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 عنوان فارسی مقاله :

:XMPP از استفاده با کامپیوتری های شبکه پایش برای فوری رسانی پیام از استفاده

 مدرسه کامپیوتر های آزمایشگاه بر متمرکز ای مطالعه

 عنوان انگلیسی مقاله :

The Exploitation of Instant Messaging to Monitor Computer Networks Using XMPP: 

A Study Focuses on School Computer Labs 

 توجه !

برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل  این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد.  

ید.کلیک aایاینجا (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، با فرمت ورد   
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 توجه !

برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد.

 کلیک aایید.اینجا ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، 

کلیک aایید.اینجا همچنین برای مشاهده سایر مقاالت این رشته   

V. CONCLUSION 

The investment by the Malaysian Ministry of 
Education in the construction and development of 
computer labs in school proves the government’s 
determination to provide world-class education. Thus, it 
is imperative to ensure the reliability and efficiency of the 
computer networks in schools to ensure they are well 
maintained at all times.  

The use of IM in a network management system was 
the focus of this project for several reasons. Previous 
studies on the factors affecting IM usage, user satisfaction 
and the adoption of IM in the workplace showed that IM 
meets the requirements of users who want a simple, easy 
to use and fun network management system. Hence, an 
IM-based system is the prominent choice for a network 
management and monitoring system for school computer 
labs.   

بخش 5- نتیجه گیری

 رسمایه گذاری وزارت آموزش و پرورش مالزی در  ساخت و توسعه ازمایشگاه های کامپیوتری در 

   مدارس، نشان دهنده عزم دولت برای  ارایه آموزش در  کالس جهانی است. از این روی، اطمینان از

 کارایی و مطمنئ بودن شبکه های کامپیوتری در مدارس  در راستای حفظ و نگه داری   آن ها در همه

 در سیستم مدیریت شبکه،  به دالیل مختلف از اهداف این پروژه IM زمان ها الزم است. استفاده از

 در  IM رضایت کاربر و پذیرش ،IM بود. مطالعات قبلی در خصوص     عوامل موثر بر  استفاده از

 قادر به  رفع نیاز های کاربرانی است که خواهان یک سیستم مدیریت  IM محیط کار نشان داد که

  یک IM اطالعات شبکه ای رسگرم کننده، ساده و استفاده آسان است. از این روی، سیستم مبتنی بر

گزینه مناسب برای مدیریت شبکه و سیستم پایش برای ازمایشگاه های کامپیوتر مدرسه است
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