از فایروال نرم افزاری
3ـ استفاده از فایروال سخت افزاری
استاندارد عملکرد:
کشف نقاط ضعف شبکه و حفاظت از شبکه در برابر حمالت به کمک فایروال نرم افزاری و سخت افزاری
شاخصها:
شماره مرحله کار
1

شاخصهای مرحله کار

کاوش یک شبکه نمونه با استفاده از نرم افزار و تعیین نقاط آسیب پذیر شبکه
فعال سازی فایروال نرم افزاری ـ ایجاد رول  های مورد نیاز در فایروال ـ فعال و غیر فعال سازی رول  ها بر حسب نیاز ـ باز و
مسدود کردن درگاه و سرویس در فایروال بر اساس نیاز ـ مسدودسازی تارنما در صورت نیاز
ایجاد رول  های مورد نیاز ـ فعال و غیر فعالسازی رول  ها بر حسب نیازـ باز و مسدود کردن درگاه و سرویس در فایروال بر
اساس نیاز ـ مسدودسازی تارنما در صورت نیاز

2
3

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

مکان :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان  ها
تجهیزات :شبکه ای از رایانه ها که نرم افزارهای کاوش و تست نفوذ و فایروال روی آن نصب باشد ـ دستگاه فایروال ـ مودم  ADSLو اینترنت
زمــان 105 :دقیقــه (کاوش شــبکه و تارنمــا  45دقیقــه ـ اســتفاده از فایــروال نرمافزاری  30دقیقــه ـ اســتفاده از فایروال ســختافزاری  30دقیقه)
معیار شایستگی:

مرحله کار

ردیف
1

کاوش شبکه و تارنما

1

2

استفاده از فایروال نرم افزاری

1

3

استفاده از فایروال سخت افزاری

2

شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش:
مسئولیت پذیری ،ابراز تعهد به سازمان متبوع ـ تعالی فردی ،پایبندی کامل به اخالق حرفه ای ـ
مستندسازی ،پایبندی به مستندسازی در نظام کنترل کیفیت ـ زبان فنی
اتصال صحیح جریان برق فایروال سخت افزاری ـ جلوگیری از مسدود کردن کلیه ارتباطات مدیر
شبکه به فایروال سخت افزاری
دقت در نوشتن رول های فایروال و تنظیم آدرس ها در فیلترینگ فایروال
میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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حداقل نمره قبولی از 3

نمره هنرجو

2

*

پودمان 5

نصب و راه اندازی شبکه افزارها

بسیاری از دستگاه ها تحت شبکه و برای کاربردهای مختلف استفاده می شوند که از آنها با نام شبکه افزار یاد می کنند .همۀ این
دستگاه ها برای اتصال به شبکه دارای آدرس  IPهستند .یکی از پرکاربردترین مشاغلی که در این رشته بازار خوبی را به خود اختصاص
داده ،مربوط به دوربین های تحت شبکه است که کار نظارت تصویر را انجام می دهند .این دوربین ها به همراه دستگاه های ضبط تصاویر
تحت شبکه که به عنوان سیستم های نظارت تصویر نیز شناخته می شوند ،برای ایجاد امنیت و نظارت بر مکان های مختلف از جمله
محیط های کار و کسب ،کارخانه ها ،اماکن عمومی ،پارکینگ ها و همچنین جهت کنترل عبور و مرور در خیابان ها و جاده ها استفاده
می شوند .تنوع مدل و امکانات موجود در این تجهیزات این امکان را فراهم می کنند که بتوانیم از آنها در شرایط آب و هوایی مختلف
اعم از مناطق گرم ،سرد ،خشک و مرطوب همچنین روز و شب استفاده کنیم .انتخاب تجهیزات و تعیین محل نصب آنها وابسته به
نیازهایی است که از سیستم نظارتی وجود دارد .در این پودمان هنرجویان با اتکا بر دانش و مهارت قادر خواهند بود ،انواع تجهیزات را
شناسایی کرده ،به صورت دستی و همچنین با استفاده از نرم افزار ،محل نصب دوربین ها را جانمایی کنند .عالوه بر آن خواهند توانست
دوربین های تحت شبکه و دستگاه  NVRرا نصب و راه اندازی ،پیکربندی ،مدیریت و عیب یابی کنند.

واحد یادگیری 5
شایستگی نصب و راه اندازی شبکه افزارها
آیا تا به حال پی برده اید
مأمورین پلیس چگونه از ترافیک موجود در خیابان های سطح شهر مطلع می شوند؟
دوربین ها در چه نقاطی از یک فروشگاه نصب شوند که تمام قسمت های آن قابل مشاهده باشد؟
نگهبان یک کارخانه چگونه می تواند بفهمد مث ً
ال  3روز قبل چه کسی بدون اجازه وارد انبار شده است؟
اگر از نگهبان پرسیده شود سه ماه قبل ساعت  11صبح چه کسی د ِر انبار را باز کرده ،می تواند پاسخ دهد؟
آیا مدیر یک شرکت در طول مدت مأموریت خارج از شهر ،می تواند بر کارمندان خود نظارت داشته باشد؟
هدف از این واحد شایستگی ،نصب ،راه اندازی و استفاده از دوربین های تحت شبکه است.

استاندارد عملکرد
نصب و راه اندازی شبکه افزارهای تحت شبکه ،مدیریت و دسترسی به آنها از طریق شبکه های محلی و اینترنت
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دوربینهای تحت شبکه

تاکنون در جاده ها تابلوهایی که روی آن نوشته «  این محور با دوربین
کنترل می شود» را مشاهده کرده اید؟
آیا در برخی از فروشگاه ها تابلوی «  این مکان مجهز به دوربین مداربسته
است» را مشاهده کرده اید؟
این مکان مجهز به
چرا در فروشگاه ها و یا جاده ها دوربین نصب می کنند؟ چرا به وسیلۀ
دوربین مداربسته
تابلوهای مختلف ،وجود داشتن دوربین را اعالم می کنند؟
می باشد
لطفاً لبخند بزنید
در سامانه های حفاظتی و نظارت تصویری ،برای اهداف خاصی از جمله
کنترل ترافیک ،نظارت بر عملکرد کارکنان ،جلوگیری از سرقت و مواردی دیگر از دوربین های تحت شبکه و
از پروتکل های شبکه برای ارسال اطالعات استفاده می کنند .در شکل  1اجزای یک مدل از این نوع دوربین ها
نشان داده شده است .البته برخی از اجزا مانند دکمه  Audio In،Alarm Out،Alarm In، Resetو
 Alarm Outممکن است در برخی از مدل ها وجود نداشته باشد.

RS485, Alarm I/O, Groud
Video
Output

پژوهش

Reset Power Network Audio Audio
Adaptor Interface Output Input

شکل1ـ اجزای دوربین تحت شبکه

حسگر تصویر
تصویر چگونه تولید میشود و چه پارامترهایی در کیفیت تصویر مؤثر است؟
در دوربینها یک حسگر تصویر وجود دارد که مهمترین بخش از فرایند تولید تصویر را بر عهده دارد .حسگر تصویر،
قطعهای الکترونیکی است که پرتوهای نور بازتابیده از صحنه مورد نظر را به سیگنال تبدیل میکند .سیگنالهایی که
بهوسیله حسگر تصویر تولید میشوند ،پس از انجام یک مجموعه از پردازشها به دادههای دیجیتال تبدیل میشوند.
این دادهها در واقع اطالعات دیجیتالشده تصویر
صحنۀ مورد نظر هستند .حسگر از میلیونها قطعه
کوچک به نام پیکسل تشکیل شده است .در
دوربینهای تحت شبکه از فناوریهای مختلفی
برای ساخت و تولید حسگر استفاده میشود که دو
نوع آنها  CCDو  CMOSهستند (شکل  .)2ابعاد
و فناوری ساخت حسگرها در کیفیت تصویر ایجاد
شکل 2ـ انواع حسگرهای دوربین
شده مؤثر است.
تحقیق کنید تفاوت های دو نوع حسگر  CCDو  CMOSچیست؟
185

لنز
به دو تصویر روبه رو که به وسیله یک دوربین
گرفته شده است ،دقت کنید.
چرا تصویر سمت چپ واضح نیست؟
برای ایجاد تصویر واضح و شفاف ،عالوه بر
حسگر به قطعۀ دیگری به نام لنز نیاز داریم.
شکل 3ـ فوکوس در تصویر
وظیفۀ لنز متمرکز کردن پرتوهای نور بازتابی از صحنه ،روی حسگر تصویر است .هر چقدر میزان تمرکز
نور بیشتر باشد ،تصویر واضح تر می شود .به تصویری که کام ً
ال واضح بوده و مات نباشد ،اصطالحاً فوکوس
( )Focusگفته می شود .لنزها عالوه بر فوکوس کردن تصویر ،محدوده دید را نیز مشخص می کنند .تصاویر
شکل  4به وسیلۀ یک دوربین از یک نقطه ولی با سه لنز متفاوت گرفته شده است.

شکل 4ـ تصویر از یک نقطه با سه لنز
فعاليت
گروهی

در مورد تصاویر شکل  4در کالس بحث کنید.
به وسعت محدوده افقی از صحنه که در تصویر دیده می شود ،زاویه دید ( )Angle of viewمی گویند و واحد
آن درجه است .با توجه به کاربرد و محل نصب دوربین های تحت شبکه ،شرکت های سازنده دوربین از لنزهای
مختلفی استفاده می کنند .لنزها از نظر فاصله کانونی به سه دسته اصلی تقسیم می شوند.
 1ثابت ()Fixed
 2متغیر ()Varifocal
 3موتوردار ()Motorized

لنزهای ثابت
در این لنزها فاصله کانونی ثابت
است ،بنابراین زاویه دید ثابت
دارند .واحد اندازه گیری فاصله
کانونی میلی متر ( )mmاست و
معموالً در لنزهای ثابت اندازه آن
روی لنز نوشته می شود.
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فاصله کانونی
لنز
حسگر تصویر

زاویه دید

شکل 5ـ فاصله کانونی و زاویه دید
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پژوهش

با توجه به شکل  ،5در رابطه با مفهوم فاصله کانونی تحقیق کنید.
زاویه دید دوربین به اندازه فاصله کانونی لنز و حسگر تصویر بستگی دارد .در جدول  1زاویه دید برای لنزهای

1 1
مختلف با دو نوع حسگر تصویر متفاوت با اندازه های و
3 4

اینچ نشان داده شده است .ستون Recognition

مقدار تقریبی فاصله یک موضوع خاص تا دوربین را برای اینکه تصویر آن قابل تشخیص باشد ،نشان می دهد.
1
1
جدول 1ـ زاویه دید برای لنزهای مختلف و حسگرهای و
3 4

كنجكاوي

اینچ

1

فرض کنید میخواهیم از دوربینی استفاده کنیم که اندازه حسگر آن اینچ است و از فاصله حدود 3
3
متر زاویه دیدی حدود  70درجه داشته باشیم .با توجه به اطالعات جدول  1چه لنزی پیشنهاد میکنید؟

لنزهای Varifocal

در این لنزها فاصله کانونی متغیر است ،به همین دلیل زاویه دید آنها قابل تغییر است .این لنزها عموماً با دو
عدد معرفی می شوند که محدوده تغییر فاصله کانونی را نشان می دهند .برای مثال لنز 60ـ 6که فاصله کانونی
آن از  6mmتا  60mmقابل تغییر است (شکل .)6این لنزها زمانی استفاده می شود که در انتخاب محل نصب
دوربین محدودیت وجود داشته باشد و ناچار شویم دوربین را دورتر و یا نزدیک تر از مکان مورد نظر نصب
کنیم ،سپس به صورت دستی فاصله کانونی لنز را تغییر دهیم تا تصویر مورد نظر حاصل شود.
این لنزها دارای دو دستگیره هستند که به وسیله یکی از آنها زاویه دید تغییر می کند و به وسیله دیگری تصویر
فوکوس می شود .به دستگیره ها در شکل  6توجه کنید.

شکل  6ـ لنز varifocal
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لنزهای Motorized
این لنزها مشابه لنزهای  Varifocalهستند .با این
تفاوت که فاصله کانونی آنها به وسیله فرمان از راه دور
و به وسیله موتور تغییر می کند .فوکوس تصویر در این
نوع لنز به صورت خودکار صورت می گیرد.

انواع دوربینهای تحت شبکه از نظر شکل ظاهری

شکل 7ـ لنز Motorized

دوربین ها از نظر شکل ظاهری دارای اشکال مختلفی هستند.
 1دوربین های Dome
معنی واژه  Domeگنبد است و به دوربین هایی می گویند که به شکل گنبد هستند .این دوربین ها با اندازه و
طرح های متنوع برای نصب زیر سقف طراحی و ساخته شده اند (شکل .)8

شکل 8ـ انواع دوربین Dome

در فضاهای تاریک یا مکان هایی که نور کافی وجود ندارد ،باید حداقل روشنایی مورد نیاز دوربین فراهم شود.
گاهی اوقات امکان روشن کردن المپ وجود ندارد یا برای صرفه جویی در مصرف برق المپ ها را خاموش
می کنند ،به همین دلیل شرکت های سازنده روی برخی از این دوربین ها  LED-IRنصب می کنند که به
آنها  Domeـ  IRگفته می شود .در این دوربین ها به محض تاریک شدن محیط LED ،ها روشن شده و نور
الزم را تأمین می کنند .هرچقدر تعداد و اندازه  LEDها بیشتر باشد ،محدوده بیشتری روشن خواهد شد که
معموالً در مشخصات دوربین ذکر می شود.

شکل 9ـ  LEDهای دوربین
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این LEDها نور مادون قرمز تولید می کنند و حسگر تصویر نسبت به این نور حساس است .حساس بودن
حسگر به نور مادون قرمز سبب غیرطبیعی شدن رنگ تصویر در نور معمولی می شود .به تصویر زیر دقت کنید.

بدون فیلتر IR-CUT

برای حل این مشکل ،از فیلتر امواج مادون قرمز در
طول روز استفاده می شود .به این فیلترها CUTـ IR
می گویند .فیلتر   CUTـ  IRدر طول روز فعال شده،
مانع رسیدن نور مادون قرمز به حسگر می شود و به
محض تاریک شدن فضا غیرفعال می شود (شکل .)10
 2دوربین های بولت )IR Bullet( IR
این دوربین نیز به شکل های مختلف و معموالً برای
نصب روی دیوار یا دکل طراحی شده است (شکل.)11

با فیلتر IR-CUT

شکل 10ـ فیلتر IR-CUT

شکل 11ـ دوربین بولت IR

 3دوربین های ( boxصنعتی)
نوع دیگری از دوربین ها که بیشتر برای نصب روی دیوار و یا دکل طراحی شده اند ،به دوربین های صنعتی
مشهور هستند .این دوربین ها بدون  IRـ  LEDو لنز ساخته می شوند و با توجه به مکان نصب دوربین و
صحنۀ مورد نظر ،لنز مناسب روی آن نصب می شود (شکل.)12

شکل 12ـ دوربین box
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 4دوربین های گردان ( )PTZیا Speed Dome

گاهی نیاز است دوربین توانایی چرخش در جهات مختلف و امکان بزرگنمایی ( )zoomروی موضوعات خاصی
را داشته باشد .در این صورت از دوربینهایی استفاده میشود که به آنها  PTZمیگویند .میزان بزرگنمایی و
سرعت چرخش در مدلهای مختلف متفاوت است .مانند  10XZoomکه قدرت بزرگنمایی  10برابر دارد .از
این نوع دوربینها بیشتر در خارج ساختمان و فضاهای نسبتاً بزرگ استفاده میکنند و معموالً روی دکلها یا
دیوارهای بلند نصب میشوند .برخی از این نوع دوربینها    IRـ  LEDدارند .این دوربینها از طریق بستر شبکه
کنترل میشوند (شکل.)13

شکل 13ـ دوربین گردان
پژوهش

فیلم

تحقیق کنید چرا به این نوع دوربین ها  PTZمی گویند.

فیلم شماره  :12234نصب دوربین گردان PTZ

 5دوربین سوزنی ()pinhole
در مکان هایی که فضای کافی برای نصب دوربین وجود ندارد ،از این نوع دوربین استفاده می شود .یکی از
موارد استفاده از این دوربین ها در دستگاه های خودپرداز بانک ها است.

شکل 14ـ دوربین سوزنی

 6دوربین های بی سیم
در برخی مکانها به دالیل مختلف امکان سیمکشی برای نصب دوربین وجود ندارد .در این صورت میتوان از دوربینهای
تحت شبکه بیسیم استفاده کرد (شکل  .)15برای تمام دوربینهایی که ذکر شد نوع بیسیم آن نیز وجود دارد.

شکل 15ـ دوربین بی سیم
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پودمان پنجم :نصب و راهاندازی شبکهافزارها
فعاليت
گروهی

دربارة دالیل عدم امکان سیم کشی برای نصب دوربین در گروه بحث کنید و آنها را بنویسید .سپس دالیل
خود را با گروه دیگر مقایسه کنید.
1ـ............................
2ـ...........................
3ـ...........................

فعاليت
كارگاهي

ـ دوربین موجود در کارگاه را بررسی کرده ،نوع آن را از نظر شکل ظاهری مشخص کنید .بررسی کنید
آیا دارای  LED-IRاست؟
ـ اگر در محیط هنرستان دوربین وجود دارد ،گزارش بررسی انواع دوربینهای موجود را در کالس ارائه دهید.

كنجكاوي

اگر تلفن همراه شما ناگهان در یک ظرف آب بیفتد ،چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا وسیلۀ برقی میشناسید
که چنانچه در معرض آب قرار گیرد ،آسیب نبیند؟
برخی از دوربینهای تحت شبکه این قابلیت را دارند که در فضای باز نصب شوند و درصورتیکه در معرض باران
و یا گردوغبار قرار گیرند ،بدون مشکل کار میکنند .دوربینهای بولت  IRو دوربینهای گردان معموالً از این نوع
هستند؛ ولی دوربینهای باکس چنین ویژگی را ندارند .به همین دلیل اگر الزم شود این نوع دوربین در فضای باز
مورد استفاده قرار گیرد ،برای محافظت در برابر باران و گردوغبار ،باید آنها را داخل روکشهای ( )coverخاصی
قرار دهند (شکل  .)16این روکشها قابلیت نصب در فضای باز را دارند .عالوه بر این برخی از آنها مجهز به فن
خنککننده برای مناطق گرم و گرماساز برای مناطق سرد نیز هستند.

تغذیه دوربین

شکل 16ـ روکش دوربین

بیشتر دوربین های تحت شبکۀ ثابت به تغذیه  12ولت مستقیم و دوربین های گردان به تغذیه  220ولت
جریان متناوب نیاز دارند؛ ولی بسیار مهم است که همیشه قبل از متصل کردن منبع تغذیه به دوربین با
مراجعه به دفترچه مشخصات فنی دوربین و یا با مشاهده برچسب دوربین ،تغذیه مورد نیاز آن را مشخص
کنیم .برخی از دوربین های تحت شبکه ویژگی  PoEدارند و تغذیه مورد نیاز خود را از سوییچ شبکه تأمین
می کنند .در این صورت الزم است سوییچ شبکه هم  PoEبوده ،ولتاژ  PoEسوییچ و دوربین یکسان باشند.
جانمایی دوربین
نصب و راه اندازی دوربین های تحت شبکه دارای مراحل مختلفی است .یکی از مهم ترین این مراحل جانمایی
دوربین و انتخاب لنز مناسب است .برخی از تولیدکنندگان دوربین های تحت شبکه ،به صورت برخط از طریق
تارنما یا به وسیلۀ نرم افزاری که می توان آن را از تارنما بارگیری کرد ،جانمایی دوربین و انتخاب لنز مناسب
را برای مشتریان خود تسهیل می کنند .عالوه بر آنها نرم افزارهای زیادی در این رابطه وجود دارد که یکی از
آنها  IP Video System Design Toolاست.
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فیلم

فیلم

فيلم شماره  : 12235معرفی نرم افزار جانمایی دوربین

فيلم شماره  :12236جانمایی دوربین به وسیله نرم افزار
فیلمها را مشاهده کرده ،با استفاده از نرم افزار  IP Video system design toolفعالیت کارگاهی را انجام دهید.

فعاليت
كارگاهي

ـ نقشه کارگاه را که در لوح فشرده همراه هنرجو قرار دارد ،در نرم افزار وارد کنید و دوربین ها را در
جایی قرار دهید که دید مناسبی روی د ِر کارگاه داشته باشید و تمام رایانه های موجود در کارگاه تحت
پوشش دوربین ها قرار گیرد.
ـ در طرحی که ارائه میکنید به هرکدام از دوربینها یک شماره اختصاص داده ،جدول زیر را تکمیل کنید.
شماره دوربین

شکل ظاهری دوربین

لنز دوربین

NVR
در مکان هایـی کـه دوربین نصب می شود ،بـرای ضبط تصاویر از یک دستگاه مخصوص بـه نـام
 )Network Video Recorder) NVRاستفاده میکنند که از طریق شبکه به دوربینها متصل میشود .این
دستگاه معموالً دارای درگاه  HDMIو  VGAاست که بهصورت مستقیم به صفحهنمایش وصل شده ،تصاویر
دوربینها را نمایش میدهد .به همین دلیل هنگام جانمایی دوربینها و طراحی شبکه مربوط به آنها بهتر است محل
نصب  NVRنزدیک صفحه نمایش باشد.
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شکل 17ـ اتصال دوربین به NVR
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جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی ،ایمنی  ،بهداشت و توجهات زیست محیطی
شایستگی ها

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و)...

ایمنی و
بهداشت

اتصال سیم زمین ـ قطع جریان برق
موقع نصب اتصاالت ـ استفاده از عالیم
هشداردهنده و لباس کار مناسب محیط
و تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع ـ رعایت
استانداردهای امنیتی متناسب محیط کار

نتایج
ممکن

درستکاری و کسب حالل ،برآورد نمودن
نیازهایمشتریـمسئولیتپذیری،اطمینان
شایستگی های
از کیفیت کار انجام شده ـ مستندسازی،
غیرفنی
تهیه صورتجلسات کاری ـ تعالی فردی،
پایبندی کامل به اخالق حرفهای ـ زبان فنی

قابل قبول

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

ارائه اطالعات کامل در مورد تجهیزات موجود در
بازار به مشتری ،عدم تحمیل هزینه غیر ضروری
هنگام انتخاب تجهیزات مورد نیاز ،برآورد صحیح
مدت زمان اجرای پروژه ـ تأکید به مشتری برای
کنترل ،ضبط و بازبینی روزانه تصاویر و تغییر
گذرواژه دوربین و  NVRـ دقت در حفظ اموال
و زیبایی محیط و نظافت فردی حین کار ،نظافت
محل پس از انجام کار ،تحویل دستورالعملها در
قالب صورتجلسه و گرفتن امضا از مشتری ـ
حفظ حریم خصوصی کارفرما هنگام حضور در
محل ،توجه به حفظ حریم خصوصی افراد با اعالم
وجود دوربین در آن فضا

2

توجهات
جمعآوری زبالههای بازمانده و تحویل آنها
به مراکز بازیافت
زیست محیطی
نگرش

غیر
دقت در انتخاب درست تجهیزات مورد نیاز ـ
اخذ تأیید کارفرما در مورد مسیر کابلکشی ،قابل قبول

1

توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاه

محل نصب دوربینها و تجهیزات و هنگام
ارائه پیش فاکتور قبل از تأمین تجهیزات

* این شایستگی ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.

ارزشیابی مرحله 1
شرایط عملکرد
مراحل
(ابزار ،مواد ،تجهیزات،
کار
زمان ،مکان و )...

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

تشخیص نوع دوربین از نظر شکل ظاهری و مشخصات آن
شامل لنز دوربین ،وجود یا عدم وجود  LED-IRو میزان
باالتر
برد مؤثر  LED-IRو تغذیۀ مورد نیاز دوربین ـ جانمایی
از حد انتظار دوربین به صورت دستی و با استفاده از نرمافزار با توجه
به لنز و رزولوشن دوربین ـ تعیین محل نصب  NVRبرای
مکان :کارگاه استاندارد رایانه
یک پالن مشخص
تجهیزات :رایانه مجهز به
تشخیص نوع دوربین از نظر شکل ظاهری و مشخصات
جانمایی نرمافزار جانمایی دوربین،
آن شامل لنز دوربین ،وجود یا عدم وجود  LED-IRو
حداقل یک عدد دوربین دارای
دوربین
میزان برد مؤثر  LED-IRو تغذیۀ مورد نیاز دوربین
برچسب مشخصات ،یک عدد
انتظار
درحد
ـ جانمایی دوربین به صورت دستی با توجه به لنز و
آداپتور  12ولت
رزولوشن دوربین ـ تعیین محل نصب  NVRبرای یک
زمان 10 :دقیقه
پالن مشخص

پایین تر از
حد انتظار

نمره

3

2

تشخیص نوع دوربین از نظر شکل ظاهری و مشخصات

آن شامل لنز دوربین ،وجود یا عدم وجود  LED-IRو 1
میزان برد مؤثر  LED-IRو تغذیۀ مورد نیاز دوربین
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مشخصات فنی دوربینهای تحت شبکه
به جز حسگر تصویر ،لنز دوربین و شکل ظاهری دوربین ها ،چه مشخصات دیگری برای انتخاب و تهیه یک
دوربین تحت شبکه اهمیت دارد؟
برای یافتن پاسخ این سؤال ،باید اطالعات بیشتری از مشخصات فنی دوربین های تحت شبکه داشته باشیم.
برخی از این مشخصات عبارت اند از:
وضوح تصویر
هرگاه یک عکس را بزرگ نمایی کنیم ،جزئیات موجود در تصویر با کیفیت کمتری نشان داده خواهد شد.
در مکان هایی که جزئیات اهمیت دارد ،باید از دوربین هایی استفاده شود که تصاویری با وضوح بیشتر تولید
می کنند .دوربین های تحت شبکه با وضوح تصویر مختلفی از جمله  3 ،2 ،1/3و ...مگاپیکسل وجود دارند که
بر اساس نیاز انتخاب می شوند.
Minimum Illumination

تصاویر حاصل بازتاب نور از صحنه های مورد نظر هستند ،بنابراین اگر در فضای مورد نظر نور کافی وجود
نداشته باشد و  IRـ  LEDهم نتواند نور کافی را تأمین کند ،تصویر فاقد کیفیت الزم خواهد بود .برای حل
این مشکل دو راهکار وجود دارد:
راهکار اول :با استفاده از المپ ،روشنایی مورد نیاز را تأمین کنیم .این کار باعث می شود هزینه برق مصرفی
زیاد شده ،انرژی زیادی به هدر برود .در بعضی موارد هم تأمین نور به این روش امکان پذیر نیست.
راهکار دوم :از دوربین هایی استفاده
کنیم که در نورهای خیلی کم هم
می توانند تصویر خوب تولید کنند.
مشخصه Minimum Illumination
حداقل نوری را مشخص می کند که
دوربین برای تولید تصویر با کیفیت
خوب نیاز دارد و واحد آن  Luxاست.
هر چقدر مقدار این مشخصه کمتر
باشد ،برای تصویر قابل قبول به شدت
شکل 18ـ تأثیر مشخصه  Minimum Illuminationدر تصویر
نور کمتری نیاز داریم.
)WDR (Wide Dynamic Range
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شکل 19ـ تأثیر WDR

در تصویر

پودمان پنجم :نصب و راهاندازی شبکهافزارها
فعاليت
گروهی

در مورد تصاویر شکل  19با هم کالس خود بحث کنید.
در مکان هایی که الزم است برای کنترل تردد افراد ،دوربین را به سمت در ورودی قرار دهیم ،یا ناچار هستیم
دوربین را به سمت پنجره قرار دهیم؛ از آنجا که شدت نور پشت پنجره و یا در ورودی خیلی زیادتر از داخل
ساختمان است صورت افراد سیاه شده ،قابل تشخیص نخواهد بود .برای حل این مشکل باید از دوربین هایی
استفاده کنیم که قابلیت  WDRداشته باشند.
استاندارد ONVIF
تولیدکنندگان دوربین NVR ،و نرم افزارهای مدیریت تصویر ،برای اینکه محصوالتشان بتوانند با یکدیگر
ارتباط برقرار کنند ،باید استاندارد  ONVIFرا پشتیبانی کنند.

فیلم

كنجكاوي

پویانمایی شماره  :12237استاندارد ONVIF

اگر یک کارخانه  ،NVRدوربین و نرم افزار مدیریت تصویر تولید کند و همۀ آنها بتوانند با یکدیگر
ارتباط برقرار کنند ،آیا باز هم الزم است استاندارد  ONVIFرا پشتیبانی کند؟ چرا؟
3D DNR
به تصاویر شکل 20دقت کنید .چه تفاوتی بین تصویر چپ و راست مشاهده می کنید؟

شکل 20ـ تأثیر  DNRدر تصویر

هنگامی که نو ِر محیط کم باشد ،نسبت سیگنال به نویز تصویر زیاد می شود که تأثیر خود را به صورت نقاطی
در تصویر نشان می دهد DNR .به فناوری گفته می شود که به صورت دیجیتال در هنگام پردازش تصویر،
تأثیر نویزها را به حداقل می رساند .بعضی از دوربین ها این قابلیت را ندارند .برخی  2D DNRدارند و برخی
 3D DNRدارند .تأثیر  3D DNRبیشتر از  2D DNRاست.
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فعاليت
گروهی

در مورد جدول زیر با هم کالسی خود گفت وگو کرده ،به سؤاالت پاسخ دهید.

3.0 Megapixel
Outdoor Dome
)(Surface

3.0 Megapixel
Intdoor Dome
)(Surface

NINC-30DNE-28

NTL-10ND-312

ND4-13VR-312HB

ND4-13S-312

Indoor/Outdoor

Outdoor

Outdoor

Indoor

1/4″CMOS

1/4″CMOS

1/4″CMOS

1/4″CMOS

3.0 Megapixel

1.0 Megapixel

1.3 Megapixel

1.3 Megapixel

2032×1536

1280×800

1280×1024

1280×1024

1.0 Lux

)0 lux (IRs On

)0 lux (IRs On

)0 lux (IRs On

-

Yes

Yes

Yes

1.0 Megapixel
3.0 Megapixel
Bullet Camera Camera Package

Product
Description
Part Number

Suitable Environment
Imager
)Resolution (Total Pixels
)Resolution (Pixels
Minimum llumination
IR LEDs

ـ کدام دوربین بیشترین و کدام یک کمترین کیفیت وضوح تصویر را دارد؟
ـ کدام یک از دوربین ها را می توان در فضای باز استفاده کرد؟
ـ برای کدام یک از دوربین ها در شب باید نور کافی تأمین کرد؟
فعاليت
كارگاهي

فرض کنید مدیر هنرستان تصمیم گرفته است داخل کارگاه رایانه دوربین نصب کند ،به صورتی که بتواند
رفت وآمد داخل کارگاه رایانه و همچنین رایانه ها را به وسیله دوربین تحت نظر داشته باشد ،در طرحی که
قب ً
ال آماده کردید ،حداقل مشخصات مورد نیاز هر دوربین را در جدول زیر بنویسید.
توجه داشته باشید که برای صرفه جویی در مصرف انرژی المپ های کارگاه در شب باید خاموش باشند.
ردیف نوع دوربین از نظر شکل ظاهری فاصله کانونی لنز

ضبط تصاویر دوربین های تحت شبکه
برای ضبط تصاویر دوربین ها از دو روش استفاده می شود:
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روش اول :استفاده از دستگاه NVR

روش دوم :استفاده از یک رایانه با مشخصات سخت افزاری مناسب و نرم افزار مدیریت تصویر
پژوهش

در مورد  DVRو  Hybrid DVRتحقیق کنید.
ما روش اول یعنی  NVRرا مورد بررسی قرار می دهیم.
فرض کنید مدیر مدرسه عالوه بر تعداد و نوع دوربین ها از شما خواسته است که  NVRمناسبی را هم
پیشنهاد کنید .برای این منظور الزم است که با مشخصات مهم برای انتخاب  NVRآشنا شوید.
مشخصه های مهم در انتخاب NVR
تعداد کانال NVR :ها معموالً با  32،24،16،8،4و  64کانال در بازار موجود هستند .تعداد کانال به معنی
حداکثر تعداد دوربین هایی است که  NVRمی تواند تصاویر آن را نمایش داده و یا ذخیره کند.
وضوح تصویر :وضوح تصویر ،در  NVRها از سه نظر اهمیت دارد:
( Viewنمایش) NVR :تصویر دوربین ها با چه وضوح تصویری را می تواند به صورت زنده نمایش دهد؟
( Recordضبط) NVR :چه تعداد از تصاویر دوربین ها را با چه وضوح تصویر و چند فریم در ثانیه می تواند
ضبط کند؟
( Playbackپخش) NVR :چه تعداد از تصاویر ضبط شده و با چه وضوح تصویری را می تواند به صورت
هم زمان بازپخش کند؟
اینها سؤاالتی هستند که در رابطه با وضوح تصویر  NVRمطرح است و پاسخ آنها را باید در دفترچه راهنمای
آن جست وجو کرد .به مشخصات یک نمونه  NVRتوجه کنید:

كنجكاوي

تصاویر ضبط شدۀ چند دوربین  3مگاپیکسل را به صورت هم زمان می توان با این  NVRپخش کرد؟
 Streamو تعداد فریم در ثانیه :تعداد فریم در ثانیه نشان می دهد که  NVRتصویر دوربین ها در وضوح
مختلف را با چند فریم در ثانیه ضبط و پخش کرده یا نمایش می دهد.
به شکل  22دقت کنید:
ارسال برای نمایشگر یا
دستگاه ضبط
ارسال برای رایانه
سرویسگیرنده یا تلفن همراه

Main Stream

اطالعات خام
Sub Stream
شکل 22ـ کاربرد انواع stream
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دوربین ،اطالعات خام مربوط به تصاویر را تولید کرده ،در بستر شبکه ارسال می کند NVR .اطالعات دریافتی
را پردازش و دو تصویر با کیفیت متفاوت ایجاد می کند .یک تصویر با کیفیت اصلی که به آن Main Stream
و یک تصویر با کیفیت پایین تر که به آن  Sub Streamمی گویند NVR .تصاویر دوربین ها را با کیفیت
 Main Streamذخیره می کند و از طریق درگاه  HDMIو یا  VGAبه صفحه نمایش ارسال می کند.
 Sub Streamبرای تلفن همراه یا شبکه هایی ارسال می شود که محدودیت پهنای باند دارند .بسیاری از
دوربین های تحت شبکه نیز امکان ارسال تصویر به صورت  Main Streamو  Sub Streamرا دارند که به
آنها  Dual Streamمی گویند.

اجزا و مشخصات NVR

در شکل های  23و  24پنل جلو و پشت یک مدل  NVRنشان داده شده است .در جدول  2وظیفه هریک از
اجزای پنل پشت آمده است.

شکل 23ـ پنل جلوی NVR

شکل 24ـ پنل پشت NVR
جدول 2ـ وظیفه اجزای پنل پشت NVR

شماره

بخش

شرح عملکرد

1
2
3
4
5
6
7
8
9

کانکتور منبع تغذیه
ورودی صدا
رابط HDMI
رابط  LANشبکه
خروجی صدا
رابط VGA
رابط USB
اتصال به زمین
کلید روشن و خاموش

منبع تغذیه  12ولت DC

رابط  RCAبرای ورودی صدا
رابط  HDMIبرای خروجی ویدئو
رابط اترنت با قابلیت سازگاری با پهنای باند 10/100/1000Mbps
رابط  RCAبرای خروجی صدا
رابط  DB9جهت خروجی  VGAنمایش ویدئو و منو دستگاه
برای اتصال دستگاه های اضافی  USBمانند ماوس و دیسک سخت
قبل از شروع به کار  NVRآن را متصل کنید.
کلید برای قطع و وصل برق دستگاه

برخی از  NVRها قابلیت ضبط و پخش صدا را دارند .دوربین هایی که دارای میکروفن داخلی هستند ،صدا
را همراه با تصویر به وسیلۀ بستر شبکه به  NVRارسال می کنند .عالوه بر آن ،برخی از  NVRها یک رابط
 RCAنیز برای اتصال مستقیم میکروفن دارند.
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 NVRها دارای درگاه های متعددی از جمله  ،HDMI، VGA، USBدرگاه شبکه و  ESATAهستند.
هرچه کیفیت و تعداد این قبیل درگاه ها بیشتر باشد ،قابلیت  NVRبیشتر خواهد بود.
فعاليت
كارگاهي

نام هر بخش را روی شکل  24بنویسید و به عالئم آن دقت کنید.
کیس NVR :ها مانند رایانه با کیس ها و در اندازه های مختلفی وجود دارند .برخی از آنها قابلیت نصب در َرک
را دارند که به آنها  Rack mountمی گویند.

پژوهش

در مورد  ESATAتحقیق کنید.
دیسک سخت :در  NVRتصاویر دوربین ها روی دیسک سخت ذخیره می شود .هرچه حجم دیسک سخت
بیشتر باشد ،مدت زمان بیشتری می توان تصاویر را ذخیره کرد ،به همین دلیل تعداد و ظرفیت دیسک
سخت هایی که به وسیله  NVRپشتیبانی می شود ،اهمیت زیادی دارد.
با توجه به اینکه در NVRها ذخیره و حذف اطالعات روی دیسک سخت بهطور مداوم انجام میشود ،الزم است از
دیسک سخت مخصوص این کار استفاده شود .با توجه به نیاز مشتری ،حجم دیسک سخت مورد نیاز متفاوت است.
شرکتهای مختلف ،ابزاری برای محاسبه حجم دیسک سخت در اختیار مشتری قرار میدهند .در این نرمافزارها
براساس تعداد دوربین ،وضوح تصویر و تعداد فریم تصاویر هر دوربین Encoding ،مربوط به  NVRو ظرفیت
دیسک سخت ،محاسبه میشود که تصاویر چند روز دوربینها ذخیره خواهد شد .همچنین میتوانیم مشخص
کنیم که برای چند روز به تصاویر ذخیره شده نیاز داریم و سپس نرمافزار ،حجم دیسک سخت مورد نیاز را محاسبه
میکند .پس از تکمیل ظرفیت دیسک سخت تصاویر قدیمیتر پاک شده ،تصاویر جدید جایگزین میشود.
تعداد کانال (دوربین)
ظرفیت دیسک سخت
وضوح تصویر دوربین  
مدت زمان ضبط تصاویر
در هر روز برحسب
ساعت

تعداد فریم جهت ضبط
تصاویر
فرمت ذخیره سازی
تصویر

  مدت زمان نگهداری
اطالعات برحسب روز    

شکل25ـ نرم افزار محاسبه ظرفیت دیسک سخت

قالب ذخیره سازی تصاویر :قالب ذخیره سازی تصاویر در حجم پرونده های ذخیره شده تأثیر می گذارد .به
همین دلیل یکی از مشخصه های مؤثر در انتخاب نوع  NVRمی تواند قالب های ذخیره سازی آن باشد.
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فعاليت
كارگاهي

ـ اگر کالس شما به دو دوربین  5مگاپیکسل احتیاج داشته باشد ،برای اینکه تصاویر  30روز دوربین ها
را با  25fpsذخیره کنیم ،با استفاده از نرم افزار  Disk Calculatorظرفیت دیسک سخت مورد نیاز را
محاسبه کنید.
ـ در نرم افزار  Disk Calculatorچه قالب هایی برای ذخیره سازی وجود دارد و کدام یک بیشترین حجم
فشرده سازی را دارد؟
پهنای باند ) : (Bandwidthپهنای باند یکی از ویژگی های بسیار مهم در انتخاب  NVRاست که با واحد
 Mbpsسنجیده می شود .تعداد دوربین و وضوح تصویر آنها ،تعداد  streamها ،تعداد فریم تصاویر و قالب
ذخیره سازی ،پارامترهای مؤثر در مقدار پهنای باند است .باید قبل از انتخاب  NVRحداقل پهنای باند مورد
نیاز را محاسبه کنیم .معموالً سازندگان  NVRنرم افزاری برای محاسبه پهنای باند ارائه می کنند (شکل .)26

تعداد دوربین

وضوح تصویر دوربین ها
تعداد فریم تصاویر هر
دوربین

حداقل پهنای باند مورد
نیاز NVR

نوع رمزگذاری تصاویر
پهنای باند الزم برای هر
دوربین

شکل 26ـ نرم افزار محاسبه پهنای باند
فعاليت
كارگاهي

ـ نرم افزار  Bandwidth Calculatorرا اجرا کرده ،برای  8عدد دوربین با وضوح تصویر  2مگاپیکسل
حداقل پهنای باند مورد نیاز  NVRرا برای حالتهای زیر محاسبه کرده ،جدول را کامل کنید.
تعداد فریم دوربین ها

قالب ذخیره سازی

15

H264

25

H264

25

H265

حداقل پهنای باند مورد نیاز

ـ می خواهیم تصاویر دو دوربین  5مگاپیکسل و سه دوربین  2مگاپیکسل  25fpsرا ضبط کنیم .در
جدولی مشابه جدول باال برای هر قالب ذخیره سازی ،حداقل پهنای باند  NVRرا محاسبه کنید.
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فعاليت
گروهی

ـ تصویر زیر مشخصات سه مدل  NVRرا نشان می دهد .پس از بررسی با هم گروهی ،جدول را کامل
کنید.

مدل NVR

c

b

a

تعداد کانال ها
بیشترین تعداد فریم در حالت Main Stream
بیشترین وضوح تصویر قابل نمایش در درگاه HDMI

تعداد کانال بازپخش با وضوح تصویر  2مگاپیکسل
تعداد دیسک سخت قابل پشتیبانی و حداکثر ظرفیت دیسک سخت
تعداد درگاه USB

حداکثر پهنای باند ورودی
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مکانهای مشاهده تصاویر

شکل 27ـ شبکه دوربین ها

در حالت کلی تصاویر دوربین ها به روش های زیر قابل مشاهده هستند:
 1مستقیماً از طریق  NVRبا استفاده از درگاه  HDMIیا درگاه VGA

شکل 28ـ اتاق کنترل

 2به وسیلۀ نسخه سرویس گیرنده نرم افزار  NVRکه روی یک رایانه نصب شده است ،از طریق شبکه محلی
و یا اینترنت
 3به وسیلۀ اپلیکیشن قابل نصب روی گوشی های هوشمند
با توجه به نکات باال ،پس از جانمایی دوربین ها ،باید در طراحی شبکه نیز پیش بینی های الزم برای اتصال
 NVRبه اینترنت صورت پذیرد .همچنین اگر بخواهیم افرادی از طریق شبکه محلی به وسیله نسخه کالینت
به تصاویر دسترسی داشته باشند ،بستر الزم برای آنان نیز تأمین شود.
پس از مشخص شدن تعداد ،مدل دوربین ها و نوع  NVRباید شبکۀ دوربین ها طراحی شود .در این طراحی
چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد:
 1محل نصب  NVRمشخص شده باشد.
 2مکانهای مشاهده تصاویر از قبل مشخص شده ،بستر شبکه و یا تأمین اینترنت الزم برای آن پیشبینی شود.
 3درصورتیکه دوربینها  PoEنباشند ،باید در طرح خود پیشبینیهای الزم برای تغذیه دوربینها انجام شود.
برای تأمین تغذیه دوربین دو راه حل وجود دارد:
برای هر دوربین یک منبع تغذیه جداگانه در نظر گرفته شود.
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با توجه به تعداد دوربین ها ،یک منبع تغذیه مناسب برای تمام دوربین ها در نظر گرفته شود.
با اطالعات کسب شده تا این مرحله می توانیم برای یک ساختمان ،مانند هنرستان خود یک سیستم دوربین
مداربسته تحت شبکه طراحی کنیم.
پروژه

یادداشت

با نظر هنرآموز بخشی از ساختمان هنرستان شامل کارگاه رایانه ،در ورودی هنرستان ،راه پله ها را مشخص
کرده ،با توجه به موارد زیر نقشه و فهرست تجهیزات را آماده کنید.
ـ همۀ در های ورودی تحت پوشش دوربین قرار گیرد و تصاویر آنها در تمام طول شبانه روز واضح باشند.
ـ راه پله ها تحت پوشش دوربین قرار گیرد.
ـ وضوح تصویر دوربین ها  2مگاپیکسل در نظر گرفته شود.
ـ تصاویر همه دوربین ها با وضوح تصویر  2مگاپیکسل و  15فریم در ثانیه ذخیره شود.
ـ تصاویر باید برای حداقل یک ماه ذخیره شود.
ـ محل نصب  NVRدر اتاق سرپرست رایانه در نظر گرفته شود.
ـ المپ ها در شب خاموش هستند.
در گزارش خود موارد زیر را در نظر بگیرید:
 1با توجه به اینکه انتخاب مشخصات دوربین و  NVRدر قیمت تمام شده مؤثر خواهد بود ،باید طرحی
ارائه کنید که با توجه به نیاز پروژه ،با حداقل قیمت قابل اجرا باشد .بنابراین دوربین ها و  NVRحداقل
مشخصه های مورد نیاز را داشته باشند.
 2جانمایی دوربین ها به صورت دستی انجام شود.
 3شکل ظاهری IR ،ـ  WDR ،LEDبرای دوربین ها مشخص شود.
 4ظرفیت دیسک سخت مورد نیاز مشخص شود.
 5تعداد کانال ،وضوح تصویر کانال ها ،پهنای باند و پشتیبانی از دیسک سخت مورد نیاز برای NVR
مشخص شود.

به فهرست تجهیزاتی که شما در قالب گزارش باال تهیه می کنید  (List of Material) LOMمی گویند.
در دنیای کار عالوه بر موارد فوق یک ستون برای قیمت کاال و نهایتاً یک برآورد کلی از هزینه پروژه نیز اضافه
می شود و کارفرما پس از دریافت آن معموالً با توجه به موارد زیر در مورد واگذاری اجرای پروژه به شما تصمیم
خواهد گرفت.
حدود قیمت برآورد شده
دقیق و کامل بودن طرح جانمایی دوربین
مشخصات ذکر شده در فهرست تجهیزات
برآورد حدودی از مدت زمان اجرای پروژه که این برآورد بیشتر به میزان تجربه ،شرایط و محیط کار بستگی
دارد.
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ارزشیابی مرحله 2
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و)...

تهیه فهرست
تجهیزات

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :رایانه مجهز به
نرم افزارهای محاسبه
 storageو Bandwidth
زمان 10 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

باالتر از
حد انتظار

تعیین تعداد و نوع دوربینها از نظر شکل ظاهری و
مشخصات آن شامل نیاز یا عدم نیاز به ویژگی  ،WDRبرد
مؤثر  IRبرای دوربین با  ،LED - IRرزولوشن دوربینها ـ
تعیین نوع  NVRاز نظر تعداد کانال ،رزولوشن کانالها در
حالت ضبط و پخش برای یک پالن مشخص ـ محاسبه
 storageو  Bandwidthموردنیاز برای پالن و نیاز مشخص

در حد
انتظار

تعیین تعداد و نوع دوربینها از نظر شکل ظاهری و
مشخصات آن شامل نیاز یا عدم نیاز به ویژگی  ، WDRبرد
مؤثر  IRبرای دوربین با  ،LED - IRرزولوشن دوربینها ـ
تعیین نوع  NVRاز نظر تعداد کانال ،رزولوشن کانالها در
حالت ضبط و پخش برای یک پالن مشخص

2

پایین تر از
حد انتظار

تعیین تعداد و نوع دوربینها از نظر شکل ظاهری و
مشخصات آنها شامل برد مؤثر  IRبرای دوربینها با
 ،LED - IRرزولوشن دوربینها ـ تعیین نوع  NVRاز
نظر تعداد کانال برای یک پالن مشخص

1

3

فرض کنید که مدیر مدرسه بر اساس  ،LOMتجهیزات الزم را تهیه و از شما خواسته است که آنها را نصب
و راه اندازی کنید.
فیلم

فعاليت
كارگاهي

فيلم شماره  :12238نصب فیزیکی دوربین

پس از مشاهده فیلم ،دوربین  ها را مطابق نقشه شبکه در محل مورد نظر نصب کنید.

کارگاه    1آماده سازی دوربین
 1ولتاژ کاری دوربین را مشخص کنید.
ابتدا ولتاژ کاری دوربین را از روی دفترچه
راهنما یادداشت کنید .مشخصات معموالً روی
جعبه و بدنه دوربین نیز نوشته شده است
(شکل .)29
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شکل29ـ مشخصات دوربین روی جعبه

 2متناسب با ولتاژ کاری دوربین ،منبع تغذیه مناسب تهیه کنید.
 3یک کابل شبکه یک تا دو متری آماده کنید.
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 4منبع تغذیه را به دوربین متصل کنید.
دوشاخه تغذیه را به برق و کانکتور آن را به دوربین وصل کنید .پس از حدود یک دقیقه دوربین آماده به کار
است.
 5با کابل شبکه دوربین را به رایانه متصل کنید.
یک طرف کابل شبکه را به دوربین و سمت دیگر آن را به درگاه شبکه رایانه متصل کنید.
کارگاه    2مشاهدۀ تصویر دوربین
در دوربین های تحت شبکه ،برای اولین بار که از طریق  Internet Explorerبه دوربین متصل می شوید،
یک پرونده افزونه ( ) pluginبرای رایانه شما ارسال می شود .این پرونده باید بارگیری و نصب شود .در دفعات
بعدی به این کار نیازی نخواهد بود.
فیلم

فيلم شماره  :12239تنظیم  IEجهت بارگیری و نصب افزونه
 1آدرس  IPدوربین ،نام کاربری و گذرواژه دوربین را مشخص کنید.
در دفترچه راهنمای دوربین تحت شبکه همچنین روی برچسب موجود در بدنه دوربین آدرس  ،IPنام
کاربری و گذرواژه نوشته شده است .در برخی از دوربین های تحت شبکه ،کارخانه سازنده برای حفظ امنیت،
به دوربین گذرواژه ای اختصاص نمی دهد و در اولین ورود از کاربر خواسته می شود گذرواژه دوربین را تعیین
کند (شکل .)30

شکل 30ـ درخواست گذرواژه

 2آدرس رایانه خود را در محدوده  IPدوربین تنظیم کنید.
 3به وسیلۀ  IEبه  Firmwareدوربین متصل شوید.
برای دسترسی به  ،Firmwareآدرس  IPدوربین را در نوار آدرس مرورگر  IEوارد کنید.
 4گذرواژه دوربین را تعیین کنید.
در صفحه ای که ظاهر می شود ،گذرواژه دوربین را  P@ssw0rdقرار دهید.
 5تصویر دوربین را به صورت زنده (  ) live Viewمشاهده کنید.
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کارگاه      3تنظیمات اولیه دوربین
فیلم

فعاليت
كارگاهي

فيلم شماره  :12240راه اندازی دوربین به وسیله IE

پس از مشاهده فیلم ،تنظیمات زیر را انجام دهید.
ـ آدرس  IPدوربین را در محدوده آدرس شبکه تنظیم کنید.
ـ تاریخ و ساعت دوربین را با رایانه هم زمان کنید.
ـ نام دوربین را به  Classتغییر دهید.
ـ اطالعات عمومی دوربین را بررسی و جدول زیر را تکمیل کنید.
نام مشخصه

مقدار

مدل دوربین
شماره زنجیره دوربین
نسخه  Firmwareتحت ویندوز
نسخه  Firmwareتحت وب
ساعت و تاریخ دوربین

ـ دوربین را به سوییچ شبکه کارگاه وصل کنید و تصویر دوربین را هم زمان به وسیله همۀ رایانه های
موجود در شبکه مشاهده کنید.

یادداشت

پس از تنظیم  IPدوربین و اتصال آن به سوییچ ،تمام رایانه های موجود در شبکه می توانند به
 Firmwareدوربین دسترسی پیدا کنند.
کارگاه    4تنظیمات پیشرفته دوربین

فیلم
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فعاليت
كارگاهي

پس از مشاهده فیلم موارد زیر را انجام دهید.
ـ یک کاربر جدید با نام کاربری  testو گذرواژه  Test@123تعریف کنید .به این کاربر اجازه ندهید
دسترسی  live View Remoteداشته باشد.
ـ با نام کاربری  testبه دوربین متصل شده ،نتیجه را مشاهده کنید.
ـ با نام کاربری  adminبه دوربین متصل شده ،وضوح تصویر را  1280×720و تعداد فریم را  5قرار
دهید و تصویر را مشاهده کنید.
ـ با نام کاربری  adminوارد تنظیمات دوربین شوید و با اعمال تغییرات زیر در تنظیمات دوربین ،تأثیر
آن را در تصویر دوربین مشاهده کرده ،نتیجه را در جدول زیر بنویسید.
نام مشخصه

مقدار

WDR

( ONدوربین به سمت پنجره کالس باشد)

Mirror

Up/Down

Rotate

ON

White Balance

Natural Light

Brightness

100

تأثیر در تصویر

ـ در منوهای دوربین جست وجو کرده ،با توجه به اطالعات به دست آمده جدول زیر را تکمیل کنید.
نام مشخصه

مقدار

انواع وضوح تصویری که دوربین پشتیبانی می کند.
مدل دوربین
وضوح تصویر دوربین در حالت Main Stream
وضوح تصویر دوربین در حالت Sub Stream

صدا را پشتیبانی می کند
 WDRرا پشتیبانی می کند
قالب های تصاویری که دوربین می تواند تولید کند.
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اگر در یک پروژه بخواهیم چندین دوربین نصب کنیم ،برای تنظیم آدرس  IPدوربین ها به جز استفاده از IE

راهکار دیگری وجود دارد؟ تمام کارخانه های سازنده دوربین های تحت شبکه ،یک نرم افزار همراه دوربین ها
ارسال می کنند که به وسیلۀ آن می توان بدون استفاده از مرورگر وب آدرس  IPدوربین ها را تنظیم کرد .پس
از اجرای این نرم افزارها ،فهرست دوربین های موجود در شبکه نمایش داده خواهد شد .با انتخاب هر دوربین
می توان آدرس  IPآن را تغییر داد (شکل .)31

شکل 31ـ نمایش فهرست دوربین های موجود در شبکه
فعاليت
كارگاهي

آدرس  IPدوربین موجود در کارگاه را با استفاده از نرم افزار  SADPتغییر دهید.

راهاندازی NVR
پس از انجام تنظیمات الزم در دوربین ،برای مدیریت و ضبط تصاویر به وسیله  NVRباید ارتباط دوربین را
با  NVRبرقرار کنیم.
کارگاه  5نصب دیسک سخت روی NVR
ایمنی

پیش از نصب دیسک سخت ،کابل برق را از  NVRجدا کنید.
ابزارهای مورد نیاز :پیچ گوشتی مناسب
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 1حداکثر ظرفیت دیسک سخت قابل نصب روی  NVRرا مشخص کنید.
پیش از شروع ،حداکثر ظرفیت دیسک سخت قابلنصب
روی  NVRرا با توجه به نیاز و دفترچه مشخصات فنی
 NVRانتخاب کنید.
 2درپوش  NVRرا جدا کنید.
پس از باز کردن پیچ های پشت و جانبی ،درپوش
 NVRرا جدا کنید (شکل .)32

شکل 32ـ بازکردن درپوش NVR

 3یک سمت کابل داده را به دیسک سخت و سمت دیگر آن را به برد اصلی  NVRمتصل کنید
(شکل .)33

شکل 33ـ اتصال کابل داده دیسک سخت

 4کابل تغذیه دیسک سخت را متصل کنید (شکل.)34
 5دیسک سخت را در محل خود محکم کنید (شکل.)35
دیسک سخت را در فضای خالی مخصوص نصب آن قرار داده ،با بستن پیچ های زیر دستگاه ،آن را در محل
خود محکم کنید.

شکل 35ـ محکم کردن دیسک سخت در محل نصب

شکل 34ـ اتصال کابل تغذیه دیسک سخت

6
درپوش دستگاه را ببندید.
ِ
درپوش دستگاه را در جای خود قرار داده ،پیچ هایی را که بازکرده بودید ،در محل خود ببندید.
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کارگاه  6نصب فیزیکی NVR
 1امکان نصب  NVRدر فضای مورد نظر را بررسی کنید.
مواردی که هنگام نصب فیزیکی باید مورد توجه قرار داد عبارت اند از:
از وجود فضای کافی برای قرارگیری کابل های صدا و ویدئو اطمینان حاصل کنید.
بین دستگاه های موجود در َرک حداقل  2سانتی متر فاصله قرار دهید.
چنانچه  NVRقابلیت نصب داخل َرک را دارد ،حتماً از پایههای نصب برای اتصال  NVRبه َرک استفاده کنید.
 2زاویه خم شدن کابل های مورد استفاده  NVRرا بررسی کنید.
هنگام مسیردهی به کابل ها مطمئن شوید که زاویه خم شدن کابل کمتر از  5برابر قطر کابل نباشد.
 3سیم اتصال به زمین  NVRرا وصل کنید.
 4دمای محیط را تنظیم کنید.
دمای محیط برای  NVRها معموالً بین  -10تا  55درجه سانتی گراد است.
 5رطوبت محیط را تنظیم کنید.
رطوبت محیط باید بین  %10تا  %90باشد.
مشابه دوربین NVR ،هم دارای نام کاربری و گذرواژه است که در دفترچه راهنمای آن نوشته شده است.
هنگام ورود به منوهای  NVRنام کاربری و گذرواژه از شما درخواست می شود و بسته به نوع NVR
در صورتی که سه یا چهار مرتبه گذرواژه را اشتباه وارد کنید ،ناچار به راه اندازی دوباره  NVRخواهید شد.
جهت افزایش امنیت برخی از کارخانه های سازنده ،برای  NVRگذرواژه تعریف نمی کنند و کاربر باید در
اولین راه اندازی گذرواژه را تعریف کند .تا زمانی که گذرواژه تعریف نشود ،دستگاه قابل استفاده نخواهد بود.
در برخی از مدل های  ،NVRاز الگو برای گذرواژه استفاده می شود.
کارگاه    7مشاهده تصویر دوربین از طریق درگاه  HDMIیا VGA
پس از مشاهده فیلم ،مراحل کارگاه را انجام دهید.
فیلم

فیلم شماره  :12242راه اندازی  NVRبا استفاده از wizard
 1تاریخ و ساعت  NVRرا تنظیم کنید.
 2آدرس  IPرا برای  NVRدر محدوده آدرس شبکه کارگاه تنظیم کنید.
 3دیسک سخت را قالب بندی کنید.
 4دوربین را روی کانال شماره یک  NVRاضافه کرده ،تصویر آن را روی صفحه نمایش
مشاهده کنید.
کارگاه    8برخی امکانات کانال ها در NVR
فیلم را مشاهده کنید و مراحل کارگاه را انجام دهید.
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فیلم

فیلم شماره  :12243دسترسی سریع به برخی امکانات NVR
 1به صورت دستی  5ثانیه ضبط کنید.
 2تصاویر ضبط شده را مشاهده کنید.
 3تصویر را به صورت دیجیتال بزرگ نمایی کنید.
 4مشخصات تصویر را بررسی کنید.
روی دکمه  Informationکلیک کرده ،مشخصات تصویر در این حالت را در جدول زیر وارد کنید.
وضوح تصویر

قالب ذخیره سازی

پهنای باند ()kb

تعداد فریم

 5مشخصات  streamتولید شده را بررسی کنید.
روی دکمه تبدیل  streamکلیک کرده ،بار دیگر جدول زیر را تکمیل کنید.
قالب ذخیره سازی

وضوح تصویر

پهنای باند ()kb

تعداد فریم

 6دو جدول فوق را مقایسه کنید.
کارگاه    9تنظیمات  NVRبا استفاده از منو
فیلم را مشاهده کنید و مراحل کارگاه را انجام دهید.
فیلم

فیلم شماره  :12244معرفی رابط کاربری NVR
 1تاریخ و ساعت  NVRرا تنظیم کنید.
 2زبان  NVRرا به فارسی تغییر دهید.
 3وضوح تصویر خروجی را روی  1024×768تنظیم کنید.
 4موقعیت جغرافیایی را روی تهران تنظیم کنید.
 NVR 5را به گونه ای تنظیم کنید که تصویر یکی از کانال ها  5ثانیه نمایش داده شده ،سپس
دوربین بعدی نمایش داده شود.
 6یک کاربر با نام  Studentو گذرواژه @ 1234Stuاز نوع مهمان تعریف کنید ،سپس با کاربر
تعریف شده وارد  NVRشده ،جدول زیر را تکمیل کنید.
نام گزینه

دسترسی دارد دسترسی ندارد

تنظیم ساعت NVR
تغییر IP address
تغییر از  Main Streamبه Sub Stream

تعریف کاربر جدید
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تنظیمات ضبط تصاویر
یکی از اهداف اصلی نصب دوربین ،ضبط تصاویر محیط مورد نظر است .ضبط تصاویر به چند روش امکانپذیر است:
ضبط دائم :تا زمانی که  NVRو دوربین ها روشن است ،تصاویر دوربین ها ضبط می شود.
ضبط زمان بندی شده :ساعات و روزهای خاصی از ایام هفته برای ضبط تصاویر مشخص می شود.
ضبط حساس به حرکت ( :)Motion Detectionهر زمان که شیء یا شخصی مقابل دوربین حرکت
کند NVR ،شروع به ضبط تصاویر می کند.
ضبط در حالت تشخیص اعالن خطر ( :)Alarm Detectionچنانچه از یک حسگر بیرونی مانند حسگر
تشخیص دود ،فرمانی برای  NVRارسال شود NVR ،ضبط را شروع می کند.
كنجكاوي

ضبط حساس به حرکت چه مزیتی دارد؟
کارگاه  10تنظیم روش ضبط NVR
پس از مشاهده فیلم مراحل کارگاه را انجام دهید.

فیلم

فیلم شماره  :12245تنظیمات  NVRو دوربین برای ضبط
 1از شنبه تا چهارشنبه از ساعت  7:30صبح تا  14:45تصاویر دوربین ها را به صورت دائم ضبط
کنید.
 2روزهای شنبه تا چهارشنبه ،از ساعت  0:00تا  7:30و از ساعت  14:45تا  24ضبط تصاویر در
حالت حساس به حرکت باشد.
 3روزهای پنجشنبه و جمعه به صورت ضبط حساس به حرکت تنظیم شود.
 4مقابل دوربین حرکت کرده ،به نشانه ضبط روی صفحه نمایش توجه کنید.
 5یک قسمت از تصویر را ماسک ( )maskکنید.
 6حداقل  5دقیقه تصویر دوربین را ضبط کنید.
مقابل آن قسمت از تصویر که ماسک شده یک شیء را حرکت دهید ،آیا نشانگر ضبط روی صفحه نمایش
ظاهر می شود؟
کارگاه  11بازپخش تصاویر و تهیه نسخه پشتیبان
پس از مشاهده فیلم مراحل کارگاه را انجام دهید.

فیلم

فیلم شماره  :12246بازبینی تصاویر ضبط شده
 1تصاویر ضبط شده را بازپخش کنید.
 2از یک دقیقه از تصاویر ضبط شده ،روی حافظه فلش پشتیبان بگیرید.
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بررسی کنید فیلمی که روی حافظه فلش ذخیره شده
است ،روی رایانه قابل مشاهده است؟
با توجه به اینکه  NVRتصاویر را با قالب  H264ذخیره
میکند ،برای اینکه بتوانیم آنها را در رایانه مشاهده
کنیم ،باید از  Playerکارخانه سازنده استفاده کنیم و یا
با استفاده از نرمافزار کارخانه ،قالب آن را به قالب mp4
یا قالب قابلپخش در دستگاههای media player
تبدیل کنیم .این نرمافزار در لوح فشرده همراه NVR
وجود دارد.

شکل 36ـ نرم افزار پخش فیلم

 3نرم افزار  VSplayerرا نصب و پرونده ای که از  NVRبه صورت پشتیبان تهیه کرده اید را بازبینی
کنید.

بازگشت به تنظیمات پیش فرض کارخانه

ممکن است اطالعاتی راجع به نسخه نرم افزار  NVRاحتیاج داشته باشیم یا بخواهیم تنظیمات انجام شده
را به تنظیمات پیش فرض کارخانه برگردانیم .برای این منظور امکاناتی در قسمت  maintenanceپیش بینی
شده است.
فیلم

فعاليت
كارگاهي

فیلم شماره  :12247تنظیمات نگهداری و پشتیبانی NVR

پس از مشاهدۀ فیلم ،وارد گزینه  maintenanceشده ،جدول زیر را تکمیل کنید.
نام مشخصه

مقدار

مدل دستگاه
شماره سریال
نسخه f irmware
MAC address

میزان داده ارسالی روی شبکه
یادداشت

با توجه به اینکه همه هنرجویان برای آموزش از  NVRو دوربین موجود در کارگاه استفاده میکنند .پس
از پایان کار ،کلیه تنظیماتی که روی  NVRو دوربینها انجام شده است باید به تنظیمات پیشفرض
کارخانه برگردانده شود.
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ارزشیابی مرحله 3
شرایط عملکرد
مراحل کار (ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان
و )...

نتایج
ممکن

باالتر از حد
انتظار

نصب
دوربین و
NVR

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :منبع تغذیه  12ولت ،دوربین،
کابل شبکه ،سوییچ ،دیسک سخت
بنفش ،رایانه مجهز به نرم افزار مدیریت
 IPدوربین ،نرم افزار نسخه کالینت
دوربین و تبدیل قالب پرونده ویدئویی
اتصال اینترنت
در حد انتظار
زمان 30 :دقیقه

پایینترازحد
انتظار

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)
اتصال دوربین به رایانه و مشاهده تصویر دوربین با
رایانه به وسیله مرورگر وب و از طریق  NVRـ تغییر
آدرس  IPدوربین از طریق   f irmwareـ   تنظیم
ساعت و تاریخ  ـ    تعیین نام دوربین  ـ  تغییر وضوح و
تعداد فریم تصویر  ـ    تغییر  IPآدرس   NVRـ  تنظیم
ساعت و تاریخ    NVRـ    فرمت دیسک سخت  ـ  ضبط
تصویر دوربین بهوسیله   NVRـ   پشتیبانگیری از
فیلمهای ضبط شده و بازپخش آن  ـ   تعریف کاربر و
تعیین سطوح دسترسی محدود در  NVRو تست آنها

نمره

3

اتصال دوربین به رایانه و مشاهده تصویر دوربین با
رایانه به وسیله مرورگر وب و از طریق  NVRـ تغییر
آدرس  IPدوربین از طریق    f irmwareـ    تنظیم
ساعت و تاریخ  ـ    تعیین نام دوربین  ـ    تغییر وضوح و
تعداد فریم تصویر  ـ    تغییر  IPآدرس   NVRـ   تنظیم
ساعت و تاریخ   NVRـ    فرمت دیسک سخت  ـ  ضبط
تصویر دوربین بهوسیله   NVRـ  پشتیبانگیری از
فیلمهای ضبط شده و باز پخش آن

2

اتصال دوربین به رایانه و مشاهده تصویر دوربین با
رایانه و به وسیله مرورگر وب

1

نسخه سرویسگیرنده نرمافزار NVR
در پروژه ای که مدیر هنرستان تعریف کرده بود ،پس از نصب همه دوربین ها و  NVRانجام تنظیمات
نرم افزاری و تنظیم جهت دوربین ها ،مکان های مورد نظر مدیر هنرستان تحت پوشش نظارت قرار گرفته،
 NVRشروع به ذخیره سازی تصاویر می کند.
اکنون فرض کنید الزم باشد مدیر هنرستان و برخی از معاونان از دفترشان تصاویر دوربین ها را مشاهده کنند
راه حل چیست؟
برای این منظور رایانه مدیر و معاونان باید به شبکه دوربین ها متصل باشند و نسخه سرویس گیرنده نرم افزار
 NVRرا روی رایانه آنها نصب کنیم.
کارگاه    12استفاده از نسخه سرویس گیرنده نرم افزار NVR
 1نرم افزار  iVMS4200را از روی لوح فشرده همراه  NVRروی رایانه خود نصب کنید.
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 2برای ورود به نرم افزار  iVMS4200نام کاربری و گذرواژه تعریف کنید.
پس از نصب نرم افزار هنگامی که اولین بار برنامه را اجرا می کنید باید یک نام کاربری و گذرواژه تعریف کنید
(شکل .)37

شکل 37ـ تعیین نام کاربری و گذرواژه

فیلم را مشاهده کرده ،مراحل  3تا  7را انجام دهید.
فیلم

فیلم شماره  :12248مدیریت  NVRبه وسیله رایانه
به وسیله نرم افزار  iVMS4200از روی رایانه های موجود در شبکه دوربین ها ،عالوه بر مشاهده زنده تصاویر
دوربین ها ،می توان تصاویر ضبط شده را هم مشاهده کرد .عالوه بر این می توان به تنظیمات  NVRهم
دسترسی پیدا کرد.
 NVR 3موجود در کارگاه را به نرم افزار  iVMS4200اضافه کرده ،تصاویر ضبط شده را بازپخش
کنید.
 4مشخصات  NVRرا از طریق نرم افزار  iVMS4200مشاهده کنید.
 5کاربر جدید با دسترسی محدود در نرم افزار  iVMS4200تعریف کنید.
فرض کنید مدیر هنرستان می خواهد این نرم افزار را برای نگهبان مدرسه نصب کند ،تا زمانی که هنرستان
تعطیل است ،نگهبان از طریق دوربین ها وضعیت مدرسه را کنترل کند .البته نگهبان نباید به تنظیمات NVR
دسترسی پیدا کند و تصاویر دوربین های کالس را مشاهده کند .نگهبان فقط اجازه دارد دوربین های درون
حیاط مدرسه و دوربین َد ِر ورودی را مشاهده کند .برای این کار باید بتوانیم یک کاربر جدید در نرم افزار
 iVMS4200تعریف کنیم که دسترسی محدود داشته باشد .بنابراین یک کاربر جدید با نام  Negahbanو
دسترسی  Operatorتعریف کنید.
 6با کاربر  Negahbanوارد نرم افزار  iVMS4200شوید و میزان دسترسی آن را بررسی کنید.
آیا این کاربر اجازه خروج از برنامه را دارد؟
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 7نرم افزار  Connectـ  Hikرا روی گوشی همراه خود نصب کنید.
مدیر مدرسه عالوه بر دفتر خود عالقه مند است که روی گوشی تلفن همراه خود نیز تصویر دوربین ها را داشته
باشد .به همین دلیل باید تنظیمات خاصی روی  NVRصورت پذیرد .عالوه بر آن باید یک نرم افزار مخصوص
مشاهده تصاویر روی گوشی همراه خود نصب کند.
 8تصاویر دوربین ها را روی گوشی همراه مشاهده کنید.
برای انجام این مرحله ،فیلم زیر را مشاهده کنید.
فیلم

فيلم شماره  :12249مشاهده تصاویر روی گوشی هوشمند

ارزشیابی مرحله 4
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :منبع تغذیه  12ولت،
مشاهده تصویر دوربین ،کابل شبکه،NVR ،
از راه دور
سوییچ و اینترنت ،رایانه مجهز به
نرم افزار نسخه سرویس گیرنده
زمان 30 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

نصب نسخه سرویسگیرنده نرمافزار  NVRروی
رایانه و نسخه  Appروی تلفن همراه ـ مشاهده
باالتر از حد تصویر دوربین بهوسیله نسخه سرویسگیرنده
انتظار
نرمافزار و  Appروی گوشی هوشمند ـ    تنظیمات
 NVRبهوسیله نسخه سرویسگیرنده نرمافزار

نمره

3

NVR

نصب نسخه سرویسگیرنده روی رایانه و نسخه
 Appروی تلفن همراه ـ مشاهده تصویر دوربین
بهوسیله نسخه سرویسگیرنده نرمافزار و App
روی گوشی هوشمند

2

پایینتراز نصب نسخه سرویسگیرنده روی رایانه ـ نصب
نسخه  Appروی تلفن همراه
حد انتظار

1

در حد
انتظار

عیبیابیوپشتیبانی
در هنگام نصب به اشکاالتی برخورد خواهیم کرد که باید توانایی برطرف کردن آنها را داشته باشیم ،عالوه بر
آن یکی از وظایف افراد یا شرکت هایی که دوربین های تحت شبکه را نصب می کنند ،پشتیبانی و خدمات پس
از نصب و راه اندازی است؛ زیرا معموالً به مرور زمان مواردی رخ می دهد که نصب کنندگان دوربین موظف به
رفع عیب هستند .برای مثال در مورد دوربین هایی که در مدرسه نصب کرده اید ،ممکن است مشکالت زیر به
وجود آید:
216

پودمان پنجم :نصب و راهاندازی شبکهافزارها

تصویر یکی از دوربین ها قطع شود.
روی  NVRتمام تصاویر وجود دارد؛ ولی مدیر مدرسه قادر نباشد تصاویر دوربین ها را در دفتر خود مشاهده
کند.
تصاویر دوربین ها روی  NVRقابل مشاهده باشد؛ ولی ضبط نشود.
به نظر شما چه موارد دیگری ممکن است رخ دهد؟
دالیل گوناگونی ممکن است وجود داشته باشد که تصویر یک دوربین قطع شود.
فعاليت
گروهی

سه مورد از عواملی که می تواند باعث قطع تصویر دوربین شود را در جدول زیر وارد کنید.
شرح ایراد رخداد احتمالی

برای آنکه مشکل حل شود و تصویر دوربین دوباره مشاهده شود ،باید مواردی که در جدول باال مطرح
کرده اید ،بررسی شود و پس از مشخص شدن علت عیب ،رفع مشکل صورت پذیرد.
فعاليت
گروهی

آیا ترتیب بررسی مشکالت احتمالی اهمیت دارد؟ اگر بخواهید عیب یابی کنید به چه ترتیبی عمل
می کنید؟
در این مورد با هم گروهی خود بحث کنید و نتیجه آن را به ترتیب در جدول زیر وارد کنید .سپس
اولویت های گروه خود را با گروه دیگر مقایسه کنید.
ردیف

شرح بررسی و نتیجه

نظرات خود را با نظرات سایر هنرجویان کالس مقایسه کنید ،آیا همگی به یک نتیجه رسیده اید؟ پاسخ قطعاً
منفی خواهد بود .عیب یابی نه تنها در بحث دوربین های تحت شبکه بلکه در سایر موارد از جمله کارهایی
است که روش و دستورالعمل مدون و مشخصی برای آن وجود ندارد و هر شخصی ممکن است با شیوه و روش
خاصی نسبت به رفع عیب اقدام کند .مهم آن است که بر اساس یک نقشه و روش صحیح ،با کمترین هزینه
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و در کوتاه ترین زمان ،علت عیب مشخص شود .اگر برای عیب یابی روندنما رسم شود قطعاً در زمان کوتاه تری
به نتیجه مطلوب خواهید رسید.
در این کتاب مشکالتی که در سیستم دوربین های تحت شبکه به وجود می آید ،را به سه دسته تقسیم
می کنیم:
 1اشکال در بستر شبکه شامل کابل ،سوییچ و کانکتور ها
 2عیب های نرم افزاری دوربین ها و NVR
 3عیب های سخت افزاری مانند سوختن دوربین ،NVR ،سوییچ ،منبع تغذیه و...
ما باید قادر باشیم عیب هایی که در گروه اول و دوم قرار دارند را برطرف کنیم ولی در مورد عیب های دسته
سوم در بیشتر مواقع مجبور خواهیم شد قطعه معیوب را تعویض کنیم .تشخیص و رفع عیب های بستر شبکه
در این پودمان توضیح داده نمی شود .در این بحث فرض ما بر این است که کابل های شبکه ،سوییچ ها و تمامی
اتصاالت شبکه سالم هستند .پس عیب های دسته دوم و سوم را بررسی می کنیم.
یادداشت

رفع عیب از جمله کارهایی است که تجربه در آن نقش بسیار زیادی دارد .گاهی دو تجربه زیر می تواند
در عیب یابی کارگشا باشد:
ـ در بسیاری از مواقع منبع تغذیه  NVRو دوربین می تواند علت عیب باشد و با تعویض آن ممکن
است عیب برطرف شود.
ـ چون  NVRها پیوسته تصاویر دوربین ها را روی دیسک سخت ذخیره می کنند ،میزان خرابی دیسک
سخت نیز زیاد است و برخی از مشکالت از جمله ضبط نشدن تصاویر به علت خراب شدن دیسک
سخت است.

اشکاالت نرم افزاری
در بسیاری از موارد مشکالت موجود در سیستم های نظارت تصویر ،مربوط به تنظیمات  f irmwareدوربین
و  NVRاست .به همین دلیل برگرداندن تنظیمات کارخانه ( )reset to factoryمی تواند اشکاالت مربوط
به تنظیمات را از بین ببرد.
یادداشت

هنگام عیب یابی در هر لحظه فقط یک احتمال را مورد بررسی قرار دهید و پس از بررسی ،چنانچه
ایرادی در مورد مشکوک مشاهده نکردید ،حتماً تغییرات احتمالی را به حالت قبل برگردانده ،سپس
موارد بعدی را بررسی کنید.
کارگاه    13برگرداندن تنظیمات کارخانه دوربین
برای بازگشت به تنظیمات کارخانه از گزینه  reset to factoryدر منوهای  f irmwareدوربین استفاده
می کنیم .برای برگرداندن برخی تنظیمات به تنظیمات کارخانه به روش زیر عمل می کنیم:
 1آدرس  IPدوربین را در  IEوارد کنید.
 2نام کاربری و گذرواژه را وارد کرده ،روی  Loginکلیک کنید.
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 3دکمه  OKکادر  Bit Rate Typeرا کلیک کنید (شکل .)38

شکل 38ـ کادر Bit Rate Type

 4به تنظیمات پیش فرض وارد شوید.
در کادر  Device Conf igگزینه  advancedو سپس
 Defaultرا انتخاب کنید (شکل .)39

شکل 39ـ انتخاب گزینه  defaultدر کادر advanced

 5موارد دلخواه را به تنظیمات کارخانه بازگردانید.
در کادر محاورهای  Defaultبا انتخاب هر یک از تنظیمات
دوربین میتوان آن را به تنظیمات کارخانه برگرداند (شکل
 .)40کاربرد گزینه  select allچیست؟

شکل 40ـ کادر محاوره ای Default
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 6آدرس  IPدوربین را از طریق نرم افزار پیدا کنید.
گاهی اوقات ممکن است آدرس  IPدوربین را نداشته باشیم .در این صورت وارد شدن به منوها از طریق IE
امکان پذیر نخواهد بود .برای پیدا کردن آدرس  IPدوربین باید از نرم افزارهایی استفاده کرد که کارخانه سازنده
در اختیار کاربران قرار می دهد .قب ً
ال با نرم افزار  SADPآشنا شده اید در اینجا یکی دیگر از نرم افزارهای موجود
در بازار به نام  Device Managerمعرفی می شود.

شکل 41ـ نرم افزار Device Manager

پس از اجرای این نرم افزار روی دکمه  IP Searchکلیک کنید ،تا فهرست دوربین های موجود در شبکه
نمایش داده شود .با انتخاب هرکدام از دوربین ها در منوی سمت چپ آدرس  IPو سایر مشخصات دوربین
نمایش داده خواهد شد .از طریق گزینه  Reset Conf igمی توان تنظیمات را به تنظیمات پیش فرض کارخانه
برگرداند (شکل .)41
یادداشت
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در صورت فراموش کردن گذرواژه کاربر  adminدسترسی به منو و تصویر دوربین از طریق  IEو
همچنین  NVRامکان پذیر نخواهد بود و از طریق نرم افزارهای جست وجوی آدرس  IPنیز نمی توان
دوربین را به تنظیمات پیش فرض کارخانه برگرداند.
برخی کارخانه ها به منظور افزایش امنیت دسترسی به تصاویر دوربین ،در صورت فراموش کردن گذرواژه
کاربر  adminامکان تغییر گذرواژه یا پیدا کردن آن را از طریق نرم افزار در اختیار کاربران قرار نمی دهند
و تنها راه حل مشکل این است که با ارائه کنندگان خدمات پس از فروش دوربین تماس گرفته شود ،این
ارائه کنندگان معموالً برگ خرید ،شماره زنجیره و مدل دوربین را درخواست می کنند و یک پرونده برای تغییر
گذرواژه دوربین برای شما ارسال می کنند.
برگرداندن تنظیمات کارخانه NVR
NVRها نیز گزینه مربوط به برگرداندن تنظیمات کارخانه را دارند و با ورود به منوی آنها امکان reset to factory
وجود دارد.

پودمان پنجم :نصب و راهاندازی شبکهافزارها

ممکن است کاربران گذرواژه  NVRها را فراموش کنند ،در چنین حالتی نیز امکان دسترسی به منوهای
 NVRوجود نخواهد داشت .در این صورت شرکت هایی که خدمات پس از فروش  NVRها را انجام می دهند
به وسیله نرم افزارهای خاص خود می توانند گذرواژه و سایر تنظیمات را به پیش فرض کارخانه برگردانند.
به روز رسانی f irmware
کارخانه های سازنده ،نسخه های جدید  f irmwareتجهیزات خود را از طریق تارنمای خود در اختیار کاربران
قرار می دهند .معموالً نسخه های جدید  f irmwareامکانات بیشتری دارند و در صورت وجود نسخه جدید،
بهتر است نسخه قدیمی ارتقا داده شود .ضمن اینکه برخی از مشکالت غیرمعمول در  NVRها با ارتقای نسخه
میان افزار حل می شود.
فیلم

فيلم شماره  :12250ارتقای NVR f irmware

 NVR f irmwareموجود در کارگاه را ارتقا دهید.

ارزشیابی مرحله 5
شرایط عملکرد
مراحل کار (ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان
و )...

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

کنترل تغذیه دوربین و  NVRو اتصاالت
باالتر از شبکه ـ بازگرداندن تنظیمات دوربین و
حد انتظار  NVRبه پیش فرض کارخانه ـ به روز رسانی
مکان :کارگاه استاندارد رایانه
 firmwareدر NVR
تجهیزات :منبع تغذیه  12ولت ،حافظه
فلش ،مودم ،دوربین ،کابل شبکه،
کنترل تغذیه دوربین و  NVRو اتصاالت
 ،NVRرایانه با نرم افزارمدیریت IP
عیب یابی
در حد
شبکه ـ بازگرداندن تنظیمات دوربین و
دوربین ،یک نسخه از f irmware
انتظار
مربوط به NVR
 NVRبه پیش فرض کارخانه
زمان10 :دقیقه
پایینتراز کنترل تغذیه دوربین  NVRو اتصاالت
حد انتظار
شبکه

نمره

3

2

1

معیار شایستگی انجام کار:

كسب حداقل نمره  2از مرحله نصب دوربین و NVR

كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:
1ـ جانمایی دوربین
3ـ نصب دوربین و NVR
5ـ عیب یابی

2ـ تهیه فهرست تجهیزات
4ـ مشاهده تصویر از راه دور

استاندارد عملکرد:
نصب و راهاندازی شبکه افزارهای تحت شبکه ،مدیریت و دسترسی به آنها از طریق شبکههای محلی و اینترنت
شاخص ها:
شماره مرحله کار شاخص های مرحله کار
1

جانمایی دوربین ها براساس نوع دوربین ها و منبع تغذیه و نوع  NVRاز نظر تعداد کانال و مشخص کردن محل نصب

2

تهیه فهرست تجهیزات مورد نیاز (تعداد دوربین با ذکر مشخصات فنی ،نوع  NVRبا ذکر مشخصات فنی ،ظرفیت دیسکسخت) براساس نیاز
(یک پروژه مشخص و نیاز مشخص)

3

اتصال دوربین به رایانه و مشاهده تصویر دوربین با رایانه ـ اتصال دوربین و  NVRبه سوییچ و گرفتن تصویر دوربین در  NVRـ ضبط
تصاویر دوربین در حاالت دائم ،زمان بندی و  Motion Detectionدر  NVRـ تنظیمات الزم در  NVRجهت اتصال به اینترنت ـ تهیه
پشتیبان از بخشی از تصاویر ضبط شده روی فلش مموری و بازپخش آن روی رایانه

4

نصب نرم افزار نسخه سرویس گیرنده و نرم افزار بر روی گوشی هوشمند و گرفتن تصویر دوربین در آنها

5

کنترل تغذیه دوربین و  NVRو اتصاالت شبکه ـ بازگرداندن تنظیمات دوربین و  NVRبه پیشفرض کارخانه ـ
مربوط به NVR

بهروزرسانی f irmware

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها
تجهیزات :منبع تغذیه  12ولت ،دوربین ،NVR ،سوییچ ،دیسک سخت بنفش ،صفحه نمایش ،کابل شبکه ،رایانه مجهز به نرم افزارهای جانمایی دوربین،
محاسبه ظرفیت دیسک سخت ،محاسبه  ،Bandwidthنسخه سرویس گیرنده نرم افزار  ،NVRآخرین نسخه  firmwareمربوط به  NVRنرم افزار مدیریت
 IPدوربین ،نرم افزار نسخه کالینت دوربین و تبدیل قالب پرونده ویدئویی
زمان 90 :دقیقه (جانمایی دوربین  10دقیقه ـ تهیه فهرست تجهیزات  10دقیقه ـ نصب دوربین و  30 NVRدقیقه ـ مشاهده تصویر از راه دور  30دقیقه
ـ عیب یابی  10دقیقه)
معیار شایستگی:
ردیف مرحله کار

حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

1

جانمایی دوربین

1

2

تهیه فهرست تجهیزات

1

3

نصب دوربین و NVR

2

4

مشاهده تصویر از راه دور

1

5

عیب یابی

1

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
درستکاری و کسب حالل ،برآورد نمودن نیازهای مشتری ـ مسؤلیت پذیری ،اطمینان از کیفیت کار انجام شده
ـ مستندسازی ،تهیه صورت جلسات کاری ـ تعالی فردی ،پایبندی کامل به اخالق حرفه ای ـ زبان فنی
اتصال سیم زمین ـ قطع جریان برق موقع نصب اتصاالت ـ استفاده از عالیم هشداردهنده و لباس کار مناسب
محیط و تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع ـ رعایت استانداردهای امنیتی متناسب محیط کار
جمع آوری زباله های بازمانده و تحویل آنها به مراکز بازیافت
دقت در انتخاب درست تجهیزات مورد نیاز ـ اخذ تأیید کارفرما در مورد مسیر کابل کشی ،محل نصب دوربین ها
و تجهیزات و هنگام ارائه پیش فاکتور قبل از تأمین تجهیزات
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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امام رضا (ع)
بهترین زندگی و معاش را کسی دارد که در پرتو معاش او معاش دیگران نیز به خوبی تأمین شود.
(خیر او به دیگران می رسد)

«پیامبر (ص)»
به دنبال روزی حالل رفتن ،جهاد در راه خدا است.

نام و نام خانوادگی:
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مدت زمان پیشبینیشده برای اتمام پروژه :

تاریخ.../.../...
مشخصات اعضای تیم

تخصص

توانایی و مهارت

روز ......از شروع پروژه

مسئولیت تاریخ شروع تاریخ حضور

رایانامه

شغل شما بخش عمدة زندگیتان را تشکیل خواهد داد ،پس باور داشته باشید در حال انجام کار بزرگی
هستید .بهترین راه برای انجام یک کار بزرگ نیز لذت بردن از آن کار است.

تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

در بین اقوام و دوستان خود جست وجو کنید .در صورتی که شخصی از آنها در کار و کسب خود دچار مسئله یا مشکل
است ،داستان وی را با شناسایی مشکالت و تشخیص نکات اصلی بیان کنید .به نظر شما بهترین راه حل کدام است؟
راه حل های خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
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گام :2
تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

آیا می توانید در داستان خود یکی از عناصر اعم از شیء ،فکر ،روش ،سیستم ،واحد ،راهبرد ،هدف ،بسته بندی ،شخص
و  ...را جایگزین عنصر دیگری کنید؟ جدول زیر را تکمیل کنید.
پاسخ ها

پرسش های کلیدی روش جایگزین کردن

نوآوری ضروری است.

گام :3
تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

در مورد کاال یا خدماتی که کار و کسب شما ارائه می کند راهکاری پیشنهاد دهید تا ضمن افزایش کیفیت ،هزینه ها
کاهش پیدا کنند.
پرسش های کلیدی روش ترکیب

پاسخ ها

زاویه دیدتان را تغییر دهید.
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گام :4
تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

در مورد داستان و ایده خود جدول زیر را تکمیل کنید .کارکرد و نقش محصول یا خدمات تولیدی کار و کسب خود
را با الهام از نقش های دیگر شرح دهید.
پاسخ ها

پرسش های کلیدی روش سازگاری یا اقتباس

برای ایجاد استانداردی جدید ،چیزی که کمی متفاوت باشد کافی نیست .بلکه نیاز به چیزی واقعاً تازه
است که به راستی قدرت تخیل مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

گام :5
تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

اگر در شرایطی ملزم باشید که کاالی تولیدی خود را از نظر مقیاس (حجمی یا وزنی یا طولی و ...برحسب نوع کاال یا
خدمات) دو برابر حالت فعلی ،تولید و عرضه کنید چه کار خواهید کرد؟
برخی از پرسش های کلیدی روش اصالح

پاسخ ها

کارهای سخت را زمانی که آسان هستند و کارهای بزرگ را زمانی که کوچک هستند انجام بده.
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گام :6
تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

چه تغییری می توان در کاالها یا خدماتی که کار و کسب شما تولید یا ارائه می کند ،ایجاد کرد تا به محصول یا خدمات
شما کاربرد تازه ای اضافه شود؟
پاسخ ها

پرسش های کلیدی روش به کار بستن در کاربرد دیگر

There are only two ways to establish competitive advantage do things better than
othan others or do them differently

گام :7
تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

چگونه در داستان و ایده خود ،می توانید عنصر ،مرحله ،یا بخش دیگری را از محصول یا خدمت خود حذف کنید؟
پرسش های کلیدی روش حذف کردن

پاسخ ها

زمانی که محصول مناسب و هماهنگ با بازار هدف را پیدا کنید ،دیگر راه اندازی کار و کسب الکترونیکی
و موفقیت در آن شانسی نخواهد بود.
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گام :8
تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

در نظر بگیرید اگر بخشی از مشکل ،محصول یا خدمت شما به طور معکوس عمل کند ،یا به ترتیب متفاوتی باشد،
چه کاری انجام می دهید؟ در مورد داستان و ایدة خود جدول زیر را تکمیل کنید.
برخی از پرسش های کلیدی روش معکوس کردن یا باز آرایی

پاسخ ها

Be not afraid of growing growing slowly, be afraid only of standing still

گام :9
تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

در جدول زیر نیازها ،خواسته ها و تقاضای مشتریان ایده کار و کسب خود را مشخص کنید.
تولید محصول یا
خدمت براساس

مشتـریان

نیاز
خواسته
تقاضا

بیش از همیشه به مشتریان خود نزدیک شو .به قدری نزدیک که به آنها بگویی به چه چیزی نیاز دارند
پیش از اینکه خودشان متوجه آن شوند.
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گام :10
تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

در جدول زیر ایده هایی که برای راه اندازی یک کار و کسب به ذهنتان رسیده است را ارزیابی و امتیازبندی کنید .در
مورد ایده ای که برای کار و کسب خود انتخاب می کنید دالیل برتری ایدة برگزیده را تشریح و بررسی کنید.
مجموع امتیازات

ارزیابی ایده
نام ایده

وجود
وجود
بازار
مشتری
هدف

رقابت پذیری
با محصوالت
مشابه

ایجاد
ارزش
منابع
برای
موجود
مشتریان

میزان
میزان
سرمایه مورد هزینه
مورد نیاز
نیاز

ایده :1

ایده :2

ایده :3

ایده :4

ایده :5

برای اینکه با استفاده از ایده های جالب و فناوری های نو شرکتی بسازی که بتواند برای سال ها نوآوری
کند ،نیاز به نظم بسیاری داری.
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گام :11
تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

مشتریان و مصرف کنندگان کار و کسب خود را در جدول زیر مشخص کنید.
مشتریان کسب وکار

محصول
مشتری
(خریدار)
مصرف کننده نهایی
(مشتری)

گام :12
تاریخ.../.../...

مشتریان کار و کسب خود را از منظر فروش دسته بندی کنید.
دسته بندی مشتریان از منظر فروش

مثال

مشتری احتمالی
مشتری جدید
مشتری آنی
مشتری دائمی
مشتری وفادار

ناراضی ترین مشتریان شما ،بزرگ ترین منبع یادگیری هستند.
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گام :13

روز ......از شروع پروژه

تاریخ.../.../...

در مورد کار و کسب خود جدول ارزش پیشنهادی را ایجاد و تکمیل کنید.
تازگی
راه های
(پاسخ به
توسعه
مجموعه
ارزش
جدید از
پیشنهادی
نیازها)

قابلیت
دسترسی
(دسترسی
راحت به
محصول و
خدمت)

سفارشی سازی
طراحی
قیمت
عملکرد
(سازگاری
کاهش نشان (خاص
(بهبود عملکرد (پیشنهاد
محصول یا
خطر تجاری خدمت یا
قیمت
خدمت یا
خدمت با نیاز
محصول)
کمتر)
محصول)
مشتری)

محصوالت
کار و کسب

آنهایی که موفق هستند به فکر ایجاد ارزش با ارائه بهترین راه حل هستند.

گام :14
روز ......از شروع پروژه

تاریخ.../.../...

در جدولی مانند جدول زیر کانال های توزیع کار و کسب خود را تعیین و تکمیل کنید.
انواع کانال ها

وظایف کانال ها
آگاهی

ارزیابی

خرید

تحویل خدمات پس از فروش

شخصی

مستقیم

فروش حضوری
فروش اینترنتی

شریکی

غیرمستقیم

خرده فروشی
عمده فروشی
فروشگاه های شریک

قبل از تولید و گسترش محصول ،بازار آن را پیدا کنید.
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گام :15
تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

روش های ارتباط با مشتریان را در کار و کسب خود تشریح کنید.

کمک شخصی

کمک شخصی
اختصاصی

سلف سرویس

خدمات خودکار

جوامع
(باشگاه
مشتریان)

خلق مشترک

تداوم و ماندگاری ارتباط اثربخش یعنی:
احترام به تفاوت ها
یافتن شباهت ها

گام :16
تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

در جدول زیر ،جریان درآمد ممکن از کار و کسب خود را تکمیل کنید.
مثال

روش
حق استفاده
فروش دارایی ها
حق عضویت
انجام تبلیغات
دستمزد کارگزاری

کسی که تبلیغات را متوقف می کند تا در پول صرفه جویی کند،
مثل کسی می ماند که ساعتی را از کار می اندازد تا در وقت صرفه جویی کند.
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گام :17
تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

در جدول زیر منابع کلیدی کار و کسب خود را ترسیم و تکمیل کنید.
منابع کلیدی

مثال

فیزیکی
مالی
اجتماعی
معنوی
انسانی

یادداشت........................................................................................................... :
...........................................................................................................
اولین قانون هر فناوری که در تجارت استفاده می شود این است که
اضافه کردن اتوماسیون به فعالیت های اجرایی اثربخش ،بازدهی را افزایش خواهد داد.

گام :18
تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

فعالیت های کلیدی کار و کسب خود را در جدول زیر شناسایی و تکمیل کنید.
انواع فعالیت کلیدی

شرح

تولید و خدمات
حل مسئله
شبکه

یادداشت............................................................................................................................................................................................. :
............................................................................................................................................................................................
دومین قانون این است که
اضافه کردن اتوماسیون به فعالیت های ناکارآمد ،عدم بازدهی را افزایش خواهد داد.
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گام :19
روز ......از شروع پروژه

تاریخ.../.../...

انگیزه های شریک یابی کار و کسب خود را با شناسایی شرکا در جدول زیر تدوین و تکمیل کنید.
شرح

انگیزه های شریک یابی
کاهش خطر
کاهش هزینه تولید
کسب منابع و فعالیت های خاص

یادداشت................................................................................................................................................................................................ :
...............................................................................................................................................................................................
اگر می خواهی با دشمن خود به صلح برسی ،باید با دشمنت کار کنی ،این گونه او شریک تو می شود.

گام :20
تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

نوع برآورد هزینه کار و کسب خود را در جدول زیر مشخص کنید .هزینه های ثابت شما چیست؟ هزینه متغیر کار و
کسب شما چیست؟
توضیحات

انواع برآورد هزینه
هزینه محور
ارزش محور

هزینه ثابت:
فهرست هزینه های ثابت

توضیحات

میزان (به ریال)

هزینه متغیر:
فهرست هزینه های متغیر میزان ( 1ریال)

میزان ( 2ریال)

میزان ( 3ریال)

توضیحات

هزینه های ناچیز را نادیده نگیر .سوراخی کوچک ،یک کشتی بزرگ را غرق خواهد کرد.
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گام :21
تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

بوم مدل کاروکسب خود را کامل کنید.

ارتباط با مشتریان 4
مشتریان 1

فعالیت های اصلی
ارزش پیشنهادی 2

کانال توزیع 3

جریان درآمد 5

شرکای کلیدی 8
منابع اصلی 6

هزینه ها

روی کاغذ فکر کنید.

گام :22
تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

راهبرد (استراتژی) کار و کسب خود را تعریف کنید.

اینکه کجا هستید فقط مهم نیست ،اینکه به « کجا می روید» تعیین کننده است.
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گام :23
تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

مشخص کنید نوع کار و کسب پیشنهادی شما کدام یک از وجه های مکعب ابعاد تجارت الکترونیکی است؟ به کدام
نوع دیگر می تواند تبدیل شود؟
یادداشت.................................................................................................................................................................................................... :
....................................................................................................................................................................................................

اگر کسب و کارتان روی اینترنت نباشد؛ به زودی در بازار هم نخواهد بود.

گام :24
تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

مزیت هایی را که کار و کسب الکترونیکی شما از منظر فروشنده ایجاد خواهد کرد بیان کنید .برای تحقق هر یک از
این مزیت ها چه راهی پیشنهاد می کنید؟

موفقیت این نیست که هیچ وقت اشتباه نکنی ،بلکه هیچ وقت یک اشتباه را دو بار مرتکب نشوی.
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گام :25
تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

مزیت هایی را که کار و کسب الکترونیکی شما از منظر خریدار ایجاد خواهد کرد بیان کنید .برای تحقق هر یک از این
مزیت ها چه راهی پیشنهاد می کنید؟

برای موفقیت کار و کسب الکترونیکی خود باید دید بلند مدت داشته باشید.

گام :26
تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

همانند شکل زیر پیشنهاد ویژه خود به مشتری و پیشنهاد رقبایتان و مزیت رقابتی کار و کسب خود را ترسیم کنید.

پیشنهاد شما

نیاز مشتریان

پیشنهاد رقبا

هرجز از تارنما و یا بازاریابی شما باید بر روی موقعیت بی همتای شما در کار و کسب الکترونیکی تمرکز
داشته باشد.
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گام :27
تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

شماره

برای کار و کسب خود دو پرسونا طراحی کنید.
مرحله

پرسونا 1

1

انتخاب یک نام برای پرسونا

2

تعریف سابقة حرفه ای و شخصیت

3

تعریف اطالعات جمعیتی
(سن ،جنسیت ،تحصیالت ،قومیت ،وضعیت خانوادگی و )..

4

تعیین اهداف

5

تعیین نیاز و خواسته

6

تعیین دغدغه ها

7

رفتار خرید در گذشته

8

محیط پیرامونی شامل محیط فیزیکی ،اجتماعی و فناوری

9

بیان نقل قول کلیدی

پرسونا 2

 10اختصاص یک تصویر به پرسونا

برای راه اندازی ،رشد و ارتقای کار و کسب خود به درستی تصمیم بگیرید.

گام :28
تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

نقشه سفر مشتری در مواجه با کار و کسب الکترونیکی پیشنهادی خود را ترسیم کنید .نقاط ارتباط یا تماس مشتری
با کار و کسب شما کجاست؟

بی خاصیت ترین فروشندگان کسانی هستند ،که برای فرار از بی کاری فروشندگی را انتخاب می کنند.
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گام :29
تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

حداقل محصول پذیرفتنی پس از الکترونیکی کردن کار و کسب شما چیست؟
شیوۀ ارائه هر چیز اهمیت آن را مشخص می کند.

شیوة ارائه هر چیز اهمیت آن را مشخص می کند.

گام :30
تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

با جست وجوی عبارت اصلی هدف کار و کسب خود در گوگل ،سه رقیب اصلی خود را شناسایی و تعداد صفحات
تارنمای رقیب را بررسی کنید.
روش های مقدماتی تحلیل رقبا
بررسی تعداد صفحات تارنما

نحوه اجرا
پس از عبارت  :siteنشانی تارنما را بنویسید
و در گوگل جستوجو کنید؛ به این صورت:

site:http://webaddress.com

بررسی صفحه اصلی تارنما رقبا

عنوان صفحه آنها به چه صورت است؟
عنوان صفحه از چند واژه تشکیل شده است؟
آیا نام تارنما هم در عنوان وجود دارد ؟
آیا فقط کلمه کلیدی را مشاهده میکنید؟

بررسی فعالیت رقبا در شبکه های
اجتماعی

ورود در یکی از صفحات اجتماعی برند رقیب
بررسی تعداد دنبال کنندگان
تعداد الیک ها
تعداد هشتک ها
تناسب تعداد الیک با دنبال کننده
بررسی میزان دنبال کننده های واقعی ...

می توانی بخاطر رقابت نگران شوی ،با اینکه بر روی چیزی که در مقابلت قرار دارد تمرکز کنی و به سرعت
حرکت کنی.
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گام :31
تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

فهرستی از امکانات ضروری اصلی و فرعی کار و کسب خود تهیه کنید.

بهترین دانش ها و امکانات بدون استمرار و پایداری تا پایان کار ،نتیجه ای برای شما نخواهند داشت.

گام :32
تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

نسخه  Aو  Bکار و کسب الکترونیکی خود را ایجاد کنید .با ایجاد یک ویدئو کوتاه پیام اصلی کار و کسب خود را
معرفی و در یکی از نسخه ها بارگذاری کنید.
ویژگی های نسخه :A

ویژگی های نسخه :B

برای موفق شدن ،باید قلب خود را در کسب و کارت و کار خود را در قلبت داشته باشی.
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گام :33
تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

عملکرد نسخه  Aو  Bکار و کسب خود را مقایسه کنید .پس از بررسی و تجزیه تحلیل عملکرد ،کدام نسخه را برای
کار و کسب الکترونیکی خود مناسب تر می دانید؟
جدول مقایسه نسخه های MVP

رایانامه های تماس های سفارش های
نسخه بازدیدکنندگان سفارش دهندگان
تلفنی منجر به خرید
ارسالی

نتیجه گیری کلی

A
B

هیچ چیز نمی تواند جلوی یک نفر با نگرش ذهنی درست را در رسیدن به هدفش بگیرد.

گام :34
تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

یک نام دامنه برای کار و کسب الکترونیکی خود انتخاب و نشانی آن را بنویسید.
مشخصات دامنه................................................................................................................................................................................. :
یادداشت.............................................................................................................................................................................................. :
.................................................................................................................................................................................................................

تغییرات کوچک ،موفقیت های بزرگی ایجاد می کند!
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گام :35
تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

یک میزبان مناسب برای کار و کسب خود انتخاب و تهیه کنید.
مشخصات میزبان................................................................................................................................................................................ :

یک نتیجه بد لزوماً نشان دهنده یک تصمیم بد نیست؛ بهترین تصمیم هم ،بدون اجرا و نظارت مناسب
چیزی جز بیهودگی نیست.
تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

تکمیل این کاربرگ به شناسایی فرصت های کار و کسبی که با سالیق ،توانایی ها و خصوصیات شما تناسب دارد کمک
شایانی می کند.
کاربرگ ارزیابی
حداقل سه تا پنج فعالیت را که به انجام آنها عالقه مند هستید ،یا آنها را به خوبی و با مهارت انجام می دهید فهرست
1
کنید.
هنگامی که از شما سؤال می شود« :شغل شما چیست؟» چه پاسخی می دهید؟ عنوان یک شغل را ذکر می کنید یا
2
مهم ترین فعالیتی که بیشتر اوقات هفته شما را به خود اختصاص می دهد؟
 3چهار مورد را که در کار خود بیشترین لذت را از آنها می برید ذکر کنید.
 4چهار موردی را که در کار خود دوست ندارید ،نام ببرید.
 5به غیر از شغل اصلی چه مهارت و تخصص دیگری دارید؟
 6در کنار کسب درآمد باالتر و استقالل مالی بیشتر ،دوست دارید چه چیزهای دیگری به دست آورید؟

شما بهترین کار خود را انجام می دهید اگر شغلی داشته باشید که خوشحالتان کند.
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تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

فهرست وارسی آغاز یک کار و کسب جدید
فعالیت های اولیه و زمینه سازی
ایده کار و کسب خود را با تحلیل  SWOTتحلیل کنید.
نقاط قوت و ضعف خود را به عنوان یک آفریننده کار و کسب الکترونیکی شناسایی و سپس آن را ارزیابی کنید.
اهداف شخصی و کار و کسب الکترونیکی خود را تبیین کنید.
منابع مالی خود را ارزیابی و پشتیبان های مالی بالقوه خود را شناسایی کنید.
ریسک های هزینه ای خود را شناسایی کنید.
هزینه های شروع به کار خود را ارزیابی کنید.
در صورت نیاز در مورد محل و مکان فیزیکی کار و کسب خود تصمیم گیری کنید.
درباره بازار ،ارزیابی کامل و جامعی انجام دهید.
مشتریان خود را شناسایی کنید.
رقبای خود را شناسایی کنید.
یک طرح بازاریابی تنظیم کنید.

تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

فهرست وارسی آغاز یک کار و کسب جدید
امور مرتبط با اصل کار و کسب
مشاور حقوقی و حسابدار مورد اطمینان خود را انتخاب کنید.
نوع سازمان کار و کسب الکترونیکی را انتخاب کنید( .مث ً
ال مالکیت کامل ،مشارکت ،ایجاد شخصیت حقوقی و)...
کار و کسب خود را اعالم کنید( .ثبت نام تجاری ،ثبت شرکت و)...
بوم مدل کار و کسب خود را تهیه کنید.
حساب بانکی شرکت خود را افتتاح کنید.
در صورت امکان ،در پی وام های تجاری و حمایتی باشید.
یک کارگزار بیمه ای مناسب انتخاب و کار و کسب خود را بیمه کنید.
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تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

کاربرگ برآورد هزینه های شروع به کار
میزان واقعی

شرح هزینه

میزان برآورد شده در بودجه

خدمات حسابداری و حسابرسی
آگهی های تبلیغاتی تأسیس و شروع به کار
صندوق پول
متوسط مالیات
هزینه استخدام و جذب نیروی کارآمد و متخصص
بیمه ها
هزینه های قانونی ،مجوزها و نظایر آن
ملزومات دفتری (نوشت افزار ،رایانه ،چاپگر ،میز و صندلی اداری و)...
پرداخت اجاره محل

تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

کاربرگ برآورد هزینه های شروع به کار
شرح هزینه
حقوق و مزایای پرسنل
تابلوها و عالئم تبلیغاتی و اطالع رسانی
هزینه ثبت دامنه ،هزینه میزبان ،نرم افزارهای مرتبط
موجودی مواد و کاال برای شروع به کار
طراحی و راه اندازی تارنما
وسایل نقلیه (خودرو سواری ،وانت ،ون و)...
هزینه های پیش بینی نشده (معموالً بر حسب درصدی از مجموع فوق
بیان می شود).
سایر هزینه ها:
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تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

فهرست بررسی کارهای الزم برای صدور جواز کار و کسب الکترونیکی
فهرست وارسی الزامات
گروه

صفحات تارنما

اطالعات فروشگاه

فرایند خرید

ردیف

عنوان معیار

1

الزامات عمومی تارنمای کار و کسب الکترونیکی (ارزیابی بارگذاری تارنما و عدم آزمایشی بودن تارنمای
مورد نظر)

2

قانونمندی کار و کسب الکترونیکی

3

پیش بینی زبان فارسی در تمامی صفحات (در تارنماهای چند زبانه)

4

در صورت هدایت بازدیدکنندگان به تارنماهای دیگر ،نمایش در پنجره جدید

5

عدم استفاده از pop up

6

تطابق اطالعات صاحب امتیاز نماد با اطالعات مندرج در تارنما ((تطابق شخصیت حقیقی  /حقوقی) متقاضی
نماد با اطالعات مندرج در سایت مورد نظر)

7

درج نشانی پستی در بخش «تماس با ما» تارنمای کار و کسب (نشانی ثبت شده در تارنما عیناً مطابق با
نشانی درج شده در اطالعات کار و کسب الکترونیکی در فرم حاضر باشد).

8

درج تلفن تماس در بخش «تماس با ما» تارنمای کار و کسب (تلفن ثابت ثبت شده در تارنما عیناً مطابق با
شماره درج شده در اطالعات کار و کسب الکترونیکی در فرم حاضر باشد).

9

درج اطالعات صاحب امتیاز نماد و توضیحات کامل و شفاف درباره خدمت و کاالیی که در بخش «درباره
ما» از تارنما ارائه می شود.

10

درج قوانین و مقررات تارنما در بخش «قوانین و مقررات»

11

درج لینک ثبت شکایات در تارنما (دریافت شکایات می تواند حضوری و یا سیستمی باشد)

12

مالکیت دامنه :متقاضی حقیقی امتیاز دامنه به نام شخص متقاضی نماد و متقاضی حقوقی ،به نام شرکت و یا
یکی از اعضای هیئت مدیره آن ثبت شده باشد( .اطالعات صاحب دامنه است که در  Whoisدرج می شود).

13

امکان ثبت سفارش به صورت برخط در تارنما

14

درج قیمت کاال  /خدمت در تارنما

15

درج تمامی هزینه هایی که برای خرید کاال  /خدمت بر عهده مشتری خواهد بود ،در فرایند سفارش گذاری
در سبد کاال یا پیش فاکتور (مانند قیمت کاال یا خدمت ،هزینه تماس ،هزینه حمل ،هزینه بسته بندی)

16

تولید پیش فاکتور یا نمایش سبد خرید
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تاریخ.../.../...

روز ......از شروع پروژه

فهرست نرم افزارها و تارنماهایی که برای این کار و کسب مفید است:

نام ابزار (نرم افزار/تارنما )

هزینه

توضیح-کاربرد

یادداشت........................................................................................ :

از اینکه روی خود سرمایه گذاری کنید ،نترسید .به آموزش خود ادامه دهید .همیشه روی آموزش و
بهتر شدن خود سرمایه گذاری کنید.
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری
اسالمی ایران ،مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند .برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط
اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت ،کتاب های درسی را در اولین سال چاپ،
با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید .در انجام مطلوب این فرایند ،همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی
استان ها ،گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند .ضمن ارج نهادن
به تالش تمامی این همکاران ،اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای
این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.

اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه
رشته شبکه و نرم افزار رایانه ـ کد 212290
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شکوفه بشیری

همدان

3

جواد اربابی

سيستان وبلوچستان
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مهناز اسالمی

يزد

4

علی نیکوصحبت

قم

23

مهناز درویشی

البرز

5

زینب خیام

شهر تهران
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الهام السادات گوهری اصل

کرمان

6
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اسماعیل وفانور

هرمزگان

7
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محمدمهدی آهنگری

شهرستان های تهران

8
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9
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10
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11

اکبر سهرابی دلی
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اصغر طاهری

همدان
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محبوبه خوانی
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محمدرضا يعقوبي
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13

پرستو کفیل
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نازیال کرکوکی
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14

محمدرضا ابدی

يزد

33

مریم کولیوند

ايالم

15

کبری باقری

بوشهر

34

مسعود مشعل چی

خوزستان

16

مجید خضری

کرمان

35

حسن جعفریه

شهر تهران

17

مهرنوش نوبخت

فارس
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سیده فاطمه صادقیان
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