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  و کالینت سرور يافزارو نرم يافزارسخت ي ازهاینشیپ  -۴

توان به نوع پردازشگر سرور، میزان حافظه و  مؤثر است، میو مدیریت فرآیندهاي فراگستر    ي اتوماسیون ادار  افزارنرمیکی از عواملی که در بهبود اجراي  

افزاري  شبکه و مشخصات سخت  يها، توپولوژحجم اطالعات، تعداد سیستم  ها،نتیي آن، تعداد کالهاي شبکهآن، نوع و تعداد کارت  يسازرهیذخ  يفضا

  اشاره کرد.   هانتیکالشبکه و هر یک از 

سنددر   وضعیت  این  دو  در  افزاري سرور(ها)  همچنین مشخصات سخت  و  هم)  کنار  ها  (قرار گرفتن سرور  همبندي  براي  پیشنهادي    حداقلی  طرح 

)Minimum(  حالت بهینهو )Optimum( شود. فراگستر اشاره می  يادار  ونیاتوماس افزاربرداري مناسب از نرمجهت بهره  

کنند؛ معیار  افزار استفاده میاز نرم  همزمانالزم به ذکر است که تعداد کاربر قابل تعریف، مالك پیش نیاز سخت افزاري نبوده بلکه تعداد افرادي که بطور  

  د)افزار استفاده کننتوانند از نرمکاربر بصورت همزمان می 50گردد  کاربر همزمان تضمین می 50تا10می باشد. (مثال در حالت 

انورت  : پیش نیاز سخت افزاري تهیه شده بر مبناي اطالعات پایه خام می باشد و در صورتی که اطالعات و دیتابیس ازسامانه و نرم افزاري دیگر ک   تذکر

  شود با توجه به نظر کارشناس پیش نیاز سخت افزاري تغییر پیدا خواهد کرد .

  تعاریف و اصطالحات  

  گردند:، این عبارات در زیر تعریف میدر این سند اصطالحات و عبارات به کار رفتهبه منظور درك یکسان از 

 است. اگستر و مدیریت فرآیندهاي کسب و کار فر  يادار ونیاتوماس افزارنرم  منظور: سیستم /افزارنرم  

 هاي اداري روزمره و ارتباط  راستاي انجام فعالیت باشند که درشامل کارمندان، نمایندگان و مخاطبان سازمان می کنندگاناستفاده:  کاربر/ کاربران

 شود.  قرارداد قید شده است و براي آنها نام کاربري و رمز عبور تعریف می  کنند. تعداد کلی این کاربران درافزار استفاده میبا سایر کارمندان از نرم

 باشند.  افزار میهاي مختلف نرمبا هم مشغول کار با قسمت  افزار شده و در یک زمان واحد: کاربرانی هستند که وارد نرمکاربر همزمان  

 افزار را رها  اند ویا براي مدتی کار با نرمافزار نشدهافزار موجود بوده ولی وارد نرم: کاربرانی هستند که نام و مشخصات آنها در نرمکاربر غیرهمزمان

 اند.کرده

   سخت:  افزارسخت  21مشخصات حداقلی مشخصات  نرمحداقل  که  است  سرور  سمت  میافزاري  این  افزار  شود.  اجرا  و  نصب  آن  برروي  تواند 

  توجه به تعداد کاربر همزمان سازمان کارفرما مشخص شده است.   بامشخصات 

  توان  افزار، میی مناسب نرمدر کنار مشخصات حداقلی ارائه شده در سمت سرور، بمنظور اجراي روان و با کارای   : افزارسخت 22مشخصات بهینه

  افزار استفاده کرد.در صورت صرف هزینه بیشتر، از مشخصات بهینه سخت

 بهینه سخت افزاري و  سروري است که بصورت فیزیکی در محلی از سازمان نگهداري می  فیزیکی:  سرور شود و داراي مشخصات حداقلی و یا 

 سند باشد.  افزاري متناسب با تعداد کاربر ذکر شده در این نرم

   کند با این تفاوت که امکان استقرار  ازي دقیقا همانند یک سرور فیزیکی مستقل و با همان سطح دسترسی عمل میسرور مج :   23مجازي سرور

و با    VMwareمانند    يساز يمجاز  يهايبه عبارت بهتر با استفاده از تکنولوژچند عدد سرور مجازي بر روي یک یا چند سرور فیزیکی وجود دارد.  

هر سرور    شود.یم  می) با امکانات مختلف تقسVM(  يسرور مجاز  نی به چند  ی کیزیسرور ف  کی   شرفته،یرقدرت و پپ   يافزارهااز سخت  ي ریگبهره

)،  HDDسخت (  سکید  ي )، فضاRAM(  ی)، حافظه اصلCPUپردازنده (  لیاز منابع سرور از قب  یسهم خاص  ه، ی اول  گیکانف  ای و    ماتیبنا بر تنظ  يمجاز

  . ردیگیم اریشده در اخت نیو تضم  اختصاصی صورت  به را  …باند و   يپهنا

  تواند فیزیکی و یا مجازي باشد.  در تنظیم این سند مشخصات سرورهایی که پیشنهاد شده است می

 شــتریب  یهمزمــان از حــد مشخصــکــاربران کــه تعــداد  یهنگــام ،ينــرم افــزار يهــا ســتمیس تیــو امن ییکــارا شیبــه منظــور افــزاهمچنــین 

تــوانیم از کــه در اینصــورت می شــوند يســازادهینــرم افــزار از هــم جــدا شــده و بصــورت مســتقل پ يهاهیــبــر آن اســت تــا ال حیتــرج شــود،یم

  استفاده کنیم.   چند سرور مجزا

 Application Server  :ق یو از طر   ردیگیتحت وب قرار مکاربردي    يهاآن برنامه  يکه بر رو  است   يسرور  IIS (Internet Information Services) 

 . ردیگیقرار م گرید يوترهایکامپ اریبرنامه در اخت ن یا

 Database Server: داده  گاه ی آن پا ياست که رو يسرورSQL server د.گردیم بنص  

 Operation Server  :کارا   يبرا بردن    ي هااتی، عملword to image  سی سرو  ،  searchمانند    یی هااتیعمل  ي امکان جداساز  افزار،نرم  ییباالتر 

به نام   یسرور مستقل  يرو  توانند یدارد که جداگانه م  وجود  کندیرا مصرف م   CPUو    RAMاز منابع    يادیز   زانیو ... که م  protocol ECEمرتبط با  

Operation server ردیقرار گ .  

  
21imum RequirementsMin   
22Requirements Optimum  
23Virtual Machine)VM (   
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 Cache Server  :صفحات مشاهده شده توسط آنها    ا ی  شده و  دی بازد  ي تهایتواند هنگام کار کردن کاربران، سا   یسرور است که م  ینوع  قتیدر حق

،  باند يدرپهنا ییو صرفه جو شتریباسرعت ب   دینما  دی صفحات را بازد ای  تهایهمان سا  بخواهد  يگری که کاربر د یکرده و در صورت يرا درخود نگهدار

  .دی نما افت ی کش سرور در  قیر پاسخ خود را از ط

 HA (High Availability) :   افزاري با درصد احتمال خیلی باالیی در دسترس بوده و  شود تا سیستم نرمراهکارهایی که باعث میبه مجموعه اي از

استفاده    افزایش دسترس پذیري نرم افزار، براي    پیشنهادي  گویند. دو روش متداولیا قابلیت دردسترسی پذیري سیستم می  HAسرور متوقف نشود،  

  است.گاه داده در سرورهاي پای Mirroringو  Clustering از

 Clustering و  Mirroring : Clustering  وMirroring  باشد. پذیري سرورهاي اطالعاتی میدو روش جهت باالتر بردن ضریب دسترس 

 Clustering ــورت می در ــرور ص ــطح س ــه میس ــر گرفت ــلی در نظ ــرور اص ــین س ــورت جانش ــرور بص ــک س ــرد و در آن ی ــی از گی ــود. (یک ش

اسـت) در صـورتی کـه سـرور اصـلی بـه هـر دلیـل دچـار مشـکل بشـود، سـرور دیگـري بصـورت خودکـار   Passiveو دیگـري    Activeسرورها  

  دهد.وارد مدار شده و نرم افزار بدون تحمل قطعی به کار ادامه می

 Mirroring  مکـانیزمی اسـت کـه در آنDatabase ر روي یــک فضـاي مجـزا در یـک گــردد و یــا ترجیحـا سـرور دیگـري ذخیـره می  diskـب

ــه  ــل اینک ــه دلی ــاالتر مــی  Duplicateبصــورت Dataب ــان، ب ــر وجــود دارد، ضــریب اطمین ــک ســرور دیگ ــر روي ی ــار رود. ب  clustering راهک

  .گرددیم  هیتوص شتریب   ،شودیمکاربر  1000  يمان باالکه تعداد کاربران همز  ینگامه

  
 24ANS  :ن یبا سرورها تعامل برقرار کنند ب   نکه یها بدون ا سازد و دادهیسرور متصل م   ن یاطالعات را به چند   يسازرهیذخ  يهااز دستگاه  ياشبکه  

   شوند.یمختلف منتقل م يسازرهیذخ يهادستگاه

  يقرار داشته و از سرور  يهر تعداد سرور يتواند رویسرور خاص اختصاص نداشته و م کیبه  Storageکه  نستی، ا SANمهم در ارتباط با  نکته

استفاده شده   اطالعات  و نگهداري امن  متمرکز کردن ي ساخت برا  ری ز ن ی بزرگ، از ا ار ی بس ي هاطیدر مح ل،یدل نی. به همابدیانتقال   گر یبه سرور د 

   است.

سازي  ی را شامل نمی شود و درصورت اشاره به برند خاص صرفا منظور معادلبرند خاص  ای نوع و    ، سند  نی شده در ا  ه یارا   يسخت افزار  شنهاداتیپ

  تواند از هر برند دیگري تهیه گردد.  کارایی بوده و می

   

  
24Storage Area Network  
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  ) Serverسمت سرور (مورد نیاز   افزاريسخت  نیازهايپیش -۴-١

  کاربر همزمان   10الی     1تعداد   -۴-١-١

  طرح همبندي  

نرم اتوماسیون اداري فراگستر در وضعیت  براي استقرار  نرم  Minimumافزار  از  افزار پیشنهاد مییک سرور جهت استقرار  گردد. (این سرور 

الزم به ذکر است سرور فکس حتما می بایست امکان    ،  میزبانی خواهد نمود)  Application-Operation-Database-fax  هاي سرویس

  را داشته باشد  Internalیا   USBنصب مودم 

  
    افزاري   مشخصات حداقلی سخت 

Server (1-10 Minimum) 

CPU 2 CPU Core –  min 2.4 GHz  - 64-bit processor 

RAM 6 GB 

HARD 
 20 GB of free space 
 min 7200 RPM  (SAS or SATA or SCSI or SSD) 

DVD-ROM Supported 
LAN min 100 mbps  
Server Internet min 256 Kbps ,  Upload & Download (If Required) 
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  کاربر همزمان    20الی     10تعداد   -۴-١-٢

  طرح همبندي  

نرم اتوماسیون اداري فراگستر در وضعیت  براي استقرار  نرم  Minimumافزار  از  افزار پیشنهاد مییک سرور جهت استقرار  گردد. (این سرور 

، الزم به ذکر است سرور فکس حتما می بایست امکان    میزبانی خواهد نمود)  Application-Operation-Database-Faxهاي  سرویس

  را داشته باشد  Internalیا   USBنصب مودم 

  
    افزاري   مشخصات حداقلی سخت 

Server (10-20 Minimum) 

CPU 2 CPU Core –  min 2.8 GHz  -  64-bit processor 

RAM 8 GB 

HARD 
 30 GB of free space 
 min 7200 RPM  (SAS or SATA or SCSI or SSD) 

DVD-ROM Supported 
LAN min 100 mbps  
Server Internet min 512 Kbps , Upload & Download (If Required) 
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  کاربر همزمان   30الی     20تعداد   -۴-١-٣

  طرح همبندي  

نرم اتوماسیون اداري فراگستر در وضعیت  براي استقرار  نرم  Minimumافزار  از  افزار پیشنهاد مییک سرور جهت استقرار  گردد. (این سرور 

الزم به ذکر است سرور فکس حتما می بایست امکان    میزبانی خواهد نمود) ،  Application-Operation-Database-Fax  هايسرویس

  را داشته باشد  Internalیا   USBنصب مودم 

  
    افزاري   مشخصات حداقلی سخت 

Server (20-30 Minimum) 

CPU 2 CPU Core –  min 3.0 GHz  - 64-bit processor 

RAM 10 GB 

HARD 
 40 GB of free space 
 min 7200 RPM  (SAS or SATA or SCSI or SSD) 

DVD-ROM Supported 
LAN min 100 mbps  
Server Internet min 768 Kbps , Upload & Download (If Required) 
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  کاربر همزمان  50الی     30تعداد   -۴-١-۴

  طرح همبندي  

نرم اتوماسیون اداري فراگستر در وضعیت  براي استقرار  نرم  Minimumافزار  از  افزار پیشنهاد مییک سرور جهت استقرار  گردد. (این سرور 

الزم به ذکر است سرور فکس حتما می بایست امکان    ،میزبانی خواهد نمود)  Application-Operation-Database-Fax  هاي سرویس

  را داشته باشد  Internalیا   USBنصب مودم 

  
  افزاري   مشخصات حداقلی سخت 

Server (30-50 Minimum) 

CPU 4 CPU Core –  min 3.2 GHz  - 64-bit processor 

RAM 12 GB 

HARD 
 50 GB of free space 
 min 7200 RPM  (SAS or SATA or SCSI or SSD) 

DVD-ROM Supported 
LAN min 100 mbps  
Server Internet min 1 mbps , Upload & Download (If Required) 
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    کاربر همزمان  100الی     50تعداد   -۴-١-۵

 Minimum Requirements (50-100 Concurrent user)   

o   طرح همبندي  

نرم استقرار  وضعیت  براي  در  فراگستر  اداري  اتوماسیون  نرم  Minimumافزار  استقرار  جهت  سرور  هاي  یک  سرویس  از  سرور  (این  افزار 

Application-Operation  (و یک سرور مختص   میزبانی خواهد نمودDatabase  .الزم به ذکر است زیرساخت فکس    مورد نیاز می باشد

  و یا اینترنال را داشته باشد  USBبه انتخاب می تواند بر روي هریک از سرور ها راه اندازي شود ولی حتما می بایست امکان نصب مودم 

  
o    افزار   مشخصات حداقلی سخت 

Server Operation / Application (50-100 Minimum) 

CPU 4 CPU Core – min 2.4 GHz - 64-bit processor 

RAM 8 GB 

HARD 
 100 GB of free space 
 min 7200 RPM  ( SAS or SATA or SCSI or SSD) 

DVD-ROM Supported 
LAN min 100 mbps  
Server Internet min 1 Mbps (If Required) 

 

Server Database (50-100 Minimum) 

CPU 4 CPU Core –  min 2.4 GHz  - 64-bit processor 

RAM 8 GB 

HARD  100 GB free space. 
 min 7200 RPM  (SAS or SATA or SCSI or SSD) 

DVD-ROM Supported  
LAN min 100 mbps  
FAX Modem Recommended : Internal Fax Modem (All Brands) 

 

 Optimum Requirements (50-100 Concurrent user)     

o   طرح همبندي  

هاي  (این سرور از سرویس افزار نرمیک سرور جهت استقرار   Optimumاتوماسیون اداري فراگستر در وضعیت   افزارنرمبراي استقرار  

Application  (این سرور از سرویس  افزارنرمجهت استقرار  و یک سرور میزبانی خواهد نمود)  Database (و  میزبانی خواهد نمود  

، الزم به ذکر است زیرساخت فکس    میزبانی خواهد نمود)  Operationهاي  (این سرور از سرویس  افزارنرمسرور جهت استقرار    یک

و یا اینترنال را داشته    USBبه انتخاب می تواند بر روي هریک از سرور ها راه اندازي شود ولی حتما می بایست امکان نصب مودم  

  . باشد 
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o   ر بهینه  مشخصات فزا ا   سخت 

Server (Database) (50-100 Optimum) 

CPU 6 CPU Core –  min 2.4 GHz &  8 MB Cache 

RAM 12 GB 

HARD 
 200 GB of free space 
 min 7200 RPM ( SAS or SATA or SCSI or SSD) 

DVD-ROM Supported 
LAN min 1000 mbps  
Server Internet min 1 Mbps (If Required) 

 

Server (Application) (50-100 Optimum) 

CPU 6 CPU Core –  min 2.4 GHz &  8 MB Cache 

RAM 12 GB 

HARD 
 200 GB of free space 
 min 7200 RPM ( SAS or SATA or SCSI or SSD) 

DVD-ROM Supported 
LAN min 1000 mbps  
Server Internet min 1 Mbps (If Required) 

 

Server (Operation) (50-100 Optimum) 

CPU 6 CPU Core –  min 2.4 GHz &  8 MB Cache 

RAM 8 GB 

HARD 
 100 GB of free space 
 min 7200 RPM ( SAS or SATA or SCSI or SSD) 

DVD-ROM Supported 
LAN min 1000 mbps  
Server Internet min 1 Mbps (If Required) 
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  همزمان  کاربر   250الی     100تعداد   -۴-١-۶

 Minimum Requirements (100-250 Concurrent user)    

o   طرح همبندي  

افزار (این سرور از سرویس هاي  یک سرور جهت استقرار نرم  Minimumافزار اتوماسیون اداري فراگستر در وضعیت  براي استقرار نرم

Application-Operation  (و یک سرور مختص   میزبانی خواهد نمودDatabase  .الزم به ذکر است زیرساخت    مورد نیاز می باشد

و یا اینترنال را    USBفکس به انتخاب می تواند بر روي هریک از سرور ها راه اندازي شود ولی حتما می بایست امکان نصب مودم  

  داشته باشد 

  
o     افزار حداقلی  مشخصات     سخت 

Server Operation / Application (100-250 Minimum) 

CPU 6 CPU Core – min 2.8 GHz - 64-bit processor 

RAM 12 GB 

HARD 
 100 GB of free space 
 min 7200 RPM  ( SAS or SATA or SCSI or SSD) 

DVD-ROM Supported 
LAN min 1000 mbps 
Server Internet min 1 Mbps (If Required) 

 

Server Database (100-250 Minimum) 

CPU 6 CPU Core –  min 2.8 GHz  - 64-bit processor 

RAM 12 GB 

HARD  100 GB free space. 
 min 7200 RPM  (SAS or SATA or SCSI or SSD) 

DVD-ROM Supported  
LAN min 1000 mbps 
FAX Modem Recommended : Internal Fax Modem (All Brands) 

 

 Optimum Requirements (100-250 Concurrent user)    

o    طرح همبندي  

هاي  (این سرور از سرویس  افزارنرمیک سرور جهت استقرار     Optimumاتوماسیون اداري فراگستر در وضعیت  افزارنرمبراي استقرار  

Application  (این سرور از سرویس افزارنرمجهت استقرار  و یک سرور   میزبانی خواهد نمود)   Database  خواهد نمود)میزبانی 

، الزم به ذکر است زیرساخت    میزبانی خواهد نمود)  Operationهاي  (این سرور از سرویس  افزارنرمیک سرور جهت استقرار    و

و یا اینترنال را    USBفکس به انتخاب می تواند بر روي هریک از سرور ها راه اندازي شود ولی حتما می بایست امکان نصب مودم  

  . داشته باشد 
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o  ر بهینه  صات  مشخ فزا ا   سخت 

Server (Operation ) (100-250 Optimum) 

CPU 6 CPU Core  – min 3.0 GHz  

RAM 8 GB 

HARD 
 100 GB of free space 
 min 15000 RPM (Raid 10 is suggested) (SAS or SATA or SCSI or SSD) 

DVD-ROM Supported 
LAN min 1000 mbps  
Server Internet min 1 Mbps (If Required) 

 
Server (Application) (100-250 Optimum) 

CPU 6 CPU Core  – min 3.0 GHz 

RAM 12 GB 

HARD 
 100 GB of free space 
 min 7200 RPM  (SAS or SATA or SCSI or SSD) 

DVD-ROM Supported 
LAN min 1000 mbps  
Server Internet min 1 Mbps (If Required) 

  

Server (Database) (100-250 Optimum) 

CPU 6 CPU Core  – min 3.0 GHz 

RAM 12 GB 

HARD 
 100 GB of free space 

 min 7200 RPM  (SAS or SATA or SCSI or SSD) 
DVD-ROM Supported 
LAN min 1000 mbps  
FAX Modem min 1 Mbps (If Required) 
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  همزمانکاربر    500الی    250تعداد   -۴-١-٧

 Minimum Requirements (250-500 Concurrent user)    

o   طرح همبندي  

  Databaseو    Application, operationسرورهاي     Minimumافزار اتوماسیون اداري فراگستر در وضعیت  براي استقرار نرم

  بصورت مستقل از یکدیگر خواهند بود.

  
o    افزار حداقلی    مشخصات   سخت 

Server (Database) (250-500 Minimum) 

CPU 6 CPU Core  – min 3.0 GHz 

RAM 24 GB 

HARD 
 200 GB of free space 
 min 15000 RPM (Raid10 is suggested) (SAS or SATA or SCSI or SSD) 

DVD-ROM Supported 
LAN min 1000 mbps  
Server Internet min 1 Mbps (If Required) 

  

Server (Operation) (250-500 Minimum) 

CPU 6 CPU Core  – min 3.0 GHz 

RAM 12 GB 

HARD 
 100 GB of free space 
 min 15000 RPM (Raid 10 is suggested) (SAS or SATA or SCSI or SSD) 

DVD-ROM Supported 
LAN min 1000 mbps  
Server Internet min 1 Mbps (If Required) 

 

Server (Application) (250-500 Minimum) 

CPU 6 CPU Core  – min 3.0 GHz 

RAM 16 GB 

HARD 
 100 GB of free space 
 min 15000 RPM (Raid 10 is suggested) (SAS or SATA or SCSI or SSD) 

DVD-ROM Supported 
LAN min 1000 mbps  
Server Internet min 1 Mbps (If Required) 

 

Server (FaxServer) (250-500 Minimum) 
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CPU 2 CPU Core  – min 2.8 GHz 

RAM 8 GB 

HARD  20 GB free space. 
 min 7200 RPM (SAS or SATA or SCSI or SSD) 

DVD-ROM Supported  
LAN min 1000 mbps  
FAX Modem Recommended : Internal Fax Modem (All Brands) 

  

 Optimum Requirements (250-500 Concurrent user)    

o   طرح همبندي  

  Databaseو    Application, operationسرورهاي  Optimumافزار اتوماسیون اداري فراگستر در وضعیت  براي استقرار نرم

  بصورت مستقل از یکدیگر خواهند بود.

 
o  ر   بهینه   مشخصات فزا ا     سخت 

Server (Database) (250-500 Optimum) 

CPU 8 CPU Core  – min 3.2 GHz 

RAM 32 GB 

HARD 
 200 GB of free space 
 min 15000 RPM (Raid10 is suggested) (SAS or SCSI or SSD) 

DVD-ROM Supported 
LAN min 1000 mbps  
Server Internet min 1 Mbps (If Required) 

  

Server (Operation) (250-500 Optimum) 

CPU 8 CPU Core  – min 3.2 GHz 

RAM 16 GB 

HARD 
 100 GB of free space 
 min 15000 RPM (Raid 10 is suggested) (SAS or SCSI or SSD) 

DVD-ROM Supported 
LAN min 1000 mbps  
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Server Internet min 1 Mbps (If Required) 
 

Server (Application) (250-500 Optimum) 

CPU 8 CPU Core  – min 3.2 GHz 

RAM 24 GB 

HARD 
 100 GB of free space 
 min 15000 RPM (Raid 10 is suggested) (SAS or SCSI or SSD) 

DVD-ROM Supported 
LAN min 1000 mbps  
Server Internet min 1 Mbps (If Required) 

 

Server (Fax) (250-500 Optimum) 

CPU 4 CPU Core  – min 2.8 GHz 

RAM 12 GB 

HARD  40 GB free space. 
 min 7200 RPM (SAS or SCSI or SSD) 

DVD-ROM Supported  
LAN min 1000 mbps  
FAX Modem Recommended : Internal Fax Modem (All Brands) 
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  همزمانکاربر    1000الی   500تعداد   -۴-١-٨

 Optimum Requirements (500-1000 Concurrent user)    

o   طرح همبندي  

   Databaseو    Application, operationسرور هاي    Optimumافزار اتوماسیون اداري فراگستر در وضعیت  براي استقرار نرم

  Database Clusteringبصورت مستقل از یکدیگر خواهند بود. یک سرور مستقل براي فکس در نظر گرفته خواهد شد و همچنین  

  گردد.توصیه می Cache Serverو استفاده از  Mirroringیا 

 
 
 

o  ر   بهینه   مشخصات فزا ا   سخت 

Server (Database) (500-1000 Optimum) 

CPU 8 CPU Core  – min 3.2 GHz 

RAM 64 GB 

HARD 
 200 GB of free space 
 min 15000 RPM (Raid 10 is suggested) (SAS or SCSI or SSD) 

DVD-ROM Supported 
LAN min 1000 mbps  
Server Internet min 1 Mbps (If Required) 

  

Server (Operation) (500-1000 Optimum) 

CPU 8 CPU Core  – min 3.2 GHz 

RAM 32 GB 

HARD 
 100 GB of free space 
 min 15000 RPM (Raid 10 is suggested) 

DVD-ROM Supported 
LAN min 1000 mbps  
Server Internet min 1 Mbps (If Required) 

 

Server (Application) (for each 500 Concurrent users Optimum) 

CPU 8 CPU Core  – min 3.2 GHz 

RAM 32 GB 

HARD 
 100 GB of free space 
 min 7200 RPM (SAS or SCSI or SSD) 

DVD-ROM Supported 
LAN min 1000 mbps 
Server Internet min 1 Mbps (If Required) 
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Server (Fax Server) (500-1000 Optimum) 

CPU 4 CPU Core  – min 3.0 GHz 

RAM 16 GB  

HARD 
 50 GB free space. 
 min 7200 RPM   (SAS or SCSI or SSD) 

DVD-ROM Supported  
LAN min 1000 mbps  
FAX Modem Recommended : Internal Fax Modem (All Brands) 
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  همزمان به باال کاربر    1000تعداد   -۴-١-٩

  نکاتی در مورد سرورها 

 Application server    
  است: ت یحائز اهم  ریتوجه به نکات ز  شود یم 1000از  شتریکه تعداد کاربران همزمان ب  یهنگام

  کارا   به ازا  ازین   ستمیس  ییمنظور حفظ  به  که  س  500هر    ي است  به  که  همزمان  م  ستمیکاربر  کاربردي  سرور  ک ی   گردند یاضافه    برنامه 

(Application) آن يکه رو IIS  شوداضافه   ،نصب است.  

 Loadاسـتفاده شـود کـه توسـط  شـنیکیسـرور اپل 4تـا  شـودیم هیباشـد توصـینفـر م 2000طور مثال اگر تعـداد کـاربران همزمـان  به

Balancer  ،Load کند.آنها متوازن   يافزار را رونرم  

  يسرور ها ي برا  يشنهادیپ يسرورها مشخصات Database  وApplication  آمده است. ریدر جداول ز  

 Operation server    
  است: ت یحائز اهم  ریتوجه به نکات ز  شود یم 1000از  شتریکه تعداد کاربران همزمان ب  یهنگام

  کارا  به ازااست که    ازین   ستمیس  یی منظور حفظ  به س  1000هر    يبه  که  م  ستمیکاربر همزمان  کاربردي   سرور  ک ی   گردند یاضافه    برنامه 

(Operation)  شوداضافه.  

ا اسـتفاده از اسـتفاده شـود    Operationسـرور    2تـا    شـودیم  هیباشـد توصـینفـر م  2000طور مثال اگر تعـداد کـاربران همزمـان    به تـا ـب

  صورت پذیرد .مکانیزم هاي درون سیستمی تقسیم بار  

  يسرور ها ي برا  يشنهادیپ يسرورها مشخصات Operation  آمده است.  ری در جداول ز  

 Database server  
  ماتیفرض را در تنظ شیپ نی توان ا ی. هرچند مردیگیخود را از سرور م  ازیحافظه مورد ن   زانیکه م است يابه گونه  SQLفرض ساختار  ش یصورت پ  به

  محدود نمود.  Max Server Memoryو   Min Server Memory نیسرور ب 

  است.  Resource Monitorکرد، ابزار  یمصرف شده را بررس  CPUو  RAM  زانیتوان میکه به کمک آن م یی از ابزارها یکی

  استفاده شود.فراگستر اداري  ونیافزاراتوماسنرم Database يفقط برا Dedicateشود تا سرور بصورت   یم هیضمن توص در

   طرح همبندي  
بصورت مستقل از یکدیگر     Databaseو    Application, operationسرورهاي  بهینه، افزار اتوماسیون اداري فراگستر در وضعیتبراي استقرار نرم

نظر گرفته خواهد شد و همچنین   براي فکس در  بود. یک سرور مستقل  ا  Mirroringیا     Database Clusteringخواهند  از  و   Cacheستفاده 

Server (توضیحات باال را مطالعه فرمایید)   گردد.توصیه می  
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   مشخصات سخت افزاري  

Server (Database) +1000 Concurrent User 

CPU 12 Cpu Core – min 3.2 GHz 

RAM 128 GB 

HARD 
 300 GB of free space 
 min 15000 RPM (Raid 10 is suggested) (SAS or SCSI or SSD) 

DVD-ROM Supported 
LAN min 1000 mbps  
Server Internet 1 Mbps (If Required) 

 
recommended for each 1000 Concurrent users (Operation)  Server  

CPU 8 CPU Core 3.2 GHz 

RAM 64 GB 

HARD 
 100 GB of free space 
 min 15000 RPM (Raid 10 is suggested) (SAS or SCSI or SSD) 

DVD-ROM Supported 
LAN min 1000 mbps  
Server Internet 1 Mbps (If Required) 

 
Server (Application) (recommended for each 500 Concurrent users) 

CPU 8 CPU Core 3.2 GHz 

RAM 64 GB 

HARD 
 100 GB of free space 
 min 7200 RPM or SSD (SAS or SCSI or SSD) 

DVD-ROM Supported 
LAN min 1000 mbps / Recommended :1000Mbps 
Server Internet 1 Mbps (If Required) 

 

Server (FaxServer)  

CPU 6 CPU Core – min 3.2 GHz  

RAM 24 GB 

HARD  60 GB free space. 
min 7200 RPM   (SAS or SCSI or SSD) 

LAN min 1000 mbps  
FAX Modem Recommended : Internal Fax Modem (All Brands) 

  

  نکات حائز اهمیت درخصوص سرورها -۴-٢

هاي  افزارنرمموضوع قرارداد اختصاص داده شود و حتماً توسط   افزارنرمگردد حتی االمکان سرور تنها براي میزبانی  پیشنهاد می افزارنرمدر خصوص سرور  

Anti-Virus    افزارها (پیکربندي  تحت وب فراگستر، پیکربندي نرم  هايافزارنرمبه روز، محافظت گردد. نصب و تنظیمات پایگاه داده و در خصوصIIS  ،(

و همچنین    ضروريهاي متفرقه و غیر  افزارنرمگونه اشکال احتمالی از نصب  توسط متخصصین شرکت فراگستر انجام خواهد شد. به منظور جلوگیري از هر

  عامل بدون هماهنگی با کارشناسان استقرار فراگستر خودداري شود. سیستمو  افزارنرمافزارهاي مرتبط با  ارتقاء نرم

شود که حتماً می  امنیتی از امکانات سخت افزار سرور میو کاهش خطرات  افزارها  وري نرمکارایی و بهرهموارد ذیل از مواردي است که باعث افزایش  

  بایست مورد توجه قرار گیرد.  

  تحویل خواهد   افزارنرمها از سوي فراگستر انجام خواهد شد و به مدیر  افزارنرمدر هنگام نصب   افزار نرمتنظیمات تهیه نسخه پشتیبان از پایگاه داده

  افزارنرمنداشته و مدیر    saافزارها نیازي به این رمز عبورگردد. اجراي نرمنیز تحویل مدیر پروژه می  SQL Serverمربوط به   User رمز عبور   شد.

 تواند این رمز را تعویض نماید. می

 افزار دو کاربر با سطح دسترسی  افزارها در صورت جدا بودن سرور پایگاه داده از سرور نرمدر ابتداي نصب نرمAdministrator    بر روي هر کدام از

بایست از هرگونه  شود و تمام فرآیندهاي نصب و پشتیبانی و رفع اشکال از طریق این دو کاربر انجام خواهد پذیرفت. سازمان میها ساخته میسرور
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نداشته و مدیرپروژه    Administratorهاي بعدي به هیچ عنوان نیازي به رمز تغییر در خصوص کاربران تعریف شده فراگستر خودداري نماید. فرایند

 تواند این رمز را تعویض نماید.کارفرما می

   هیچ کدام ازDrive  ها یاFolderافزارها) نباید به اشتراك گذاشته شود و این مورد باید  هاي سرور (به جز موارد از پیش تعریف شده براي کارکرد نرم

 کنترل گردد.   افزارنرمتوسط مدیر 

 نرم نصب  به  SQL Serverر،  افزادر هنگام  و کلیه  نصب خواهد شد  فراگستر  کارشناسان  بعدي  روزرسانیتوسط  با هماهنگی    سیستمهاي  عامل 

موجود    SQL  تیوضع  ،قبل از نصب نصب شده است، ضروري است    SQLافزار  بنابراین چنانچه قبال روي سرور مورد نظر نرم  فراگستر انجام پذیرد.

 بررسی گردد.   توسط کارشناسان فراگستر ، جهت نصب

   تواند یک نام یا یک  (که می 25یک آدرس یکتا  افزار، نرمدر هنگام نصبIP Address  هاي کاربري سازمان باشد،  باشد) که قابل رویت توسط ایستگاه

یک نام خاص براي    ،تغییرات شبکهگردد به منظور جلوگیري از مشکالت بعدي ناشی از  در اختیار فراگستر قرار خواهد گرفت. همچنین پیشنهاد می

  افزار از طریق این آدرس انجام شود تا محدودیت تغییرات آدرس مرتفع شود.دهی به نرمسازمان تعریف شده و آدرس DNSسرور در 

 ري سازمان خود متصل افزار اتوماسیون اداخواهند از طریق اینترنت به نرمبسته به سیاست درنظر گرفته شده توسط سازمان براي کاربرانی که می

تواند متفاوت باشد. در صورت داشتن دسترسی مستقیم سروهاي سازمان به اینترنت، امکان متصل  میبه سرور و اطالعات  شوند نحوه دسترسی  

اصول امنیتی تمایلی    هاي متوسط و بزرگ بدلیل رعایتپذیر است ولی اصوال اغلب سازمانافزار از طریق اینترنت به راحتی امکانشدن کاربران به نرم

  کنند. به اتصال مستقیم سرورهاي دیتابیس به اینترنت ندارند لذا براي این امر از یک سرور واسط که دسترسی به اینترنت دارد استفاده می

   از هرگونه تغییرات بدون هماهنگی با فراگستر در خصوصIP Address  پیش از هر گونه  و نام سرور حتی االمکان اجتناب شود و در صورت لزوم ،

 تغییرات با فراگستر هماهنگ شود.

  شبکه و تخمین پهناي باند موردنیاز سمت سرور  -۴-٣

  .شودتوصیه می در سمت سرور ها استفاده از شبکه کابلی افزارجهت حصول سرعت و کارایی مناسب عملکرد نرم

هاي مورد نیاز برروي  برقرار بوده و دسترسی به منابع و فایل  TCP/IPانجام تنظیمات مربوط به شبکه به نحوي که ارتباط کامپیوترها از طریق پروتکل  

  سرور قابل تنظیم باشد.  

نیاز  باند مورد  نامه، سیاست  در سمت سرور   تخمین پهناي  بدنه  تقاضا و حجم  ترافیک مورد  کاربران،  میزان استفاده  به  بستگی  شبکه  ترافیک  هاي  و 

Upload  وDownload مورد توجه   افزارهانرمشود. آنچه براي عملکرد بهینه و ... دارد ولی به طور عمومی ترافیک شبکه در حاالت زیر تخمین زده می

بیشتر در حالت تحویل محتوا به کاربران    افزارهاي موضوع قراردادسرور نرمزیرا  Downloadباشد و نه سرعت  یم  سمت سرور Uploadباشد سرعت می

 د.باش می افزارنرم  براي استفاده بهینه از فراگستر پردازد. جدول زیر پیشنهاد شرکت  می دانلودباشد و کمتر به می

 (Send)سرور  پهناي باند  (Receive)پهناي باند سرور   کاربر همزمان 

100  +512 kb/s +1 Mbps 

250  +1 Mbps +2 Mbps 

500  +2 Mbps +4 Mbps 

1000  +4 Mbps +10 Mbps 

2000  +10 Mbps +20 Mbps 

اینترنت،   افزار از طریق  از نرم  براي فراخوانی صفحاتدر صورت استفاده کاربران (کالینتها)  نیاز  باند مورد  نرم  پهناي   128kbpsافزار حداقل  مختلف 

  شود. پیشنهاد می

  

  سرورها  ي بار بر رو  عیتوز  تیقابل -۴-۴

 Load balancing ــزار اتوماســدر نرم ــل انجــام اســت. web serverدر ســطح   يادار ونیاف ــدر ســطح وب ســرور ن  قاب ــرا زی  Load Balancing يب

  :يهايتوان از تکنولوژیم

 Microsoft network load balancing  
 HW Load Balancer 

  کاربران را بین سرورهایی که براي این منظور در نظر گرفته شده توزیع نماید.  خواست هايستفاده کرد که درا

   

  
25Valid IP   
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  گیري اطالعاتنکات حائز اهمیت براي پشتیبان -۵-۴

رشد روز افزون    لیبه دل  هاافزار. همواره حفاظت از اطالعات و نرمباشدیآن سازمان م   يهاافزارو نرمپرسنل، اطالعات    ،یبخش هر سازمان   نی تر  تیپراهم

    ها یکی از مسایل مهمی است که باید در نظر گرفته شود.آنها در سازمان

  :بدین منظور توصیه می شود

  براي نگهداريBackup  در نظر گرفته شود. ،توصیه شده ر از فضاي هاردِ یا بیشت برابر 4ها، فضایی معادل 

  همیشه نسخه هاي پشتیبان را قبل از بایگانی تست کنید تا از سالمت و کارکرد صحیح آنها مطمئن شوید 

  قرار دهیدافزار از محل نصب نرمسرور و یا درایو متفاوت فضایی خارج از فایلهاي پشتیبان را در. 

 گیري داشته باشید. با این کار، در صورتی که فرد دیگري در شرکت بخواهد کار پشتیبان  صی براي پشتیباندستورالعمل کامل، مکتوب و مشخ

 . گیري را انجام دهد، با مشکالت کمتري مواجه خواهد شد

 

 )Serverسمت سرور ( پایه   افزارينرم  نیازهايپیش -۶-۴

  

Operating system   64 bit Windows Server 2016 – 64 bit or Higher 

software 

Databases 
 Microsoft SQL Server 2014 sp3 or Higher 

(Recommended: Microsoft SQL Server 2016) 
 Collation (Arabic_CI_AS ) 

Browser 
 Internet Explorer 10 or higher  
 Mozilla Firefox (2 last version) 
 Google Chrome (2 last Version) 

Programs 
 Microsoft IIS 7 or Higher 
 Microsoft Office 2010 SP2 or Higher 
 Microsoft NET Framework 4.5 
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   نتیسمت کال  افزارينیازهاي سختپیش -۴-٧

  

CPU 2 GHz Dual core or Higher - 3 MB cache  
RAM 4 GB or Higher  
HARD 10 GB of free space 

Internet 128 kbps (If Required)  
LAN 100 mbps / Recommended :1000Mbps  
Wireless 54 mbps / Recommended :128Mbps  

Scanner 

  اپراتور ثبت کننده نامه  و رخانه یهر دب  ازیبه تعداد مناسب با ن 

 طیصحت عملکرد اسکنر درمح از نانیاطم Windows 

 يبه انجام اسکن بصورت چند صفحه ا  ازین   درصورت (Multipage)هیته  ي ، اسکنرها  

 .داشته باشند  (Multipage) ياسکن چند صفحه ا ت یقابل ست یبا یشده م

Printer 

 کاربران  اتیبه تعداد مناسب باحجم عمل  

 طی از صحت عملکرد چاپگر درمح نانیاطم Windows  

  شده    هیته يچاپگرها ،یگبه چاپ نامه بصورت رن   ازی است که درصورت ن  یهیبد

 داشته باشند . یچاپ رنگ  تیقابل  ستیبا یم

 
 

  افزاري سمت کالینتنیازهاي نرمپیش -۴-٨

  

Operating system 
  64 bit 

 Windows10 
 Windows8 
 Windows7  

 Windows XP SP3 

software 
Browser 

 Internet Explorer 10 or 11 
 Mozilla Firefox (2 last version) 
 Google Chrome (2 last version) 

Programs Microsoft Office 2010  SP2 or Higher 

 

  

   


