خدمات افزوده عموم ًا به خدماتی خارج از چهارچوب پایه و عمومی اطالق می شود ،که در این دانشکده بصورت موردی و برحسب نیاز
طراحی و اجرا شده اند .قابل ذکر است که خدمات مذکور که بر پایه سرویس اکتیو دایرکتوری ویندوز تعریف و پیاده سازی شدهاند،
صرفاً در دانشکده ادبیات بصورت مستقل و بدون همکاری مرکز  ICTاجرا شده و مورد یا موارد مشابه آن در سایر واحدها یا دانشکدهها

مشاهده نشده است.
با بهرهگیری از سرویس  Active Directorویندوز  -که اساس کار آن بر پایه تعریف و تشخیص هویت کاربران ( به واسطه ورود
نام کاربری و کلمه عبور ) است  -این امکان فراهم می شود تا بتوان عالوه بر مدیریت دسترسی ها ،محدودیت ها ،تنظیمات سیستمی یا
شبکه ای مورد نیاز  ...برای هر یک از سیستم ها یا کاربران بصورت فردی یا گروهی؛ امکانات یا خدمات دیگری را طراحی و اجرا
نمود.
فضای اختصاصی برای کاربران (درایو )X:

راهنماها ،ابزار رفع مشکل و امکانات

خبرنامه دیجیتال

خدمات پرینت بصورت اعتباری

صفحه لینکهای مهم دانشگاه

فضای اختصاصی برای کاربران (درایو )X:

برای تمامی کابران ( استادان ،کارکنان و دانشجویان ) فضای اختصاصی روی بستر شبکه ( برای دانشجویان تحت عنوان درایو  X:و
برای سایرین  Yیا  ) Zتعریف شده که می توانند از طریق  MyComputerیا با درج آدرس مربوطه و ورود نام کاربری و کلمه عبور،
از پشت هر سیستم داخل دانشگاه  ،به آن فضا دسترسی یافته و اطالعات مورد نظر خود را ثبت ،بازیابی ،حذف و یا تغییر دهند .ضمناً در
صورت تمایل استادان ،فضای ایشان برای دانشجویان و یا بلعکس قابل دسترس خواهد بود .فضای کارکنان با دسترسی ها و محدودیتهای

خاص برای یکدیگر یا مسئوالن قابل دستیابی است.
از مزیت های این امکان می توان به کاهش استفاده از فلش مموری و جلوگیری از انتقال ویروس ،کاهش استفاده از اینترنت جهت تبادل
اطالعات بین استادان و دانشجویان و افزایش سرعت و امنیت در تبادل اطالعات است.

خبرنامه دیجیتال
خبرنامه دیجیتال این امکان را فراهم می نماید تا کاربران به محض روشن کردن هر سیستم و یا ورود نام کاربری و کلمه عبور

در نهایت سرعت و صرف کمترین هزینه  -با نمایش اطالعیه مورد نظر بر روی صفحه مانیتور مواجه شوند(.مانند موارد زیر)

راهنماها ،ابزار رفع مشکل و امکانات
در فضای اختصاصی تعریف شده تمامی دانشجویان (درایو  )X:سه فایل اجرائی به نامهای راهنما  ،رفع مشکل و امکانات (با هدف عدم نیاز
حضور کارشناس سایت برای ارائه راهنمائی و رفع مشکل ) قرار داده شده که با اجرای آنها کابر به پوشهای خاص حاوی ابزارهای
مورد نظر هدایت می شود و می تواند مشکل خود را مرتفع نماید:
ش کاربری (در جهت پاسخگوئی به سئوال های متداول) در مورد نرمافزارهائی نظیر  ، Wordتبدیل
در پوشه راهنما  ،فایل های آموز ِ
فایلهای  Wordبه  ، Pdfتنظیمات زبان و اعداد در ویندوز و  ... Wordو بعض ًا راهنماهائی مربوط به امور اداری-آموزشی
دانشجویان قرار گرفته؛ و طراحی و تعبیه تعدادی دیگر از این نوع فایلها در برنامههای آتی مَد نظر است.
در پوشه رفع مشکل ،ابزارهائی جهت رفع برخی از مشکالت نظیر مخفی شدن فایلها در فلش مموری  ،بازیابی آیکن حذف شده
 ، Internet Explorerرفع برخی مشکالت شبکه ای که ناشی از توقف سرویسهای پایهای نظیر  DHCPو  DNSرخ می دهد و...
تعبیه شده است.

در پوشه امکانات ،سایر امکاناتی که از طرف سایت یا واحدهای مختلف دانشکده جهت بهره برداری دانشجویان تخصیص یافته ،قرار
گرفته است .بطور مثال با استفاده از این امکانات دانشجویان را از وجود تعداد زیادی کتاب دیجیتال مطلع نموده و بدون نیاز مراجعه ایشان
به کتابخانه ،کتاب ها را در اختیارشان گذاشته شد.

خدمات پرینت بصورت اعتباری

یکی از پر هزینه ترین مواد اولیه به ویژه در سازمان هائی نظیر دانشگاه ها مصرف کاغذ می باشد ومتأسفانه این کاالی نسبتاً ارزان قیمت
از گران بهاترین نعمات الهی یعنی درختان حاصل می شود ،لذا این وظیفه علمی ما است که بتوانیم از این کاال بصورت بهینه استفاده نمائیم،
در این راستا سازمان های بین المللی محیط زیست نرم افزاری را فراهم آورده اند که در کنار سرویس اکتیو دایرکتوری ویندوز و
اختصاص نام کاربری به هر دانشجو ،می توان خدمات پرینت را بصورت اعتبار از پیش خریداری شده با تعیین مصرف کاغذ برای دانشجو
کنترل و مدیریت نمود تا از صرف هرگونه هزینه بی مورد کاسته شود.

صفحه لینکهای مهم دانشگاه
صفحه لینک های مهم دانشگاه این امکان را به استادان ،کارکنان و دانشجویان می دهد تا عالوه بر مشاهده تمامی لینکهای ضروری و مورد
نیاز در یک صفحه ،قادر به دسترسی سریع به آنها بوده و نیز با رجوع به لینک موردنظر از طریق ،IPامکان پشت سرگذاشتن مشکل

شبکه را داشته باشند ،عالوه بر آن این صفحه امکان دسترسی به راهنما ها ،ابزارهای رفع مشکل و امکانات را نیز فراهم می نماید.

