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 مديريت فناوري اطالعات و ارتباطات

 51/3/33تاريخ تكميل : شرف خواهتكميل كننده :  استاندارد آی پی نام فايل :

 

 IPاختصاص  استاندارد : عنوان

 

 :به تجهيزات تحت شبكه در دانشگاه علوم پزشكي شيراز IPنحوه اختصاص 

العمل ر، دستوهای جديد IPهای قديمی تجهيزات به  IPمراكز تابعه دانشگاه علوم پزشكی شيراز و لزوم تغيير  IPبا توجه به تغيير  

 گردد.ارتباطات جهت تنظيم تجهيزات ارسال می موردنظر مديريت فناوری اطالعات و

به  IPجهت اختصاص ، باشد( اختصاصی آن مركز میrangeاز رنج ) IPاولين  ،روتر )مسير ياب( مركز IPبا توجه به اينكه معموال  -5

 .شروع نماييد IPدومين  های آن مركز ازسوييچ

  .ها اختصاص يابدسوم به بعد به ساير سوييچ IP( و coreمركز حتما به سوييچ اصلی ) IPدومين  -2

بعد از  IPهای ارتباطی و مسيدوم و سوم به بی IP ،شودسيم از مركز ديگری گرفته میها به واسطه بیه: در مراكزی كه ارتباط آنتبصر

 .(رجوع گردد شهرستانواقع در مثال مربوط به بيمارستان به ابد )يها اختصاص میآن به سوييچ

های افزوده به سوييچ ،تا در صورت اضافه شدن سوييچ در آيندهشود تهظر گرفر نبه عنوان رزرو د IPتعدادی  ،هاپس از اتمام سوييچ -3

 .دهيدها اختصاص پوينتسيم به اكسسرا در صورت وجود پوشش بی ها IPو ادامه  شده اختصاص يابد

 تجهيزات ويدئو كنفرانس با هماهنگی اداره زيرساخت تنظيم گردد. IPليست  -4

1- IP   تجهيزاتVoIP اهنگی اداره مخابرات تنظيم گرددبا هم. 

6- IP ی ساير تجهيزات تحت شبكه مانند پرينترها و... را در ادامهIP بی ،اههای اختصاص داده شده به تجهيزات اصلی مانند سوييچ-

 .دهيدو ... اختصاص  سيم ها

 .باشدرفع عيب شبكه میجهت تست و  ها IPنشوند. اين آخر به هيچ عنوان به تجهيزات اختصاص داده  IPپنج   -7

( به تجهيزات ويدئوكنفرانس و در صورت X.X.X.250) octed=250th 4با  IPدر صورت وجود تجهيزات ويدئو كنفرانس آخرين  -8

 .(ها رجوع شودمثالبه يابد ) اختصاص  Server FTP( به 49X.X.X.2) octed=249th 4با   IP، آخرين Server FTPوجود 

و تكميل فايل  ICTMها در نرم افزار نآها  و... ، ثبت اطالعات تمامی پوينتها و اكسسمانند سوييچ اتیپس از تنظيم تجهيز -3

 اكسل مطابق ليست پيوست و ارسال آن به مديريت فناوری اطالعات و ارتباطات الزامی است.

 VoIPبه تجهيزات  IPمثال جهت اختصاص  به عنوان .های پيوست عمل نماييدمطابق ليست IP حتی المقدور جهت اختصاص - 51

به باال حركت  ،باشدبيشتر از يكی می IPoV( شروع نماييد و در صورتی كه تجهيزات X.X.X.50) Octed=50 th4با  IPاز اولين 

 .)مطابق ليست پيوست( باشدمی . و.. IP VoIP X.X.X.49دارای  VoIP  يعنی دومين ؛نماييد

 نماييم.اريوی فرضی يكی در شيراز و ديگری در شهرستان تعريف میدو سن ،جهت روشن شدن موضوع
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 ناريوي اول :س

روتر  IPبنابراين  ،است 192.168.52.0/24شده به شبكه بهداشت و بيمارستان سپيدان تصاص دادهاخفرض كنيد رنج 

 IPسيم به شبكه بهداشت متصل است كه بيمارستان نيز با يک لينک بی .باشدمی  192.168.52.2سوييچ اصلی IPو  192.168.52.1

های بيمارستان و شبكه بهداشت( نيز به ها )كامپيوترو ساير كامپيوتر باشدمی 192.168.52.21و   192.168.52.20هاسيماين بی

ليست تابعه دانشگاه مطابق  مراكز IPبا تغيير رنج  .گيرندمی IP( در همين بازه DHCPدهنده از روتر )سرويس DHCPصورت 

( 172.24.73.254تا  172.24.72.1)از  172.24.72.0/23تر به شهرستان سپيدان و به صورت دقيق 172.24.72.0/22 رنج ، پيوست

د نحوه يتوانحال می .يابد( به بيمارستان اختصاص می172.24.75.254تا  172.24.74.1از ) 172.24.74.0/23به شبكه بهداشت و 

IP يل اكسل پيوست )شهرستان( مشاهده نماييد.دهی به تجهيزات را در فا 

 

 سناريوي دوم :

 IPو  192.168.114.1روتر  IP، كه 192.168.114.0/22شده به دانشكده پزشكی در گذشته اختصاص دادهIP فرض كنيد رنج 

 ( ليست172.21.31.255تا   172.21.24.1از) 172.21.24.1/21های مركز به IP با تغيير  .باشد 192.168.114.2سوييچ اصلی 

 IP FTPو  172.21.31.250ويدئو كنفرانس  IPبه عنوان مثال  .)شيراز( باشدمی ها به صورت فايل اكسل پيوست IPبندی تقسيم

Server 172.21.31.249  باsubnetmask=255.255.248.0 باشد.می 

 

 

 


