ربا اریو یفرعم
.دیهد ماجنا ربا اریو رد دیناوتیم هک ییاهراک مامت و نآ یاه یگژیو ،ربا اریو یربا رورس یفرعم
همدقم
تسیچ ربا اریو
ربا اریو یلصا یاه یگژیو
یلخاد هکبش تخاس

همدقم
الماک  100ات  0زا اه تکرش رگید فالخرب هک .دشاب یم ویاه یموب الماک یربا رورس ربا اریو
یارب رگید ی هدامآ رازفا مرن هنوگچیه زا و تسا هدش یزادنا هار و میظنت ویاه نیصصختم طسوت
یاه تیلباق ندوزفا و یزاس یشرافس ناکما اذل .تسا هدشن هدافتسا یربا تخاسریز هئارا
داهنشیپ رتشیب ییانشآ یارب .دراد دوجو ربا اریو یور رب الاب رایسب تعرس اب یدودحمان
.دینک هعلاطم ار یدعب یاه شخب مینکیم

همدقم

تسیچ ربا اریو
نیصصختم میت طسوت هدش یزاس یشرافس و هتفرشیپ یربا رورس کی مان ربا اریو
و تیلباق دودحمان اب ویاه لوصحم نیرت یلصا ناونع هب هک تسا ویاه یسیون همانرب و هکبش
.دوشیم هئارا فلتخم یاه مرفتلپ و اه تیلباق ندوزفا تهج یزاس یشرافس ناکما
اریو" مان اب هک ویاه یربا یاهرورس کمک اب امش
یفرعم "
تهج ار دوخ یاهزاین مامت دیناوت یم دنا هدش ربا
.دینک فرطرب یربا تخاسریز کی زا هدافتسا
یزاین و مرفتلپ عون ره هظحل ره رد میناوتب هک میا هدرک داجیا یا هنوگ هب ار ربا اریو هتسه ام
 98%هک دوش یم هداد ویاه نایرتشم هب نانیمطا نیا اذل .مینک هفاضا نآ هب ار دش داجیا هک
تفایرد یشرافس یربا تخاسریز کی ناونع هب ویاه زا دنناوت یم ار دوخ زاین دروم یربا یاهراکهار
.دننک

ربا اریو یلصا یاه یگژیو
یم هظحل رد هک تسا یشرافس الماک یربا رورس کی ربا اریو ،دش هتفگ رتشیپ هک روطنامه
زا یرسکی لاحنیا اب اما .درک هفاضا نآ هب امش زاین هب هجوت اب فلتخم یاه تیلباق ناوت
یصاخ تیلباق هب زاین هک یتروصرد .درک میهاوخ یفرعم شخب نیا رد ار ربا اریو یلصا یاه یگژیو
دیریگب سامت ام اب امتح تسین تسیل نیا رد هک دیتشاد

ربا اریو یلصا یاه یگژیو

یلخاد هکبش تخاس
 VLaning.ناکما اب یلخاد هکبش کی تخاس
دیهاوخ ) 3 OSIو  2یاه هیال رد( هلوزیا و لقتسم یلخاد هکبش کی تخاس ناکما امش ،اریو راتخاس رد
یسرتسد امش یاه نیشام هب هکبش رتسب قیرط زا امش دوخ زج هب یربراک چیه نآ رد هک تشاد
.تشاد دنهاوخن
امش نیشام تاعالطا دنناوت یمن دوخ یاه نیشام رد نکسا تروپ قیرط زا ویاه رگید ناربراک المع
تروصب رورس هکنیا زا لبق یلصا راتخاس رد یزاس هلوزیا ای نمیا هلحرم کی اذل ،دننیبب ار
.دوش یم ماجنا دوش هدید یمومع
یلصا تاعالطا ات دینک داجیا دوخ یارب نما  100%هکبش راتخاس کی دیناوتیم امش نیا رب هوالع
رود هب و نما الماک دیا هدرک داجیا هک یا هکبش تامیظنت و یسکورپ رورس طساو هب امش ساسح و
.دریگب رارق ریغ دارفا سرتسد زا
صخشم تنباس اب هریزج کی هک دراد دوجو ناکما نیا )هتفرشیپ تلاحرد( ربا اریو ره تخاس ماگنه
.دینک داجیا رگید یاه هریزج ای و هریزج نآ رد ار )اه ربا اریو( دوخ یربا یاهرورس و دینک داجیا
و دیوش لصو دوخ یاه نیشام هب دیناوتیم هدش فیرعت یاه تنباس و روانش یپیآ کمک اب سپس
.دینک فیرعت ار دوخ هاوخلد راتخاس
:دینک یدنبراتخاس لکش نیا هب دیناوت یم نیگنس ای و ساسح تاعالطا یارب لاثم یارب
الاب عبانم اب سیباتید طقف یارب یربا رورس کی
یلصا رازفا مرن ای تیاس بو طقف یارب یربا رورس کی
)یزاس هریخذ یاضف( اه لیاف یرادهگن یارب یربا رورس کی
رورس یسکورپ ناونع هب رورس کی
مرن مامت دیهدیم یسکورپ رورس هب هک کیلباپ یپیآ  1اب طقف دیناوتیم امش تلاح نیا رد
.دینک یزادنا هار صاخ رورس کی یور رب راشف نودب و نما یتلاح رد ار دوخ تیاس بو و رازفا

