
 

 

 یوتریکامپ یها شبکه یبانیپشت

 

 یها شبکه یبانیاست که کار پشت نیا دیآ یکسب و کار ها به وجود م رانیمد یشبکه برا یبانیکه در رابطه با پشت یاز سواالت یکی

 .ستیچ یوتریکامپ

 نیدارند و هم یاطالعات کم نهیزم نیاز افراد در ا یاریباشد بس یمهم م اریشبکه بس نگیتوریشبکه و مان تیامن نکهیوجود ا با

 نشوند. یشبکه جهت رفع مشکالت احتمال بانیکارشناس پشت تیشبکه ، متوجه اهم یبانیمسئله هنگام عقد قرار پشت

شما شرح  یرا به طور کامل برا یوتریکامپ یشبکه ها یبانیخدمات پشت نیآن و همچن فیشبکه و وظا بانیمقاله پشت نیادامه ا در

 .میده یم



 

 

از خدمات  یبانیشبکه و پشت زاتیتجه نیشبکه تا تام یشبکه و کابل کش یکسب و کار خود از مرحله طراح یبرا دیتوان یم شما

 .دیاستفاده کن نیشبکه کاسپ رایمجموعه و

 .دیدر ارتباط باش نیشبکه کاسپ رایشرکت و یبا شماره ها دیتوان یم شتریبه کسب اطالعات ب ازیصورت ن در

  



 

 

 ؟ ستیشبکه ک بانیپشت

 

ارتباط  نهیدر زم نیفرد همچن نیدارد. ا یتخصص یمهارت ها یوتریکامپ یشبکه ها نهیشود در زم یگفته م یشبکه به فرد بانیپشت

 مهارت دارد. زیبا افراد ن

قادر خواهد  بیترت نیارتباط با کارفرما استفاده کند. به ا یبرقرار نهیخود در زم یها ییاسترس زا ، از توانا طیدر شرا دیفرد با نیا

 به رفع مشکل بپردازد. طیبود پس از آرام کردن شرا

شبکه ، نرم افزار با رشته برق  شیبا گرا وتریکامپ یکنندبه طور معمول از رشته ها یم تیشبکه فعال یبانیپشت نهیکه در زم یافراد

 شده اند. لیفارغ التحص



 

 

 گرفته اند. ادیمهارت کار با شبکه را  سکویو س کیکروتیم یافراد با شرکت در دوره ها نیموارد ا یبرخ در

حوزه  نیمرتبط با ا یاز رشته ها یکیباشد تا در  ازیشبکه ، ن یبانیپشت نهیدر زم تیفعال یکه برا ستیصحبت به آن معنا ن نیا

 .دیکرده باش لیتحص

 .دیاموزیخود را ب ازیمورد ن یو مهارت ها دیشرکت کن دیتوان یشبکه م یبانیپشت یآموزش یدوره ها در

  



 

 

 دارند ؟ ازیشبکه ن بانیبه پشت یکسان چه

 

 یها شبکه یبانیشبکه جهت انجام امور پشت بانیپشت کیکه در حال استفاده از شبکه هستند ، به  ییها و سازمان ها شرکت

 دارند. ازین یوتریکامپ

است که در صورت  نیآنها ا گرید فهیشود. وظ یریجلوگ یاحتمال یها یشود تا از خراب یو بررس دیدائما بازد دیشبکه با رایز

 شبکه وارد عمل شود و مشکل به وجود آمده را حل کند. یخراب

در خدمت شرکت و سازمان شما باشد تا در صورت  یحضور ریو هم به صورت غ یتواند هم به صورت حضور یشبکه م بانیپشت

 سرور را انجام دهد. یبانیبه وجود آمدن مشکل آنرا رفع کند و کار پشت



 

 

خواهد  شتریشبکه ب یبانیبه پشت ازیدارد و ن یادیز تیارتباط درست اهم یها ، برقرارداده تیامن تیاست در صورت حساس یهیبد

 شد.

  



 

 

 ؟ ستیشبکه چ بانیپشت فیوظا

 

 (رهیو غ انهیرا یکار یها ستگاهی)سرورها ، چاپگرها ، ا دیسخت افزار جد نصب 

 کند می، مجوزها و گذرواژه ها را تنظ یکاربر یها حساب 

 نترنتیا ژهیها ، به و ستمیهمه س تیبر امن نظارت 

 روسیو یحفاظت آنت نصب 

 دینرم افزار جد نصب 

 شبکه یو نگهدار ریتعم 



 

 

 کنند یکه از شبکه استفاده م یافراد یبرا یفن یبانیپشت 

 دیجد یها ستمیس نهیکارکنان در زم آموزش 

 روزانه بر استفاده از شبکهو نظارت  تیریمد 

 ندهیآ یبهبودها یبرا یزیر برنامه 

 .میسپاس را دار تینها دیبا ما همراه بود نکهیا از


