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 دقیقه 6 :زمان تقریبی مطالعه

سازی و اجرای موفق اتوماسیون راهبر اتوماسیون فردی است که نقشی حیاتی در پیاده
ً طیف وسیعی از خدمات .اداری دارد مربوط به پشتیبانی فناوری  این فرد معموال

وظایف رایج راهبر سیستم اتوماسیون از نصب و استقرار  .دهداتوماسیون را انجام می
در این مقاله  .شودسرورها گرفته تا ارائه عیب یابی و پشتیبانی فنی سامانه را شامل می

از  های مورد انتظارها و مهارتبه تعریف نقش راهبر سیستم اتوماسیون و مسئولیت
 .پردازیموی می

 

 کیست؟ راهبر سیستم اتوماسیون -1
راهبر سیستم فردی است که یک سامانه کامپیوتری، یک شبکه کامپیوتری یا یک 

راهبر سیستم مخفف  .کندداری و اداره میهای کامپیوتری را نگهمجموعه از شبکه
است که مسئولیت مدیریت و پشتیبانی از  Sysadmin یا ratorSystem administ عبارت

فعالیت های مرتبط با فناوری اطالعات همراه با کاربران متعدد را در یک سازمان دارا 
 .هستند

کند، بسته به اندازه سازمان یا دامنه کار مورد نیاز نقشی که یک راهبر سیستم ایفا می
های مدیر پایگاه به عنوان مثال، نقش .ی باشدمی تواند مربوط به عناوین شغلی مختلف
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های شغلی متمایزی ، مدیر امنیت سیستم و مدیر شبکه ممکن است نقش )DBA(داده
تر توسط یک راهبر در یک شرکت بزرگ باشند، اما تمامی آنها در یک شرکت کوچک

 راهبران سیستم در عمل، معموالً مشغول به پاسخگویی به .اتوماسیون انجام شود
 .نیازها و مشکالت کاربران و حل و رفع آنها هستند

 راهبر اتوماسیون چه وظایفی دارد؟ -2
 :وظایف راهبران سیستم بطور کلی عبارتند از

 مدیریت کاربران -

مسئولیت اصلی یک راهبر اتوماسیون پشتیبانی از کاربران نهایی برای استفاده قابل 
های اتوماسیون، چه توسط کارکنان داخل سازمان و چه اعتماد و موثر از سیستم

مدیریت کاربران از مدیریت هویت و دسترسی گرفته  .مشتریان خارج از سازمان است
بنابراین، راهبر سیستم  .شودبران را شامل میتا ارائه پشتیبانی فنی اختصاصی به کار

تواند اولین نقطه تماس در واحد فناوری اطالعات سازمان برای کاربران اتوماسیون، می
 .باشد تا مشکالت مرتبط با اتوماسیون را برای آنها حل کند

 نگهداری از سیستم -

های سیستم راهبران سیستم اتوماسیون مسئول نگهداری و حفظ دسترسی پایدار به
های اتوماسیون باید بتوانند مشکالتی را بنابراین، راهبران سیستم .اتوماسیون هستند

 .یابی و رفع کنندکنند، عیبکه عملکرد سیستم یا دسترسی به خدمات آن را مختل می
سازی عملکرد سیستم در محدوده اختیارات و توانایی خود آنها همچنین مسئول بهینه

 .د به نیازهای متغیر کاربران نهایی پاسخ دهندهستند تا بتوانن

 تهیه مستندات سیستم -

راهبران سیستم اتوماسیون موظفند مستندات مربوط به سیستم اتوماسیون را تهیه و 
ها در گذاری و ارتقاء این سیستمریزی، سرمایهنگهداری کنند تا در نهایت برای برنامه

 :توانند شامل موارد زیر باشندمستندات می این .آینده، مورد استفاده قرار بگیرند

 های کاربر نهاییدرخواست 

 های کسب و کارنیازمندی 
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 مشکالتIT  

 مقررات مربوطه 

 نظارت بر سالمت سیستم -

ً تا زمانی که تأثیر آن به کاربران نهایی برسد، مشکالت سیستم های نرم افزاری، معموال
کنند و رفتارهای یون بر سالمت آن نظارت میراهبران اتوماس .گیرندمورد توجه قرار نمی

های حساس امنیتی مانند دسترسی غیرعادی در شبکه را که ممکن است شامل فعالیت
آنها همچنین ممکن است  .کنندغیرمجاز به شبکه و انتقال داده باشد، شناسایی می

تر مانند افزاری پیشرفتهبرای حفظ سالمت سیستم اتوماسیون از سایر راهکارهای نرم
 .نرم افزارهای امنیت اطالعات شبکه استفاده کنند

 

 وظایف کلی راهبر یک سیستم اتوماسیون

 گیری و بازیابی اطالعات سیستمپشتیبان -

های گیری از دادهترین وظایف راهبران سیستم اتوماسیون، پشتیبانیکی از اصلی
های غیرمترقبه برای سیستم و بازیابی آنها در صورت وقوع هر نوع مشکل و آسیب

هایی این مساله، همچنین به کاربران نهایی برای دسترسی به داده .اتوماسیون است
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تواند این وظیفه می .کندند، کمک میکه ممکن است حذف شده یا در دسترس نباش
 :های زیر باشدشامل فعالیت

 گیری و بازیابی خودکار افزاری برای پشتیبانسازی راهکارهای نرمتهیه و پیاده
 سیستم

 گیری و بازیابی اطالعات سیستمتهیه قطعات سخت افزاری الزم برای پشتیبان 

 مدیریت شبکه -

شود و حفظ ای که اتوماسیون روی آن اجرا میهها، مدیریت شبکدر برخی از سازمان
آنها باید اطمینان  .یکپارچگی این شبکه نیز بر عهده راهبران سیستم اتوماسیون است

کند و های سازمانی پیروی میها و پروتکلحاصل کنند که تعامالت شبکه از سیاست
برخی از  .شندممکن است برای اینکار نیازمند دانش یا پیشینه مهندسی شبکه نیز با

 :دهند عبارتند ازهایی که این افراد در راستای مدیریت شبکه انجام میفعالیت

 تست عملکرد بارگذاری سرور 

 نصب/ارتقای قطعات سخت افزاری 

 مدیریت و پیکربندی خدمات وب 

 مدیریت پایگاه داده -

ً مسئول حفظ یکپارچگی، سالمت و کارایی  راهبران سیستم اتوماسیون معموال
های مدیریت پایگاه داده فعالیت .های داده سیستم اتوماسیون نیز هستندیگاهپا

 .های سازمان نیز باشدتواند شامل انتقال، طراحی، پیکربندی، نصب و امنیت دادهمی
راهبران سیستم اتوماسیون ممکن است پاسخگوی کاربران برای رسیدگی به مسائل 

 .ها نیز باشندشی از دادهمربوط به پایگاه داده، مانند بازیابی بخ

 آموزش کاربران -

معموالً راهبران سیستم اتوماسیون برای حل مسائل فنی مستقیماً با کاربران نهایی 
افزارهای جدید یا تغییراتی به عالوه آنها برای آشنایی کاربران با نرم .کنندارتباط برقرار می

این  .کنندهای آموزشی نیز اجرا میشود، برنامهکه در سیستم اتوماسیون اعمال می
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و نحوه استفاده  پورتال سازمانی تواند شامل نحوه دسترسی بهوزشی میهای آمبرنامه
 .از شبکه داخلی شرکت و خدمات فناوری اطالعات آن نیز باشد

 

های متعددی بر عهده گرفتن نقش راهبر اتوماسیون فراگستر، دانش و مهارت برای
 الزم است

 مهارت های الزم برای راهبر اتوماسیون کدام است؟ -3
نقش راهبر سیستم اتوماسیون ممکن است نیاز به دانش مهندسی نداشته باشد، اما 

راهبر اتوماسیون، باید  .برای انجام وظایف آن ضروری است IT یک پیشینه قوی در
در ادامه چند مهارت  .های ارتباطی کتبی و کالمی مؤثری داشته باشدهمچنین مهارت

 :ماسیون آورده شده استمتداول و مورد نیاز برای یک راهبر اتو

ها چندین فرد متخصص اکثر سازمان :های کامپیوتریتخصص در مدیریت سیستم- 1
کنند، بنابراین شما باید در یک یا چند های مدیریت سیستم استخدام میرا در حوزه

 :موضوع زیر مهارت داشته باشید

 های کامپیوتریسیستم 

 های کامپیوتریشبکه 
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 نرم افزار یابی سخت افزار وعیب 

 پایگاه های داده 

 خدمات وب 

راهبر سیستم اغلب اولین کسی است که برای حل یک مشکل  :مهارت حل مسئله- 2
 .ها ضروری استیابی و درک نحوه عملکرد سیستمبنابراین مهارت عیب .شوددعوت می

نوع مهارت ارتباطی نوشتاری و شفاهی  2هر  :های ارتباطی و بین فردی قویمهارت- 3
برای راهبران سیستم ضروری است، زیرا آنها هم با کارکنان فنی و هم با کارکنان غیر 

 .فنی در ارتباط خواهند بود

های مدرن، بخش مهمی از مدیریت البته ذکر این نکته الزم است که در سازمان
 IT هایدر این صورت مدیران سیستم .شودبه صورت خودکار انجام می IT هایسیستم

 .نویسی نیز باشندملزم به تسلط بر علوم کامپیوتر و برنامه ممکن است

ها و وظایف راهبر سیستم در اتوماسیون اداری فراگستر ویژگی -4
 کدامند؟

شود و توسط راهبر اتوماسیون فراگستر فردی است که از طرف خریدار معرفی می
دریافت  اتوماسیون اداری فراگستر های الزم را برای راهبری سیستمفراگستر، آموزش

 .کندمی

های ها و مهارتاین شخص به عنوان مدیر سیستم اتوماسیون اداری باید حداقل ویژگی
 :زیر را داشته باشد

 عامل، نرم افزار و سخت افزارداشتن دانش کافی کامپیوتر، سیستم 

 های عاملاندازی و تنظیم سیستمی نصب، راهتوانای 

 داشتن دانش کافی کامپیوتر 

 افزار شبکه و فایروالافزار و سختتسلط به نرم 

 تسلط به مباحث پایگاه داده) SQL Server( مانند) و کار با آن Backup، Restore  یا
 (Query اجرای
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 ر حوزه گردش های اداری دمسلط به مفاهیم و امور اداری و آگاهی از رویه
 مکاتبات

 های سازمانی برای استقرار سیستم اتوماسیون آگاهی کامل از اهداف و اولویت
 اداری

  توانایی ارائه آموزش به کاربران سیستم اتوماسیون اداری پس از دریافت
 های الزمآموزش

 تسلط بر بکارگیری تجهیزات جانبی کامپیوتری نظیر Printer ها و Scanner ها و…  

  متانت و صبوری یداری از روحیهبرخور 

 :راهبر اتوماسیون اداری و مدیریت فرایندهای فراگستر، وظایف زیر را بر عهده دارد

 همکاری با فراگستر جهت آماده سازی بستر و زیرساخت جهت نصب اتوماسیون 

 و ورود صحیح …( چارت سازمانی و  :گردآوری اطالعات پایه و اصلی سازمان )نظیر
 این اطالعات به سیستم

 های سامانهکنترل صحت داده 

 شرکت در کالس های آموزشی فراگستر 

  همکاری با فراگستر جهت آموزش نیروها و کارکنانی که از اتوماسیون استفاده
 می کنند

 تم و تجزیه و تحلیل و تهیه گزارشات الزم از آنها آوری آمار و اطالعات سیسجمع
 به مدیران

 ریزی و انجام اقدامات الزم در جهت توسعه و بهبود شبکه و سرورهای برنامه
 اتوماسیون اداری

 افزاری مورد نیاز شبکه افزاری و نرمهای سختمدیریت و نگهداری سیستم
 اتوماسیون

 ری نسخه پشتیبان و تست کیفیت آنهای سامانه، نگهداگیری از دادهپشتیبان 

 ارائه خدمات پشتیبانی مربوط به شبکه اتوماسیون اداری به کاربران 
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  کنترل و نظارت مستمر بر کارکرد تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به
 سیستم اتوماسیون اداری

  مدیریت تنظیمات سیستم اتوماسیون و سطح دسترسی کاربران از بخش
 یرساخت سیستمتنظیمات و ز 

 دهنده اتوماسیونبرقراری ارتباط موثر با ارائه 

 رعایت محرمانگی اطالعات سامانه و عدم انتشار آنها 

 های آتی برای اصالح، ارتقاء و توسعه سامانهارائه برنامه 
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