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زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﻣﻮاردی را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟
ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﻣﻔﻬﻮم و ﺳﺎزه دﯾﮕﺮی ،ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻢ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﯽ دارد و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ
ﺷﺒﮑﻪ ﭼﯿﺴﺖ و ﻣﻮارد در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه آن را ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در واﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی
ﻻزم دارﯾﺪ ﮐﻪ اول از ﻫﻤﻪ آن را ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ ﺣﺪی ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮﺳﺪ .ﭘﺲ زﯾﺮ ﺳﺎزی در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺟﺰو ﻣﻬﻤﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر آن را در ﺑﺮ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد .ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻢ در واﻗﻊ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﻗﺮار اﺳﺖ درﺑﺎره ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮ ﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ و اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ “زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﭼﯿﺴﺖ” ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﺲ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ را
در ﺷﺒﮑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
داﻧﻠﻮد  PDFاﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ

در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻮاردی آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ؟

ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ؟ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺎم دﻫﯿﺪ

ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ﮑﻮ
ﺎﻣ
ﮐ

ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺪﻣﺎت

زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﭼﯿﺴﺖ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﭼﯿﺴﺖ اول از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  Infrastructureﺑﻪ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ از آن دﺳﺘﻪ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﺶ ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻨﺎﻧﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻫﻢ در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺷﺮح دادن ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ ،آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺧﺪﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت
در ﺑﺨﺶ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده آن را در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮏ
ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ در زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ دو
ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺮوه اول زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ ،ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ،روﺗﺮ ﻫﺎ و … را ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺮوه دوم ﻧﯿﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮوﯾﺲ  ،DNSﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ و … ﻣﯽ
ﺷﻮد.

 ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

 ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺷﺒﮑﻪ
 ﻣﺪل ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ

اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﺒﮑﻪ و زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ آن را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ

 ﭘﺮوﺗﮑﻞ TCI/IP

ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﭼﯿﺴﺖ و دﻗﯿﻘﺎ درﺑﺎره ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام وﻇﯿﻔﻪ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ و ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ را

 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺷﺒﮑﻪ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎی داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی از
ﭘﯿﺶ ﺗﻌ ﻦ ﺷﺪه ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﯾﯽ از روﺗﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ از آن ﻫﺎ ﺑﺮای ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﭼﯿﺴﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺪل ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوﺗﮑﻞ در ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺮی از ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺒﮑﻪ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را
ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ .ﻣﺪل ) OSI (Open System Interconnectionﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺷﺮح ﺑﺪﻫﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻣﺪل از ﻫﻔﺖ ﻻﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮح ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از
اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺳﺮی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﺧﺎص را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻼک و ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
در ﻫﺮ ﻻﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺸﻮد .ﻣﺪل  OSIﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ از  OSIﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
در آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل در آن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﭘﺎﻟﺲ ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺲ ﻧﻮر ﯾﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﺑﻞ و ﯾﺎ ﻫﻮا ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻘﺼﺪ از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﻣﻘﺼﺪ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﮑﺲ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ دز ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ  TCP/IPﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﭼﯿﺴﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭘﺮوﺗﮑﻞ TCI/IP
اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﭼﯿﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ را ﻫﻢ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰار دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر
داﺷﺘﻦ وﯾﻨﺪوز و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ارﺗﺒﺎط ﺑﮕﯿﺮد و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ دوم از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮏ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ  IPاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺿﺮوری در
ﺷﺒﮑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﯾﺎ و ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮدش اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮود و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺑﻬﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه  Subnet Maskﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی  IPﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ) (IDﮐﺪام ﺑﺨﺶ از ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺪام ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻫﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ
ﺷﺒﮑﻪ ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ.

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﭼﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮ ﻢ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮور ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﯽ،
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ راه اﻧﺪازی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ رو ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬار...






Mohammad Abdolahi Fard



ژوﺋﻦ ۲۰۲۲ ,۲۱

LinkedIn





WhatsApp

Twitter 

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻗﺒﻠﯽ

ﻣﯿﮑﺮو داﮐﺖ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی دارد؟

 ﺑﺪون دﯾﺪﮔﺎه
دﯾﺪﮔﺎﻫﺘﺎن را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  Mohammad abdolahi fardوارد ﺷﺪهاﯾﺪ .ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؟

دﯾﺪﮔﺎه

ﻓﺮﺳﺘﺎدن دﯾﺪﮔﺎه

ﺗﺨﺼﺺ ﮐﺎﻣﮑﻮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از دﻧﯿﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﻤﺎﺳﺖ.

روش ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ

ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری

ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس۰۲۱-۷۱۷۴۹۰۰۰ :

اﺳﺘﻌﻼم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری

ﺑﺨﺶ ﻓﺮوش ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ 8:30AM – 9PM :

واﺣﺪ ﻓﺮوش۰۲۱-۷۱۷۴۹۷۰۰ :

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﺎﻣﮑﻮ

ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ 8:30AM – 5PM :

واﺣﺪ ﺷﺒﮑﻪ۰۲۱-۷۱۷۴۹۸۰۰ :

ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺷﺒﮑﻪ

ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ 8:30AM – 1PM :

واﺣﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار۰۲۱-۷۱۷۴۹۹۰۰ :

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ

ﺧﺎرج از ﺳﺎﻋﺖ اداری  :ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ

آدرس اﯾﻤﯿﻞinfo@comco.ir :
آدرس:
ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪا ..اﻧﺼﺎری -ﮐﻮﭼﻪ ﻫﻔﺘﻢ -ﭘﻼک 4

اﻧﺮژی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ

از ﺗﯿﻢ ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮ
ﻓﺎرﺳﯽ



