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  :   Ripeفرم تكميل راهنماي 

  

بايد به طور كامل و مطابق راهنمايي هاي شرح داده   Ripe )Provider Aggregatable (PA) Assignment Request، فرم  IPجهت درخواست 

  .شده در اين متن تكميل گردد

1-   General Information 

2-   Address Space User  

3-   Addressing Plan  

4-   Equipment Description  

5-   Network Description  

6-   Network Diagram  

7-   End of Request  

  

 : )  ( General Informationاطالعات عمومي  - 1

  .اين بخش به كاربر مربوط نمي شود

 :  Address Space User ) (مشخصات كاربر  -2

  .استه شده به شرح ذيل درج مي شوددر محل هاي خو IPدر اين بخش مشخصات شركت يا سازمان درخواست كننده 

 شركت درخواست كنندهرسمي نام :  نام شركت �

 آدرس شركت:  آدرس �

به جاي آدرس سايت استفاده  " خير"در صورت عدم وجود سايت اينترنتي از واژه ):در صورت دارا بودن ( آدرس وب سايت  �

  .كنيد

 شركت توضيحات مختصري در مورد زمينه كاري:  توضيحات در مورد شركت �

 :ديگري ميباشد؟ در صورت وجود لطفاً ذكر نمائيد) IP(آيا شركت شما داراي شناسه  �
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ثبت شده اي به نام شما وجود دارد كه هم اكنون مورد استفاده نمي باشد ، در اين قسمت ذكر  IPدر صورتيكه قبالٌ محدوده آدرس 

  .هاي جديد را شرح دهيد  IPدرخواست در صورتيكه جواب شما مثبت مي باشد ، مي بايست داليل .نماييد 

  .در اين قسمت استفاده نماييد " خير"در صورتيكه جواب شما منفي باشد تنها از واژه 

  

  

 Addressing Plan) :( دستگاههاي مورد استفاده در شبكه  درخواستي يا IPتعداد  - 3

  .مورد استفاده قرار خواهند گرفت  هاي درخواستي به چه منظوري IPدر اين بخش درخواست كننده اعالم مي كند كه 

 ميزان مورد استفاده در دو سال آينده

ميزان مورداستفاده در سال 

 آينده

 تعدادIP  مورد استفاده ميزان مورد نياز كنوني

      

  .مي باشد ستون 5مشاهده مي كنيد ، اين بخش شامل   جدول فوق همانطور كه در 

 .قيد مي شود   )  Subnet(مورد نياز  IPتعداد :   در ستون اول

به چه منظور مورد استفاده قرار  هاي درخواست شده  IPخالصه اعالم شود كه تعداد  بطورمترين بخش مي باشد كه مه:   در ستون دوم

  .خواهند گرفت

بازه هاي .اعالم مي شود هايي كه در بازه هاي زماني يك ماه ، يكسال و دو سال مورد نياز است IPتعداد :  در ستون سوم و چهارم  و پنجم

  .زماني بسته به نياز مي تواند تغيير كند

  Subnetبه تعداد مورد نياز تعريف مي شود ، به طوريكه در هر سطر تنها يك   Addressing Planتعداد سطرهاي بخش  : 1نكته 

  .تعريف مي شود

موجه و قابل دفاع بوده و به شكل خوبي نشان دهنده نياز  كه توضيحات ارائه شدهتوجه داشته باشيد در هنگام درج توضيحات  : 2نكته 

كه فرد بررسي كننده فرم شما ، هيچگونه اطالعاتي از وضعيت شبكه شما ، به خاطر داشته باشيد .هاي درخواستي باشدIPشما به مقدار 
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يحات شما به اندازه كافي گوياي موارد نياز لذا سعي كنيد توض.هاي درخواستي ندارد IPكاربردهاي مورد نياز و طرح شما براي استفاده از 

  .شما براي آدرسهاي درخواستي باشد

 ثبت شود؟)   IP(اي  اين دامنه به چه شناسه �

  .ننده از اين شبكه است درج مي شودكدر اينجا نامي كوتاه ، اختصاري كه معرف ارگان يا شركت استفاده 

  Equipment Description)(دستگاههاي مورد استفاده در شبكه  يا شرح تجهيزات   - 4

 Ripeليست شده ، براي   Addressing Planدر اين بخش با اعالم تجهيزات مورد استفاده ديد كاملتري نسيت به نيازي كه در بخش 

NCC  حاصل مي شود.  

  استفاده مورد  شركت سازنده  نام دستگاه

     

  

  

  .تفاده كند قيد مي شوداس  IPنام دستگاهي  كه قرار است از :  در ستون نام دستگاه

  .نام شركت سازنده قيد مي شود: در ستون شركت سازنده

هاي درخواست شده در اين ستون به چه منظور مورد استفاده  IPبايد در آن بطور خالصه اعالم شود كه تعداد :  در ستون منظور استفاده

  .قرار خواهند گرفت

 .داد كه مورد نياز باشد مي تواند تكرار شودسطرهاي مربوط به مشخصات تجهيزات به هر تع:  نكته

  : ( Network Description  )توضيحات شبكه  -5

  :  IPاطالعات الزم جهت ثبت 

  :اطالعات تماس با مسئول شبكه شامل 
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   :شبكهمشخصات سرپرست  *

   :خانوادگيو نام  نام *

   :آدرس* 

  :الكترونيكيپست * 

  : مشخصات مسئول فني شبكه*  

   :خانوادگينام و نام * 

  :آدرس * 

  :الكترونيكيپست  * 

توجه داشته باشيد .ميشوند Technical contactو متخصصين فني شبكه    Admin contact افراد مسئول شبكه شامل مدير شبكه - 1

  .گروه افراد مي توانند شامل يك نفر يا بيشتر از يك نفر باشند دوكه اين 

و غيره   ...،  Yahoo   ،Hotmail) ايميل (ي عمومي پست الكترونيكي ، نظير پست الكترونيكي در صورت امكان استفاده از آدرس ها - 2

توجه داشته باشيد كه اين موضوع به معني ممنوعيت .اجتناب نموده و از ايميل هاي رسمي مربوط به شركت يا موسسه خود استفاده نماييد

  .د از ايميل عمومي خود استفاده نماييداستفاده از ايميل هاي عمومي نمي باشد و شما مي تواني

اطالعات تماس ارائه شده مي بايست كامالً معتبر بوده و افراد مسئول معرفي شده و بوسيله يكي از روشهاي مشخص شده در اطالعات فوق - 3

به درخواستهاي ارائه  ويي پاسخگتوجه داشته باشيد كه عدم دسترسي به مسئولين شبكه يا عدم .در هر لحظه در دسترس قرار داشته باشند

  .ميتواند منجر به معلق شدن سرويس و خدمات شركت به مشترك گردد IPشده از سوي بخش ثبت 

  

به دليل اينكه بيشترين تماسها با مسئولين شبكه از طريق ايميل انجام مي گيرد لذا به عنوان ايميل ،آدرسي را معرفي نماييد كه بطور  - 4

  .آن را بازبيني مي نماييد مرتب ، حداقل روزي يكبار
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در صورت تغيير مشخصات ، از قبيل افراد مسئول يا مشخصات تماس آنها نظير شماره تلفن ، آدرس پستي يا آدرس ايميل مشترك موظف  - 5

شركت  IPبه اطالع بخش   ripe@bcn.irهفته از تغيير بوسيله ايميل  2مي باشد ، تغيير مشخصات را حداكثر ظرف مدت 

  .پارس آنالين برساند

هاي درخواستي تماسهايي با افراد معرفي شده انجام خواهد شد ، لذا هرگونه خطا در ارائه اطالعات صحيح يا عدم ارسال  IPبراي ثبت  - 6

  .يا حتي ابطال درخواست گردد IPاطالعات تماس به همراه فرم درخواست مي تواند باعث تاخير در ثبت 

  

  : ( Network Diagram) شبكه  ساختار - 6

مي بايست   Diagram-Attachedاجباري مي باشد و در فرم تكميل شده در قسمت   Ripeوجود طرح يا توپو لوژي شبكه همراه فرم 

  .حتماً اقدام به تهيه و ارسال طرح شبكه خود نماييد

ذخيره شده و به همراه فرم اطالعات بوسيله ايميل ارسال  jpg   ،vsdاز فرم هاي تصويري رايج نظير  به يكي بايدشبكه  ساختار _ 1نكته 

  )طراحي شود  Visioترجيحاً با فرمت .(گردد

  .تطابق كامل داشته باشد "شرح تجهيزات "دقت شود طرح ارسالي با اطالعات تجهيزات معرفي شده در بخش  _ 2نكته 

  : خواست نحوه ارسال و پيگيري در �

دريافت نموده و پس از تكميل آن مطابق با راهنمايي هاي    www.bcn.irرا از آدرس   Ripeمتقاضي ميبايست فرم 

  .ارسال نماييد انجام شده در اين متن ، فرم تكميل شده خود را به همراه اطالعات زير به آدرس ايميل 

  :ارسالي   Ripeمراحل بررسي فرم  �

مورد بررسي قرار مي گيرد ، براي تسريع در بررسي  IPاطالعات مندرج در فرم براي تخصيص  IPپس از دريافت فرم توسط بخش  - 1

  :مي باشد  ضروريتوسط درخواست كننده  ذيلرعايت نكات  ،فرم

نيازهاي واقعي  حاويهاي شركت و يا موسسه درخواست كننده تطابق داشته و درخواست ارائه شده با فعاليت  بايد -1- 1

 .درخواست كننده باشد

ripe@bcn.ir 
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در فرم جهت   ADSLيا   Dial up زياد ، نظير سرويسهاي  يها IPاز ذكر سرويس هاي عمومي مصرف كننده   -2- 1

 .هاي زياد ، مگر در موارد نياز واقعي ، جداً خودداري شود IPتوجيه تعداد 

را به )   (Private IPهاي خصوصي  IP، استفاده از  مختلفبراي سرويسهاي  IPام طراحي شبكه و اختصاص هنگدر  -3- 1

هاي عمومي در نظر داشته و تا حد امكان با استفاده از روشهاي ترجمه آدرس  IPيا در كنار  Public IPهاي  IPجاي 

(NAT : Network Address Translation )   استفاده ازIP مي را كاهش دهيدهاي عمو. 

 IPبراي بخشهاي مختلف شبكه و سرويسهاي گوناگون  مديريت پوياي تخصيص  IPشبكه و اختصاص  يحاهنگام طردر  -4- 1

به مجموعه كاربران استفاده كننده از  IPها براي تخصيص   IP Poolو يا   DHCP Serverها نظير استفاده از 

استفاده اشتراكي  رتا حد امكان از قابليتهاي پروتكلهاي مختلف د همچنين سعي شود.خدمات شبكه دز نظر داشته باشيد

 .براي سرويسهاي گوناگون استفاده شود IPاز 

پس از بررسي فرم دريافت شده در صورتيكه نكات مبهمي در فرم وجود داشته باشد يا بخشهايي از آن به صورت ناقص يا اشتباه درج  - 2

و تذكرات مرتبط براي درخواست كننده ارسال مي گردد تا با تكميل و تصحيح فرم يا تشريح  شده باشد ، فرم دريافتي به همراه سواالت

 .موارد نياز خود به رفع ابهامات موجود بپردازد

  :براي تسريع در رفع ابهامات توجه به نكات زير ضروري مي باشد 

يكي فرستنده صورت مي گيرد ، الزم است پست الكترون سبا توجه به اينكه ارسال سواالت و ابهامات موجود از طريق آدر -1- 2

 .يق آدرسي انجام دهد كه بطور مرتب كنترل و بازبيني مي گرددرفرستنده درخواست خود را از ط

سعي شود تا حد امكان به سواالت مطرح شده و تذكرات با دقت و حوصله پاسخ داده شود به گونه اي كه ابهامات موجود  -2- 2

 .ال مجدد فرم براي درخواست كننده نباشدكامالً برطرف شده و نياز به ارس

مي اختصاص داده  IP ،با توجه به درخواست ، در صورتيكه توجيه قابل قبولي براي درخواست وجود داشته باشد به تعداد درخواست شده - 3

تخصيص  IPاز دم وجود توجيهات كافي براي بخشي از درخواست ، پس از حذف بخشهاي اضافي و به تعداد مورد نيو در صورت ع شود

 .داده مي شود

اختصاص داده شده فقط براي افراد مسئول شبكه ، طبق مشخصات دريافتي ارسال مي شود و از آنها خواسته مي شود كه  IPمحدوده  - 4

 .شركت مجدداً ارسال نمايند IPاختصاص يافته ، تاييديه خود را با همان آدرس ايميل براي بخش  IPضمن تاييد محدوده 

 ، ارسال خواهد شد دراين مرحله جهت كنترل مشخصات دقيقا به همان آدرس ايميل دريافتي معتبر  IPپاسخ بخش  -1- 4

تماس  افراد مسؤل شبكه واعتبار آدرس ايميل افراد معرفي شده نيز حائز اهميت مي باشد ودر صورت عدم اعتبار 

  .خواهد شد IPمشخصات ارسالي مانع از ثبت 
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ك هفته از ارسال ايميل ، ايميل ديگري ارسال شده و اينكار حداكثر تا سه مرتبه در صورت عدم دريافت پاسخ ، طي ي -2- 4

مراحل  بايد IPدر صورت عدم پاسخگويي به ايميل هاي ارسالي ، درخواست معلق شده و براي دريافت .تكرار مي گردد

 .مجدداً پيگيري شود

بت مي شود و براي ارائه سرويس هاي الزم به بخش شبكه يا ساير پيشنهاد داده شده براي كاربر ث IPجواب ، مجدداً  در صورت دريافت - 5

 .هاي دريافت شده بر روي سرويس مشترك فعال گردند IPبخشهاي ارائه دهنده سرويس به مشتركين اعالم مي گردد تا 

 

 IPدن هاي اعالم شده به مشتركين ، مشترك موظف به بازگردان IPدر صورت نياز شركت به تغيير  :مهم خيلي نكته 

در اين حالت نياز به ارسال (هاي جديد  IPدريافت  اقدام به  IPدر پايان دوره قرارداد خود بوده و در صورت نياز به ها 

 IPشركت به مدت يكماه به كاربر فرصت مي دهد تا در جهت تغيير  IPبخش . مي نمايد  ) نمي باشد  Ripeمجدد فرم 

از طريق ايميل به كاربر اعالم مي شود و   IPهر گونه تغيير و يا آزاد سازي .هدهاي دريافت شده اقدامات الز را انجام د

ها ، پس از يكماه به عهده  IPدر صورت عدم تماس و پيگيري هاي الزم از طرف كاربر ، مسئوليت عدم آزاد سازي 

  .مشترك خواهد بود
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