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 مقدمه
 CCNAآموزش شبکه  CNشبکه نوع 

ها اگاه به  CNاین تکنولوژی برای راحت كردن دسترسی كاربران به اینترنت مورد استفاده قرار می گيرد.

كه برای آگاهی از وضعيت شبکه استفاده می كنند تا  OSIمدل  7تا4وضعيت شبکه هستند و از الیه های 

ها در گروههای مختلفی  CNبهترین تصميم را برای هدایت اطالعات بر اساس نياز كاربران اتخاذ كنند. 

 قرار می گيرند:

Content Distribution .Content Routing . Content Switching .Content 
Management . Content Dlivery,Intelligent network Services. 

 را عرضه می كنند: CNكمپانی های مختلف دو نوع كلی 

 دستگاه هایی كه به منظور كش كردن اطالعات اینترنت مورد استفاده قرار می گيرند.     -1

  Loadپخش كردن ترافيك رسيده از اینترنت ميان سرورهای مختلف با استفاده از خصوصيت          -2

  

 

Osi Reference Model  آموزش شبکهCCNA  

( استانداردی برای چگونگی انتقال اطالعات بين كامپيوترها و دستگاه OSIسازمان بين المللی استاندارد )

مختلف ارائه داده است كه شامل تمام مراحل ، از مرحله ورود اطالعات توسط كاربر تا مرحله تبدیل 

اطالعات به سيگنال های نوری و قرار گرفتن آنها در داخل سيم به صورت بی سيم می شود. الزم به ذكر 

ایده های مطرح در زمينه انتقال اطالعات را به صورت كلی بيان می كند و پروتکل  OSI است كه مدل

شما را در  OSIالیه ای  7كامالً با استاندارد مزبور همخوانی ندارد.درک مدل  IPXو  IPهایی مثل 

 مدیریت آسان و دعيب یابی مشکالت شبکه یاری خواهد داد. 
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CCNA                                                  چيست؟                                

      

  ( ccnaن شبکه)  ا کارد

كدده اولددين و در واقددن پدديش نيدداز سددایر مدددارک سيسددکو اسددت ، شددامل اطالعددات پایدده ای  ccnaمدددرک

نحددوه نصددب و راه اندددازی ایددن نددوع شددبکه هددا تددا سددط  كوچددك )زیددر  و lan  ،wanدر مدورد شددبکه  

یکصددد كددامپيوتر در شددبکه ( مددی باشددد . بددرای كسددب ایددن مدددرک فقددط گداراندددن یددك آزمددون مددورد  

ات آموزشددی جهددت سددهولت و راهنمددایی بيشددتر داوطلبددان ، كددالس هددای برخددی موسسدد نيدداز اسددت . امددا

 network) شددامل مفدداهيم موجددود در مدددرک    preciscoبدده دو دوره  آمددادگی ایددن مدددرک را 

)فصددل دوم تددا آخددر ( تقسدديم بندددی مددی كننددد .   lcndسيسددکو( و دوره  lntroشددركت كامپتيددا و فصددل 

هم نددين نحددوه نصددب و راه اندددازی سددویي  هددا و     مفدداهيم سددو یي ينددگ و روتينددگ و    lcndدردوره 

مددورد بررسددی قددرار مددی گيددرد . ضددمن ایددن كدده    روترهددا ی سيسددکو در الیدده هددای دوم و سددوم شددبکه  

آموزشددی  NETWORKپروتکددل هددای ارتبدداطی شددبکه هددم تددا سددط  بدداال تددر ی نسددبت بدده مدددرک    

ه عندوان دسدتيار یدا    داده می شدود . شدركت سيسدکو كسدب ایدن مددرک را بده كسدانی كده قصدد دارندد بد            

اندددازی و رفددن عيددب شددبکه اسددتخدام شددوند ، توصدديه مددی    همکددار بددا متخصصددان شددبکه در نصددب و راه 

در  CCNAميددانگين درآمددد دارندددگان مدددرک    CERTIFICATIONنمایددد . طبددق آمددار مجلدده   

در صددد  35هددزار دالر در سددال بددوده اسددت كدده حکایددت از یددك افددزایش        05برابددر  1554سددال 

 دارد. 1551ل نسبت به سا
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 CCNAنکاتی مهم از بخش اول آموزش 

یددك شددبکه شددامل مجموعدده ای از سددخت افددزار هددا و نددرم افزارهددایی مددی گددردد كدده باعدد  وصددل شددده   

كامپيوترهددای بدده همدددیگر شددده و دسترسددی هددر چدده سددریعتر و آسددانتر بدده منددابن هددا ، فولدددرها ، چاپگرهددا 

شددبکه نيدداز بدده سدده عامددل مهددم داریددم: كامپيوترهددا ، اجددزا شددبکه و  و ... را فددراهم مددی سددازند. بددرای ایجدداد

یعنددی كدداربرانی كدده در  SOHO سدديم هددای اتصددال كدده شددامل شددبکه هددای بددی سدديم نيددز مددی شددوند.  

یعنددی گروهددی از كدداربران   Branch Officeداخددل خاندده و یددا ادارات كوچددك كددار انجددام دهنددد .  

یعنددی كدداربرانی كدده از مندداطق    Mobile Usersكدده در منطقدده ای كوچددك بدده هددم وصددل هسددتند.     

Remote .و یا دوردست به یك شبکه دسترسی دارند 

استفاده  Wanدو دستگاه به هم وصل می شوند و بيشتر در محيط های  Point-to-Pointدر توپولوژی 

یك دستگاه مركزی باع  وصل شدن دستگاه های دیگر به همدیگر می  Starمی گردد. در توپولوژی 

دستگاه های   Eternetیك دستگاه مركزی است كه در محيط  25BaseT Hubی مثال شود. برا

یك قطعه سيم تمامی دستگاه ها را به هم وصل  BUSمختلف همدیگر را متصل می نماید.در توپولوژی 

نيز دستگاه ها به هم  Ringمثالی برای این نوع توپولوژی است.در توپولوژی  25Base5می كند و 

مثالی برای  FDDIدیگر به ترتيب وصل شده و دستگاه آخر نيز دوباره به دستگاه اول وصل می گردد كه 

نشان دهنده چگونگی اتصال دستگاه های مختلف توسط وسایلی  Physicalتوپولوژی  این نوع است.

كه چگونه دستگاه ها توسط سيم های  یا منتطقی نشادهنده اینست Logicalمانند سيم ها است . توپولوژی 

نشان دهنده چگونگی اتصال دستگاه ها به همدیگر است. در  Meshing رابط با همدیگر ارتباط برقرا

 Partialمواقعی كه تمامی دستگاه ها ارتباط مستقيمی را با بقيه برقرار نمایند، همدیگر نباشند ، عبارت 

Mashed چه دستگاهی با كدام دستگاه ارتباط دارد. بکار می اصطالح رود. ر می كنند وFully 

Meshed  و در صورتيکه همه دستگاهها دارای ارتباطی مستقيمی با در شبکه های نوعLAN  دستگاه

های موجود در یك منطقه جغرافيایی خيلی كوچك ، مثل داخل یك ساختمان به همدیگر وصل می شوند 

 Ethernet.Tokenبارتند از : ع Lanهای مورد استفاده در   Media. انواع 

Ring.Fddi.Gigabit Ethernet (GE). Fast Ethernet (FE شبکه های نوع .)wan  برای

 WANبه همدیگر مورد استفاده قرار می گيرد. انواع   های مختلف با فواصل دور LANوصل كردن 

ی . شبکه هاDial-Up,ISDN,DSL,Cable,X.25,SMDS,Frame Relay عبارتنداز : ... 

هستند ولی باع  وصل شدن كامپيوتر هایی كه در فواصل نسبتاً  WANنيز شبيه شبکه های  Manنوع 

نزدیکتر به همدیگر قرار دارندمی شوند.مثالً شعبه های یك شركت در نواحی مختلف یك شهر قرار 

 است. WANخيلی بيشتر از  MANدارند.در ضمن سرعت 
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SAN    را ایجدداد مددی كنددد كدده دیسددك هددای ذخيددره     یددك محدديط ذخيددره سددازی متمركددز و مركددزی

اسدددانتر كدددردن  بدددرای  CNارتبددداط دارندددد.  File Serverاطالعدددات بوسددديله فيبرهدددای ندددوری بدددا 

دسددتيابی كدداربران بدده اینترنددت مددورد اسددتفاده قددرار مددی گيرنددد. كددش كددردن اطالعددات گرفتدده شددده از      

اینترنددت در حافظدده سددرور بددرای دسددتيابی اسددانتر كدداربران بدده اطالعددات گرفتدده شددده و هم نددين پخددش     

 INTERNET      هاسددت CNكددردن ترافيددك بددين سددرورهای مختلددف از مهمتددرین و ددایف  

شددبکه ای اسددت كدده در آن   Extranetی اسددت كدده در داخددل یددك كمپددانی قددرار دارد. یددك   شددبکه ا

كاربران شناخته شدده و مجداز مدی توانندد توسدط خطدوط امدن بده مندابن شدبکه دسترسدی داشدته باشدند. در              

INTERNET .نيز دسترسی هر كاربری به منابن مشترک شبکه امکان پدیر است 
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Physical Layer 

 می باشد كه و ایف زیر را بر عهده دارد. OSIاین الیه اولين و در واقن پایين ترین الیه موجود در مدل 

 كه در بر قراری ارتباط شركت خواهد كرد. Interfaceتعيين نوع     ·

 ه باید بکار برده شوند. تعيين نوع سيم هایی ك    ·

 ها اتصال می دهند. Interfaceهایی كه سيم ها را به  Cannectorتعيين نوع     

و یا  11BaseT   ناميده می شود كه ممکن است برای مثال كارت NICبه نام  Interfaceیك نوع از 

 ثابت روی دستگاه سوئي . Interfaceیك 

را به سيگنال های الکتریکی و ی سيگنال های نوری  1و1ات این الیه هم نين مسئول اینست كه اطالع

تبدیل كند را با اندازه گرفتن ولتاژ سيم ها و یا اندازه گرفتن فركانسهای نوری داخل فيبرهای نوری انجام 

نقطه پایانی  DECها هستند. یك  DECمی دهد. از جمله دستگاه هایی كه در این الیه عمل می كنند 

WAN هست و عمليات  Synchronization  و Clocking   را در ارتباط باDET  روترها و یا (

می شوند.  CSU/DSU  ،NT1ها شامل مودم ها ،  DCEكامپيوترهای شخصی ( انجام می دهد. گروه 

جاسازی می كنند.برای مثال برخی روتر های  DTEها را از همان اول در داخل  DCEدر برخی از حاالت 

بيشتر در  DCEو  DTEدر داخل خودشان نيز می باشند . كلمه  NT1و یا  CSU/DSUسيسکو دارای 

، یعنی همان روتر  DTEبکار برده شوند ، منظور از  LANكاربرد دارند ولی اگر در  WANشبکه های 

یعنی بری  ها و سوئي  ها . برخی از  DCEها و منظور از   File Serverها ، كامپيوترهای شخصی و یا 

 , Category -5, Category-3داردهایی كه در الیه اول فعاليت می كنند عبارتند از سيم های استان

Category-5E , EIA/TIA-232 , EIA/TIA -449 ,MMF ,SMF Fiber Channel 

 ها نيز موارد زیر را برای مثال مطرح می كنيم :   Connectorو در موارد استانداردهای 

Aui , BNC, DB-9 ,DB-25 , DB-60 ,Rj-11 , Rj-45 

 .در این الیه عمل می كنند  Repetar و  Hubدستگاه های 
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Dtat Link Layer 

 Logicalكدده آدرس دهددی منطقددی یددا  Networkاسددت. بددر خددال  الیدده  OSIدومددين الیدده از مدددل 

شددبکه را بددر عهددده دارد ، و يفدده ایددن الیدده آدرس دهددی فيزیکددی شددبکه مددی باشددد. ایددن نددوع آدرس بدده    

یددا آدرس سددخت افددزاری نيددز ناميددده مددی شددود . هم نددين ایددن الیدده چگددونگی         MACاسددم آدرس 

هدای مختلدف هم ندين ندوع فدریم آندان را مشدخد مدی كندد كده شدامل             Mwdiaاتصال دسدتگاه هدا بده    

مددی شددود. دسددتگاه   Dtat Link Layerفددریم هددای الیدده دوم یددا فددریم هددای    فيلددد هددای موجددود در 

وصددل باشددند . یددا بدده عبددارتی دیگددر بدده   Mediaهددایی در ایددن الیدده عمددل مددی كننددد كدده بدده یددك نددوع  

یك قطعده سديم اتصدال داشدته باشدند . همدانطور كده یداد داریدد بدرای اتصدال دسدتگاه هدایی كده بده اندواع                 

Media   روتر الزم است.اتصال دارند ، یك 

و از الیدده اول و تبدددیل انهددا بدده فددریم هددای الیدده   2و  5ایددن الیدده هم نددين مسددئول تحویددل گددرفتن بيددت  

دوم است. ایدن الیده مدی تواندد در حدين انجدام كدار خطاهدای ایجدادی را شناسدایی كدرده و از فدریم هدای              

ئوليت ایددن كددار را الیدده بددد چشددم پوشددی كنددد. البتدده خطددای ایجدداد شددده بدده عهددده ایددن الیدده نبددوده و مسدد 

چهدارم بددر عهددده دارد. امددا تعدددادی از پروتکددل هددای ایددن الیدده ویژگددی اصددالح خطاهددای ایجددادی را نيددز  

پشددتيبانی مددی كننددد. نموندده هددایی از پروتکددل هددایی كدده در ایددن الیدده عمددل مددی كننددد ، در شددبکه هددای     

LAN : عبارتند از 

IEE's802.2, 802.3,802.5       Ethernet  II     ANSI's FDDI 

 استانداردهای زیر را داریم: WANو برای شبکه های 

ATM, PPP , HDLC , Frame Relay ,SLIP , X.25 

 

 NICدستگاه هایی كه در این الیه عمل می كنند عبارتنداز سوئي  ها ، روترها و كارتهای شبکه یا همان 
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Network Layer 

اسددت. ایددن الیدده و ددایف كدم ولددی مهمددی را بددر عهددده دارد كدده از آن جملدده   OSIسدومين الیدده از مدددل  

 می توان به موارد زیر اشاره نمود :

توپولددوژی منطقددی ایددن الیدده و يفدده آدرس دهددی الیدده سددوم شددبکه را بددر عهددده دارد. بددرای همددين هددم    

Logical Topology    شددبکه را مشددخد مددی كنددد. ایددن آدرس هددای بددرای گددروه كددردن تعدددادی

از ماشددينها بددا همدددیگر مددورد اسددتفاده قددرار مددی گيرنددد. در فصددل سددوم خددواهيم دیددد كدده آدرس هددای     

دسددتگاه  Network مددی باشددند كدده قسددمت    Network و  Hostالیدده سددوم دارای دو قسددمت  

در گروه هدا و یدا شدبکه هدای جددا گانده قدرار مدی دهدد. آدرس هدای الیده سدوم هم ندين              های موجود را 

مختلدف بده شدبکه هدای جداگانده قدرار مدی هدد. آدرس هدای الیده سدوم هم ندين              Mediaباع  اتصدال  

 , FDDI , Token Ringهدای مختلدف همددیگر مدی شدوند. مدثالً        Mediaباعد  اتصدال اندواع    

Ethernet   ا همدددیگر ارتبدداط برقددرار مددی كننددد. بددرای انتقددال اطالعددات بددين    بدده وسدديله ایددن الیدده بدد

شددبکه هددایی كدده از آدرس هددای الیدده سددوم مختلددف اسددتفاده مددی كننددد ، دسددتگاهی بدده اسددم روتددر مددورد  

نيداز اسدت . روتدر هدای از اطالعداتی كده از آدرس دهددی الیده سدوم شدبکه بدسدت مدی آورندد ، در یددافتن             

بهددره مددی برنددد. روترهددا بصددورت خيلددی جزئددی تددر در فصددل هددای   بهتددرین مسددير بددرای انتقددال اطالعددات

مددورد بحدد  قددرار خواهنددد گرفددت . از پروتکددل هددایی كدده در ایددن الیدده عمددل مددی كننددد ،     22و 0125

بصددورت جزئددی تددر   Network Layerاشدداره نمددود.  Apple talkو  IP , IPXمددی تددوان بدده 

 .در همين فصل بح  خواهد شد
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  .Transport Layer  

  را تشددکيل مددی دهددد. ایددن الیدده نقددش اصددلی ایجدداد ارتبدداط رابددر عهددده    OSIچهددارمين الیدده از مدددل  

 دارد.

و هدددم بصدددورت ندددا مطمدددئن   Reliableارتبددداط ایجدددادی مدددی تواندددد هدددم بصدددورت مطمدددئن یدددا    

Unrelible   باشددد. در نددوعReliable      ایددن الیدده مسددئوليت كشددف خطددا و اصددالح آن را بددر عهددده

دارد. به این صدورت كده در مواقدن بدروز مشدکل ، ایدن الیده اقددام بده فرسدتادن دوبداره اطالعدات خواهدد              

ایددن الیدده فقددط و يفدده كشددف خطددا را بددر عهددده دارد و كددار       Unrelibleكددرد. در ارتباطددات نددوع  

  مددی گدددارد. مثددال بددرای ارتباطددات   Application، مددثالً الیدده اصددالح خطددا را برعهددده الیدده بدداالتر   

Reliable  پروتکدددل ،TCP   اسدددت و پروتکدددلUDP    نمونددده ای بدددرای ارتباطددداتUnrelible 

و  IPاشدداره نمددود. البتدده پروتکددل هددای  Reliableبدده عنددوان  SPXمددی باشددد. هم نددين مددی تددوان بدده  

IPX  هدددر دو ارتباطددداتUnrelible  ولدددی چدددون ایدددن پروتکدددل هدددا در الیددده  را ایجددداد مدددی كنندددد

Network      عمددل مددی كننددد و ندده در الیددهTransport       بددرای همددين در ایددن دسددته قددرار نمددی ،

و عملکددرد آن را  Transportگيرنددد . در طددی همنددی فصددل بدده صددورت خيلددی جزئددی تددر ، الیدده         

 شرح خواهيم داد.

Session Layer 

را تشددکيل مددی دهددد. ایددن الیدده و يفدده تصددميم گيددری در مددورد ایجدداد        OSIپنجمددين الیدده از مدددل  

ارتباط با دستگاه هدای دیگدر را بدر عهدده دارد . بده ایدن صدورت كده اگدر مندابن درخواسدتی روی سيسدتم             

اطالعددات روی سدديتمی دیگددر درجددایی دیگددر قددرار داشددت ،    محلددی قددرار داشددت كدده هددي  ، ولددی اگددر 

د. هم ندين ایدن الیده مسدئول ایدن اسدت كده اطالعدات در مسديرهای          تصميم بده برقدراری ارتبداط مدی گيدر     

درسدت خددود انتقدال پيدددا كنندد. هم نانکدده و يفده دارد اطالعددات گرفتده شددده توسدط یددك ارتبداط را بدده        

ندددرم افدددزار مخصدددوا بددده خدددود انتقدددال دهدددد. مکانيسدددم اصدددلی ایجددداد ارتبددداط را الیددده چهدددارم یدددا  

Transport Layer    تشددکيل مددی دهددد وSession Layer      بددرای ایجدداد ارتبدداط ، بددا الیدده

   چهارم مشورت ميکند
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Presentation Layer 

OSI ششمين الیه از مدل این الیه مسئول اینست كه اطالعات به چه فرمتی به كاربران نشان داده شوند.  

مثالً این الیه در مورد اینکه متنها ، تصاویر و فيلم و صدا چگونه به افراد نمایش داده شوند تصميم می 

نمونه ، متن به صورت دو استاندارد  گيرند. به عنوان  ASCll  و ABCDIC ود. می تواند نمایش داده ش

همان استانداردی است كه امروزه در دستگاه های مختلف استفاده می شودو استاندارد    ASCll كه

ABCDIC نيز در محيط های Mainframe  مورد استفاده قرار می گيرد . در مورد تصاویر نيز

د البته همين تنوع در مور ... JPEG , Gif , BMP , PNG استاندارد های مختلفی وجود دارد. مثل

فایلهای صوتی و تصویری نيز وجود دارد . در بين نرم افزارهای موجود ، مرورگرهای وب درارای توانایی 

های زیادی در نمایش دادن فایلهایی مثل متن ها و تصاویر هستند . هم نين این الیه می تواند به وسيله 

لی در تکنولوژی امروز ، ارائه یا پنهان سازی ، امنيت فایلها را نيز تامين كند و Encryption خصوصيت

دادن راهکارهای امنيتی در انتقال اطلالعات كاری پي يده بوده و به وسيله مجموعه نرم افزارها و پروتکل 

 های مختلف انجام می گيرد كه پردازش بيشتری را نياز دارد

Application Layer 

اسددت. ایددن الیدده یددك محدديط كدداری را بددرای ارتبدداط بددين كدداربر و  OSIهفتمددين یددا بدداالترین الیدده مدددل 

دستگاه ایجاد مدی كندد كده از آن طریدق مدی توانندد بدا دسدتگاه ارتبداط بدر قدرار نمایندد . ایدن محديط مدی                

باشددد . ایددن محدديط بددرای     Command line Interfaceتوانددد گرافيکددی یددا بددا خددط دسددتور     

در حاليکدده مرورگرهددای وب مثددل اینترنددت     دسددتگاه هددای سيسددکو بدده صددورت خددط دسددتور اسددت      

اكسپلورر مایکروسدافت از یدك محديط گرافيکدی اسدتفاده مدی كنندد . الزم بده ذكدر اسدت كده بده منظدور              

از نددرم افددزار هددای گفتدده شددده ، آنهددایی هسددتند كدده توانددایی اسددتفاده از شددبکه را دارا هسددتند . در حاليکدده  

نتوانندد از امکاندات شدبکه هدا اسدتفاده كدرده و اطالعدات        شاید هدزاران ندرم افدزار وجدود داشدته باشدد كده        

سددال قبددل مددرز مشخصددی بددين نددرم افددزار هددایی كدده مددی توانسددتند  5  را از راه شددبکه انتقددال دهنددد. حدددود

به وسيله شبکه ارتبداط برقدرار كندد بدا آنهدایی كده نمدی توانسدتند ، وجدود داشدت . مدثاًل نسدخه هدای اوليده               

Microsoft Word ای یددك و يفدده بددوده و آن هددم پددردازش مددتن و مدددیریت اسددناد    كدده فقددط دار

دارای خصوصدديت برقددرای بددا دیگددران و یددا حتددی   بددود. در حددالی كدده نسددخه هددای جدیددد ایددن نددرم افددزار

انجددام كارهددای گروهددی در شددبکه نيددز هسددتند . نددرم افزارهددای دیگددر نيددز همگددام بددا بددر تحویددل در          

 .می باشند تکنولوژی قادر به برقراری ارتباط با شبکه
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CCNAبرنامه ریزی و طراحی شبکه : 

CCNA  برگرفتدده از (Cisco Certified Network Associate    اولددين مدددرک معتبددر )

شركت سيسدکو در رابطده بدا شدبکه اسدت كده مدی تدوان آن را پديش نيداز سدایر مددارک ایدن شدركت در               

نظددر گرفددت . عالقدده مندددان بدده دریافددت ایددن مدددرک مددی بایسددت توانددائی خددود را در چهددار زميندده زیددر    

 افزایش دهند : 

 اشکال زدائی پياده سازی و عمليات برنامه ریزی و طراحی

 ریفناو

در بخددش برنامدده ریددزی و طراحددی مددی بایسددت بددر روی مددوارد زیددر متمركددز و دانددش خددود را افددزایش     

 داد . 

 IPطراحددی یددك مدددل آدرس دهددی   طراحددی یددك شددبکه محلددی سدداده بددا اسددتفاده از فندداوری سيسددکو  

طراحددی یددك ارتبدداط بددين شددبکه ای  انتخدداب یددك پروتکددل روتينددگ مناسددب منطبددق بددر طراحددی شددبکه

 پياده سازی یك ليست دستيابی منطبق بر نياز كاربران فاده از فناوری سيسکوساده با است

 منطبق بر نياز مشتریان WANانتخاب سرویس های 

مربددوط بدده پيکربندددی دسددتگاه هددای شددبکه ای نمددی       "، صددرفا CCNAبخددش عمددده ای از آزمددون   

باشددد و بدده مددواردی قبددل از پيکربندددی و اشددکال زدائددی اشدداره دارد . در مجموعدده مطددالبی كدده بدددین        

نظيددر فرآینددد طراحددی شددبکه ،    منظددور آمدداده و بددر روی سددایت منتشددر خواهددد شددد بدده بررسددی مسددائلی   

و انتخدداب پروتکددل  IPهددای شددبکه ای ، آدرس دهددی  اتخدداذ تصددميم در خصددوا اسددتفاده از دسددتگاه   

 های روتينگ خواهيم پرداخت.

  بخدددددش اول : طراحدددددی یدددددك شدددددبکه محلدددددی سددددداده بدددددا اسدددددتفاده از فنددددداوری سيسدددددکو    

( اسدداس كددار هددر نددوع ارتبدداط بددين شددبکه ای مددی باشددند . در واقددن یددك      LANشددبکه هددای محلددی )  

بکه هددای محلددی بدده یکدددیگر اسددت . بددرای   ارتبدداط بددين شددبکه ای ، ماحصددل اتصددال مجموعدده ای از شدد  

ایجدداد یددك شددبکه محلددی مددی تددوان از مجموعدده ای دسددتگاه هددای شددبکه ای ) نظيددر سددوئي  ، روتددر و      

هدداب ( و فندداوری اسددتفاده نمددود . بددا اسددتفاده از دسددتگاه هددای فددوا ، مددی تددوان هاسددت هددای متعددددی را  

ه و در صددورت ضددرورت مددی تددوان  بدده یکدددیگر متصددل و یددك شددبکه محلددی را ایجدداد نمددود . در ادامدد   

  یددك شددبکه محلددی را بدده شددبکه محلددی دیگددر متصددل تددا یددك ارتبدداط بددين شددبکه ای ایجدداد گددردد .       

تعددداد شددبکه هددا و ضددرورت اسددتفاده از آنهددا در سدداليان اخيددر بدده شدددت رشددد یافتدده اسددت . شددبکه هددای   

اک داده و یددا چدداپگر امددروزی مددی بایسددت بدده منظددور تددامين طيددف گسددترده ای از خواسددته هددا نظيددر اشددتر

و درخواسدت هدائی خداا نظيددر ویددئو كنفدرانس دارای سددرعتی قابدل قبدول و مناسددب باشدند . عدالوه بددر          

ضددرورت بدده اشددتراک گداشددتن منددابن بددر روی یددك شددبکه ایددن نيدداز بدديش از گدشددته احسدداس مددی شددود  

بن موجددود بددر روی كدده بتددوان شددبکه هددای متعددددی را بدده یکدددیگر متصددل تددا كدداربران آنهددا بتواننددد از منددا
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  هددددددددددددددددددددددددددر شددددددددددددددددددددددددددبکه اسددددددددددددددددددددددددددتفاده نماینددددددددددددددددددددددددددد .  

همددواره ایددن احتمددال وجددود دارد كدده مجبددور شددویم یددك شددبکه بددزرو را بدده چندددین شددبکه كددوچکتر   

تقسيم نمدائيم . چراكده بده مدوازات رشدد شدبکه و افدزایش ترافيدك آن ، زمدان پاسدا بده كداربران بتددری               

( یکددی از مسددائل مهددم  Congestion) كدداهش خواهددد یافددت. افددزایش ترافيددك و یددا شددلو ی شددبکه  

وجددود هاسددت  در شددبکه هددای كددامپيوتری اسددت كدده عوامددل مختلفددی در ایجدداد آن مددوثر مددی باشددند.     

     ,Broadcast Domain های فراوان در یك

Multicasting ,استفاده از هاب برای ارتباطات شبکه پهنای باند كم و نارسا, بيش از اندازه 

 IP)پروتکددل روتينددگ شددركت ندداول كدده نظيددر      IPXو یددا  ARPفيددك وجددود حجددم بدداالئی از ترا  

 است ولی به شدت پرحر  ! است(

بددرای حددل مشددکالت فددوا و كدداهش بددار ترافيکددی شددبکه مددی تددوان یددك شددبکه بددزرو را بدده چندددین     

گفتدده مددی شددود و بددرای تحقددق آن از   segmentationشددبکه كددوچکتر تقسدديم نمددود . بدده ایددن كددار   

  اسددددددددددددددددتفاده مددددددددددددددددی گددددددددددددددددردد.  bridgeروتددددددددددددددددر ، سددددددددددددددددوئي  و  

  روتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر 

از روترهددا بددرای اتصددال شددبکه هددا و مسدديریابی بسددته هددای اطالعدداتی از یددك شددبکه بدده شددبکه دیگددر        

مددی  broadcast domainاسددتفاده مددی گددردد . روترهددا بدده صددورت پدديش فددر  باعدد  تفکيددك   

لی ارسددا broadcastگردنددد . بدده مجموعدده ای از دسددتگاه هددای موجددود بددر روی یددك شددبکه كدده بدده    

گفتددده مدددی شدددود . تفکيدددك    broadcast domainبدددر روی سدددگمنت گدددوش مدددی دهندددد ،   

broadcast domain      در یدددك شدددبکه بسددديار حدددائز اهميدددت اسدددت چراكددده پدددس از ارسدددال

broadcast     توسددط یددك هاسددت و یددا سددرویس دهنددده ، هددر دسددتگاه موجددود در شددبکه مددی بایسددت

ز روتدددر ، زمدددانی كددده اینتدددرفيس آن یدددك  آن را دریافدددت و پدددردازش نمایدددد . در صدددورت اسدددتفاده ا 

broadcast         ، را دریافددت مددی نمایددد ، مددی توانددد آن را بدددون نيدداز فورواردینددگ بدده شددبکه دیگددر

  دور بياندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددازد.

 broadcastبددا ایددن كدده روترهددا بدده صددورت پدديش فددر  بدده عنددوان دسددتگاه هددائی جهددت تفکيددك   

domain  ن نکتدده مهددم نيددز توجدده گددردد كدده  مطددرح و شددناخته شددده مددی باشددند ولددی الزم اسددت بدده ایدد

  نيدددددددز مدددددددی باشدددددددند.  collision domainsروترهدددددددا قدددددددادر بددددددده تفکيدددددددك   

 برای كاهش ازدحام و یا شلو ی شبکه توسط روتر از روش های متعددی استفاده می گردد: 

ایددن  bridgeرا فددوروارد نمددی نماینددد ) سددوئي  و     broadcastروترهددا بدده صددورت پدديش فددر     

 كار را انجام نمی دهند ( .

( .  IPروترها قدادر بده روتيندگ شدبکه بدر اسداس اطالعدات الیده سده مدی باشدند ) مبتندی بدر آدرس هدای               

 این كار را انجام نمی دهند. bridgeسوئي  و 
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 از روترها در شبکه برای تامين اهدا  زیر استفاده می گردد: 

 سوئي ينگ بسته های اطالعاتی

 ارتباطات بين شبکه ای های اطالعاتیبسته  روتينگ

 انتخاب مسير و یا مسيریابی

  سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوئي 

از ایددن نددوع    گددردد . در مقابددل ،  بددرای ارتباطددات بددين شددبکه ای اسددتفاده نمددی    LANاز سددوئي  هددای  

دسددتگاه هددای شددبکه ای بددرای افددزودن قابليددت هددای جدیددد بدده یددك شددبکه محلددی اسددتفاده مددی شددود .     

سددوئي  ، بهبددود كدداركرد شددبکه هددای محلددی ) بهيندده سددازی كددارآئی( از   مهمتددرین هددد  از بکددارگيری 

طریق ارائه پهندای باندد بيشدتر بدرای كداربران شدبکه اسدت. سدوئي  هدا نظيدر روتدر بسدته هدای اطالعداتی را               

فددریم هددا را از یددك پددورت بدده پددورت  "بدده سددایر شددبکه هددا فددوروارد نمددی نمایددد . در مقابددل ، آنهددا صددرفا

 "ایندد . سدوئي  هدا نمدی توانندد فدریم هدا را بدين شدبکه هدا فدوروارد نمایندد و صدرفا             دیگر فدوروارد مدی نم  

  مدی تواننددد حامددل فددریم هددا بدرای روترهددا باشددند تددا توسددط روترهددا بده سددایر شددبکه هددا فددوروارد گردنددد.   

در یددك شددبکه مددی   Collision domainبدده صددورت پدديش فددر  ، سددوئي  هددا باعدد  تفکيددك     

یددك اصددطالح اترنتددی اسددت كدده از آن بدده منظددور تشددری  سددناریوی   ، Collision domainشددوند . 

 ی گرد:  زیر در یك شبکه استفاده م

یددك دسددتگاه خدداا اقدددام بدده ارسددال یددك بسددته اطالعدداتی بددر روی یددك سددگمنت شددبکه مددی نمایددد و   

ایددن تاكيددد را دارد كدده سددایر دسددتگاه هددای موجددود در سددگمنت بدده آن توجدده نماینددد و در همددان زمددان    

را در  collisionی دیگددر در شددبکه سددعی در ارسددال داده مددی نمایددد. وضددعيت فددوا یددك        دسددتگاه

و پددس از  "، هددر دو دسددتگاه مددی بایسددت مجددددا collisionسددگمنت ایجدداد مددی نمایددد .در زمددان بددروز 

 collisionطددی یددك زمددان تصددادفی اقدددام بدده ارسددال مجدددد داده نماینددد . بدددیهی اسددت كدده ماهيددت     

 نهایت كاهش كارآئی یك شبکه را به دنبال خواهد داشت .بگونه ای است كه در 

 broadcast domainو یددك  collision domainیددك  "بددا توجدده بدده ایددن كدده هدداب صددرفا 

اسددتفاده از آن كددارآئی شددبکه را بدده شدددت كدداهش مددی دهددد . در این نددين شددبکه      را ارائدده مددی نمایددد ، 

هداب متصدل مدی گدردد . در مقابدل ، هدر        هائی ، هر هاسدت موجدود در سدگمنت بده یکدی از پدورت هدای       

  مربددوط بددده خدددود را ارائدده مدددی نمایدددد .   collision domainپددورت موجدددود در یددك سدددوئي    

یددك  "جداگاندده ای را ایجدداد مددی نماینددد ولددی صددرفا    collision domainدر واقددن ، سددوئي  هددا  

broadcast domain  را ارائددده مدددی نمایندددد. روترهددداbroadcast domain  ای جداگانددده

 را ایجاد می نمایند .

bridge  
قبددل از پيدداده سددازی هدداب و روتددر ، اسددتفاده مددی گردیددد . بنددابراین طبيعددی اسددت        bridgingاز واژه 
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دارای  bridgeبددده عندددوان سدددوئي  یددداد كنندددد . در واقدددن ، سدددوئي  و   bridgeكددده برخدددی افدددراد از 

در یددك  collision domainعملکددردی مشددابه مددی باشددند ) كليددات كددار ( . دو دسددتگاه فددوا ،      

چنددین   bridgeیدك   "شبکه محلدی را تفکيدك مدی نمایندد . ایدن بددان معندی اسدت كده سدوئي  اساسدا           

 bridgeپدورت بدا قددرک اداراک بيشدتری اسدت . علدی ر دم وجدود شدباهت هدای زیداد بدين سددوئي  و             

ور انجدام و دایف خدود    ، تفاوت هائی نيز در ایدن رابطده وجدود دارد . بده عندوان نمونده سدوئي  هدا بده منظد          

 "صددرفا bridgeدارای امکانددات مدددیریتی و قابليددت هددای پيشددرفته ای مددی باشددند . در ا لددب مددوارد       

  دارای یددددددددددددددك ، دو و یددددددددددددددا چهددددددددددددددار پددددددددددددددورت مددددددددددددددی باشددددددددددددددد. 

 broadcastدر  collisionزمددانی در شددبکه اسددتفاده مددی شددود كدده هددد  كدداهش      bridgeاز 

domain  و افددددزایشcollision domain اسددددت . در چنددددين وضددددعيتی  در شددددبکهbridge 

، افددزایش  bridgingپهنددای بانددد بيشددتری را بددرای كدداربران ارائدده مددی نمایددد. یکددی از مزایددای اوليدده      

پهنای باند قابدل دسدترس بدر روی یدك سدگمنت شدبکه اسدت ، چراكده بدا ایدن كدار تعدداد دسدتگاه هدای               

 كاهش می یابد. collision domainموجود در یك 

  در شددددددددددددددددددددبکه bridgeتددددددددددددددددددددر ، سدددددددددددددددددددوئي  و  اسدددددددددددددددددددتفاده از رو 

شددکل زیددر نحددوه اسددتفاده از تجهيددزات شددبکه ای فددوا را در یددك شددبکه فرضددی نشددان مددی دهددد . در      

شددکل فددوا سدده شددبکه فرضددی ) شددبکه متصددل شددده از طریددق هدداب در قسددمت پددائين شددکل ، شددبکه        

 bridgeمتصددل شددده از طریددق سددوئي  در قسددمت سددمت چددت شددکل و شددبکه متصددل شددده از طریددق     

  در قسددددددمت بدددددداالی شددددددکل ( از طریددددددق روتددددددر بدددددده یکدددددددیگر متصددددددل شددددددده انددددددد. 

 

 

 توضيحات : 
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همانگوندده كدده در شددکل فددوا مشدداهده مددی نمائيددد از روتددر در مركددز شددبکه اسددتفاده شددده اسددت . علددت   

از  "اسددت . در صددورتی كدده صددرفا bridgeایددن كددار اسددتفاده از فندداوری هددای قدددیمی تددر نظيددر هدداب و 

  سددددوئي  اسددددتفاده گددددردد ، در سددددناریوی فددددوا تغييددددرات عمددددده ای ایجدددداد خواهددددد شددددد .      

در شدبکه هدای جدیدد مددی تدوان سدوئي  را در مركددز شدبکه قدرار داد و از روتدر بددرای اتصدال شدبکه هددای           

ائی را داشددته منطقددی بدده یکدددیگر اسددتفاده نمددود . در صددورتی كدده قصددد پيدداده سددازی این نددين شددبکه هدد   

   ( را ایجددددداد نمدددددود.  VLANsباشددددديم ، مدددددی بایسدددددت شدددددبکه هدددددای محلدددددی مجدددددازی )    

اسددتفاده شددده اسددت تددا بدده كمددك آن هددر دو هدداب بدده    bridgeدر قسددمت بدداالی شددکل فددوا از یددك  

باعدد  تفکيددك   bridgeروتددر متصددل شددوند . همانگوندده كدده در مددتن ایددن مقالدده اشدداره گردیددد ،         

collision domain ولددی تمددامی هاسددت هددای متصددل شددده بدده هددر دو هدداب هم نددان در  مددی گددردد

دو  "فدددوا صدددرفا bridgeمشدددابه قدددرار مدددی گيرندددد . هم ندددين ،   broadcast domainیدددك 

collision domain      را ایجدداد كددرده اسددت . بنددابراین هددر دسددتگاه متصددل شددده بدده یددك هدداب در

  مشددددددددددددابه قددددددددددددرار مددددددددددددی گيددددددددددددرد. collision domainیددددددددددددك 

شددکل فددوا ، سدده عدددد هدداب متصددل شددده بدده هددم بدده روتددر متصددل شددده انددد . وضددعيت در قسددمت پددائين 

بددزرو  broadcast domainبددزرو و یددك   collision domainفددوا باعدد  ایجدداد یددك   

  مدددددددددددددددی شدددددددددددددددود ) یدددددددددددددددك بهدددددددددددددددم ریختگدددددددددددددددی بدددددددددددددددزرو (. 

شددبکه متصددل شددده از طریددق سددوئي  موجددود در قسددمت سددمت     بهتددرین شددبکه متصددل شددده بدده روتددر ،  

 collision. چدرا ؟ چدون هدر پدورت موجدود بدر روی سدوئي  باعد  تفکيدك           چدت شدکل فدوا اسدت    

domain    مددی گددردد. ولددی ایددن یددك وضددعيت مطلددوب نمددی باشددد چددون تمددامی دسددتگاه هددا هم نددان

 broadcastمشدددابه قدددرار داشدددته و مدددی بایسدددت بددده تمدددامی   broadcast domainدر یدددك 

رو باشددد ، كدداربران پهنددای بانددد خيلددی بددز broadcast domainارسددالی گددوش فددرا دهنددد و اگددر 

بيشددتری را پددردازش نماینددد . ماحصددل ایددن وضددعيت ،     broadcastكمتددری را داشددته و مددی بایسددت   

  كدددددددددداهش زمددددددددددان پاسددددددددددا شددددددددددبکه بدددددددددده كدددددددددداربران خواهددددددددددد بددددددددددود. 

بهترین شدبکه ، شدبکه ای اسدت كده بده درسدتی پيکربنددی و منطبدق بدر نيداز یدك سدازمان باشدد . سدوئي                

زمددانی كدده بدده درسددتی در یددك شددبکه كنددار هددم قددرار داده شددوند ، طراحددی شددبکه   هددا بدده همددراه روترهددا

 بهتددددددددددددددرین وضددددددددددددددعيت ممکددددددددددددددن را پيدددددددددددددددا خواهددددددددددددددد كددددددددددددددرد.   

  وجددددود دارد . broadcast domainو سدددده  collision domainدر شددددبکه فددددوا ، ندددده  

در شددکل فددوا سدداده اسددت چراكدده روتددر بدده صددورت پدديش فددر    broadcast domainمشدداهده 

broadcast domain          را تفکيددك مددی نمایددد و از آنجددائی كدده روتددر فددوا دارای سدده اتصددال

 ایجاد می گردد. broadcast domainاست ، سه 
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نمددی باشددد.   broadcast domainدر شددکل فددوا بدده سددادگی    collision domainمشدداهده 

اسددت . شددبکه متصددل   collision domainتمددامی شددبکه متصددل شددده از طریددق هدداب دارای یددك   

و شددبکه متصددل شددده از طریددق سددوئي      collision domainشددامل سدده   bridgeشددده از طریددق  

اسددت ) یکددی بددرای هددر پددورت سددوئي  ( . بنددابراین در مجمددوع ندده    collision domainشددامل پددن  

collision domain در شبکه فوا وجود دارد. 

 
  

CCNA برنامه ریزی و طراحی شبکه 

مددی  CCNAبدده ایددن موضددوع اشدداره گردیددد كدده عالقدده مندددان بدده دریافددت مدددرک       بخددش اول در

 بایست توانائی خود را در چهار زمينه زیر افزایش دهند : 

  برنامددددددددددددددددددددددددده ریدددددددددددددددددددددددددزی و طراحدددددددددددددددددددددددددی شدددددددددددددددددددددددددامل :

  از فنددددددداوری سيسدددددددکوطراحدددددددی یدددددددك شدددددددبکه محلدددددددی سددددددداده بدددددددا اسدددددددتفاده    -

 منطبددددددددق بددددددددر طددددددددرح شددددددددبکه    IPطراحددددددددی یددددددددك مدددددددددل آدرس دهددددددددی     -

  انتخددددددددددددددددداب یدددددددددددددددددك پروتکدددددددددددددددددل روتيندددددددددددددددددگ مناسدددددددددددددددددب    -

  طراحدددددی یدددددك ارتبددددداط بدددددين شدددددبکه ای سددددداده بدددددا اسدددددتفاده از فنددددداوری سيسدددددکو        -

  پيدددددددداده سددددددددازی یددددددددك ليسددددددددت دسددددددددتيابی منطبددددددددق بددددددددر نيدددددددداز كدددددددداربران  -

پيددداده سدددازی و  <LI dir=rtl> منطبدددق بدددر نيددداز مشدددتریان    WANانتخددداب سدددرویس هدددای    -

 اشکال زدائی عمليات

 فناوری

، بدا نحدوه طراحدی یدك شدبکه محلدی سداده         "برنامده ریدزی و طراحدی    "در بخش اول بدا تمركدز بدر روی    

برنامدده  "بددا اسددتفاده از فندداوری سيسددکو آشددنا شدددیم . در ایددن بخددش ضددمن تددداوم تمركددز خددود بددر روی 

منطبددق بددر طددرح شددبکه خددواهيم    IPل آدرس دهددی ، بدده بررسددی طراحددی یددك مددد  "ریددزی و طراحددی 

 پرداخت.

 منطبددددددق بددددددر طددددددرح شددددددبکه   IPبخددددددش دوم : طراحددددددی یددددددك مدددددددل آدرس دهددددددی   

نسددبت داده  IP، یددك شناسدده عددددی اسددت كدده بدده هددر ماشددين موجددود بددر روی یددك شددبکه    IPآدرس 

مددی شددود . آدرس فددوا ، مکددان خدداا یددك دسددتگاه بددر روی شددبکه را مشددخد مددی نمایددد . آدرس      

IP ك آدرس نددرم افددزاری اسددت ) ندده یددك آدرس سددخت افددزاری ( . هددر اینتددرفيس شددبکه دارای        یدد

یك آدرس سخت افدزاری نيدز مدی باشدد كده از آن بده منظدور یدافتن هاسدت بدر روی یدك شدبکه محلدی              

، امکددان مبادلدده اطالعددات بددين هاسددت موجددود در یددك   IPاسددتفاده مددی گددردد . آدرس دهددی مبتنددی بددر  

جدود بدر روی شدبکه دیگدر صدرفنظر از ندوع شدبکه محلدی را فدراهم مدی نمایدد            شبکه محلدی بدا هاسدت مو   

.  
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در یددك شددبکه ، مددی بایسددت بدده مددواردی متعددددی توجدده شددود   IPدر زمددان طراحددی مدددل آدرس دهددی 

چراكدده بددا در نظددر گددرفتن برخددی مالحظددات در زمددان طراحددی ، نگهددداری شددبکه در مدددت زمددان حيددات 

  آن راحددددددددددددددددددددددددددت تددددددددددددددددددددددددددر مددددددددددددددددددددددددددی گددددددددددددددددددددددددددردد .  

، سيسددتم سلسددله   IPبدده برخددی از اصددطالحات اساسددی در خصددوا سيسددتم آدرس دهددی       در ادامدده 

خصوصدددی ،  IP، آدرس هدددای  IP، كدددالس هدددای متفددداوت آدرس دهدددی   IPمراتبدددی آدرس دهدددی 

(  network address translation) برگرفتددددده از   NATو  broadcastآدرس هدددددای  

  اشدددددددددددددددددددددددددددددددددددداره خدددددددددددددددددددددددددددددددددددددواهيم كدددددددددددددددددددددددددددددددددددددرد . 

  IPاصطالحات 

  يددددددت شددددددامل یددددددك رقددددددم اسددددددت . صددددددفر و یددددددا یددددددك      ( : یددددددك ب bit)  بيددددددت

اسدتفاده شدده باشددد از هفدت و یدا هشدت بيددت       parity( : یدك بایدت بسدته بدده ایدن كده از       byte)  بایدت 

تشکيل می گردد . در ادامه همدواره فدر  مدا بدر ایدن اسدت كده یدك بایدت از هشدت بيدت تشدکيل شدده              

  اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت .

یددك عدددد هشددت بيتددی در  "( : یددك اكتددت از هشددت بيددت تشددکيل مددی گددردد و صددرفا  octet)  اكتددت

مبنای دو را نشان مدی دهدد . در ادامده بده دفعدات از واژه هدای بایدت و اكتدت بده جدای هدم اسدتفاده شدده              

  اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت .

( : از آدرس شدددبکه بددده منظدددور روتيندددگ و ارسدددال بسدددته   Network address)  آدرس شدددبکه

.  25.  5و  25.  5.  5.  5بکه راه دور اسددتفاده مددی شددود . آدرس هددای    هددای اطالعدداتی بدده یددك شدد   

 نمونه هائی در این زمينه می باشند . 201.  203

( : از آدرس هددای فددوا ، برنامدده هددا و هاسددت هددا جهددت     Broadcast address)  آدرس پخددش

  ارسدددال اطالعدددات بدددرای تمدددامی گدددره هدددای موجدددود در یدددك شدددبکه اسدددتفاده مدددی نمایندددد .          

  تمددددددددددامی شددددددددددبکه هددددددددددا و تمددددددددددامی گددددددددددره هددددددددددا   155.  155.  155.  155

  211.  20.  5.  5و هاسدددددت هدددددا بدددددر روی شدددددبکه  subnetتمدددددام  211.  20.  155.  155

  25.  5.  5.  5و هاسدددت موجدددود بدددر روی شدددبکه   subnetبددده تمدددامی  25.  155.  155.  155

 می باشند . broadcastنمونه هائی از آدرس های 

  IPهدددددددددددددددددددددددی سلسدددددددددددددددددددددددله مراتبدددددددددددددددددددددددی مددددددددددددددددددددددددل آدرس د

بيدت اطالعددات اسددت . ایدن بيددت هدا بدده چهددار بخدش تقسدديم مدی گردنددد كدده       31شددامل  IPیدك آدرس  

به هدر بخدش بایدت و یدا اكتدت گفتده مدی شدود . هدر بایدت و اكتدت شدامل هشدت بيدت مدی باشدد . بدرای                  

 می توان از روش های متعددی استفاده نمود :  IPنمایش یك آدرس 

  ( 211.  20.  35.  50توسددددددددددددط نقطدددددددددددده )  جدددددددددددددا شددددددددددددده -آدرس هددددددددددددی 

 ( 25252255.  55525555.  55522225.  55222555باینری یا مبنای دو ) 
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 ( AC.10.1E.38مبنای شانزده ) 

مشددابه را نمددایش مددی دهنددد . در زمددان بحدد  بددر روی آدرس    IPتمددامی مثددال هددای فددوا یددك آدرس  

و یددا بدداینری اسددتفاده  "جدددا شددده توسددط نقطدده -دهدددهی "از مبنددای شددانزده بدده ميزانددی كدده از  IPدهددی 

بده صدورت مبندای     IPمی شدود ، اسدتفاده نمدی گدردد . در برخدی برنامده هدا ممکدن اسدت از یدك آدرس           

 IPشددانزده اسددتفاده گددردد . ریجسددتری ویندددوز یددك نموندده مناسددب از برنامدده هددائی اسددت كدده آدرس      

  ه صدددددددددورت مبندددددددددای شدددددددددانزده ذخيدددددددددره مدددددددددی نمایدددددددددد .    ماشدددددددددين را بددددددددد 

، یددك آدرس سدداختيافته و یددا سلسددله مراتبددی اسددت ) در مقابددل آدرس هددای     IPآدرس سددی و دو بيتددی 

( . بددا ایددن كدده مددی تددوان از هددر نددوع مدددل آدرس دهددی اسددتفاده نمددود ، ولددی     flat يرسلسددله مراتبددی و 

ه شددود . ارائدده تعددداد بسدديار زیددادی آدرس ، توصدديه مددی گددردد كدده از آدرس دهددی سلسددله مراتبددی اسددتفاد

 IPمزیددت عمددده اسددتفاده از یددك مدددل آدرس دهددی سلسددله مراتبددی اسددت . بددا توجدده بدده ایددن كدده آدرس 

در مجمدوع دو بده تدوان      سی و دو بيتدی اسدت و هدر بيدت مدی تواندد مقددار صدفر و یدا یدك را دارا باشدد ،           

 ( . 4910490019100یدددددددا ميليدددددددارد و  4/  3سدددددددی و دو آدرس را خدددددددواهيم داشدددددددت )   

بددده روتيندددگ  IPو علدددت عددددم اسدددتفاده از آن بدددرای آدرس دهدددی  flat اشدددکال مددددل آدرس دهدددی

مربددوط مددی گددردد . در صددورتی كدده هددر آدرس منحصددربفرد باشددد ، تمددامی روترهددای موجددود در           

اینترنددت مددی بایسددت آدرس هددر ماشددين موجددود در اینترنددت را ذخيددره نماینددد . ایددن موضددوع روتينددگ     

  بخشددی از آدرس هددای موجددود اسددتفاده شددده باشددد .  "مددوثر را  يددرممکن مددی سددازد حتددی اگددر صددرفا  

حل این مشکل مدی تدوان از مددل آدرسدی دهدی سلسدله مراتبدی بدا دو و یدا سده سدط  اسدتفاده نمدود              برای 

كدده در آن آدرس هددا بددر اسدداس شددبکه ، هاسددت ) دو سددط  ( و یددا شددبکه ، زیددر شددبکه و هاسددت ) سدده      

  سددددددددددددددددددددددددط  ( سددددددددددددددددددددددددازماندهی مددددددددددددددددددددددددی شددددددددددددددددددددددددوند .   

اره تلفدن مقایسده نمدود    مدل آدرس دهی سلسله مراتبدی ) بدا دو و یدا سده سدط  ( را مدی تدوان بدا یدك شدم          

. در یك شماره تلفدن ، بخدش اول مربدوط بده كدد شدهر اسدت . بخدش دوم مربدوط بده یدك ناحيده محلدی              

از یددك سدداختار الیدده  IPدر شددهر مددورد نظددر اسددت و بخددش نهددائی شددماره مشددترک اسددت . آدرس هددای 

ك شناسدده ای مشددابه اسددتفاده مددی نماینددد . در مقابددل ایددن كدده تمددامی سددی و دو بيددت بدده عنددوان یدد          

( ، بخشددی از آدرس ، شددامل آدرس   flatمنحصددربفرد در نظددر گرفتدده شددود ) نظيددر مدددل آدرس دهددی     

آدرس هاسددت ) دو  "شددبکه و سددایر بخددش هددا بدده عنددوان زیرشددبکه و یددا هاسددت ) سدده سددط  ( و یددا صددرفا

  سدددددددددددددددددددط  ( در نظدددددددددددددددددددر گرفتددددددددددددددددددده مدددددددددددددددددددی شدددددددددددددددددددود .    

  آدرس دهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی شددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبکه

ی شددود ، بطددور منحصددربفرد هددر شددبکه را مشددخد  آدرس شددبکه كدده بدده آن شددماره شددبکه نيددز گفتدده مدد  

مددی نمایددد . آدرس شددبکه هددر ماشددين موجددود بددر روی یددك شددبکه مشددابه ، بدده عنددوان بخشددی از آدرس    

IP   آن در نظددددر گرفتدددده مددددی شددددود . در آدرسIP:172.16.30.56  آدرس  211.  20، اعددددداد
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  شدددددددددددددددددددددددددبکه را مشدددددددددددددددددددددددددخد مدددددددددددددددددددددددددی نمایدددددددددددددددددددددددددد .  

د بددر روی یددك شددبکه را مشددخد مددی نمایددد. آدرس  آدرس گددره بطددور منحصددربفرد هددر ماشددين موجددو 

گره مدی بایسدت منحصدربفرد باشدد چراكده ایدن آدرس یدك ماشدين خداا موجدود بدر روی یدك شدبکه              

را شناسدائی مدی نمایدد . بده عدددد فدوا ) آدرس گدره ( بده عندوان یددك آدرس هاسدت مراجعده مدی گددردد            

  را مشدددخد مدددی نمایدددد . آدرس گدددره 35.  50، اعدددداد  IP:172.16.30.56. در نمونددده آدرس 

 طراحان اینترنت ، با توجه به اندازه شبکه تصميم به ایجاد كالس های مختلف شبکه نموده اند: 

در نظددر گرفتدده  Aبددرای تعددداد شددبکه هددای اندددكی كدده گددره هددای فراوانددی را شددامل مددی شددوند، كددالس  

  شددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت. 

در نظددر گرفتدده  Cد ، كددالس بددرای تعددداد شددبکه هددای زیددادی كدده دارای گددره هددای كمتددری مددی باشددن   

 شده است .

در نظدر گرفتده شدده اسدت      Bبرای شبکه های بدين شدبکه هدای بسديار بدزرو و بسديار كوچدك ، كدالس         

. 

بدده آدرس یددك شددبکه و گددره ) هاسددت ( توسددط كددالس اسددتفاده شددده در          IPتقسدديم یددك آدرس  

  ی دهد : شبکه مشخد می گردد . شکل زیر كالس های مختلف شبکه را نشان م

 
 

 شکل یك : كالس های مختلف شبکه

بددرای اطمينددان از روتينددگ مددوثر ، طراحددان اینترنددت یددك قددانون را بددرای بخددش بيددت هددای آ ددازین        

، بددا توجدده بدده ایددن كدده یددك  "آدرس هددر یددك از كددالس هددای مختلددف شددبکه تعریددف كددرده انددد . مددثال

د ، وی مددی توانددد همددواره بددا صددفر شددروع مددی شددون  Aروتددر مددی دانددد كدده آدرس هددای شددبکه كددالس  

پددس از خواندددن اولددين بيددت آدرس مددورد نظددر بددا سددرعت قابددل قبددول یددك بسددته اطالعدداتی را بدده  "صددرفا

مقصد مورد نظدر هددایت نمایدد . ایدن موضدوع نکتده مهدم در خصدوا مددل تعریدف شدده و وجده تمدایز              

  مدددددددددی باشدددددددددد . Cو كدددددددددالس  B، كدددددددددالس  Aبدددددددددين آدرس هدددددددددای كدددددددددالس 
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  مختلددددددف شددددددبکه خددددددواهيم پرداخددددددت .    در ادامدددددده بدددددده بررسددددددی كددددددالس هددددددای    

  Aكالس 

، اولددين بایددت بدده آدرس شددبکه اختصدداا یافتدده اسددت و سدده بایددت       Aدر یددك آدرس شددبکه كددالس  

بدددده  Aباقيمانددددده بددددرای آدرس گددددره هددددا در نظددددر گرفتدددده شددددده اسددددت . فرمددددت كددددالس         

 :IPمددددی باشددددد . بدددده عنددددوان مثددددال در آدرس   network.node.node.node صددددورت

آدرس گددددره را مشددددخد مددددی    11.  251.  15آدرس شددددبکه و  40، عدددددد  49.22.102.70

. هددددددر ماشددددددين موجددددددود بددددددر روی ایددددددن شددددددبکه خدددددداا مددددددی بایسددددددت         نمایددددددد

  باشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد . 40دارای آدرس شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبکه 

یددك بایددت اسددت. بيددت اول ایددن بایددت رزو شددده و از    "صددرفا Aطددول آدرس هددای شددبکه كددالس  

شددبکه  213هفددت بيددت باقيمانددده بددرای آدرس دهددی اسددتفاده مددی گددردد . بدددین ترتيددب ، حددداكثر   

  ) دو بدددددددده تددددددددوان هفددددددددت ( .  را مددددددددی تددددددددوان ایجدددددددداد نمددددددددود  Aكددددددددالس 

مددی بایسددت همددواره صددفر   Aاولددين بيددت مربددوط بدده اولددين بایددت در یددك آدرس شددبکه كددالس     

باشددد . بددا  211مددی بایسددت بددين صددفر و  Aباشددد. ایددن بدددان معنددی اسددت كدده یددك آدرس كددالس  

یددك بایددت بددرای آدرس شددبکه در نظددر گرفتدده  "صددرفا Aتوجدده بدده ایددن كدده در آدرس هددای كددالس 

صددورتی كدده ایددن آدرس را بددا توجدده بدده محدددودیت اشدداره شددده ) مقدددار صددفر اولددين    مددی شددود در

در نظددر بگيددریم و در ابتدددا تمددامی هفددت بيددت    5xxxxxxxبيددت در بایددت مربوطدده ( بدده صددورت   

( در نظدددر بگيدددریم ،  52222222 ( و در مرتبددده دوم یدددك ) 55555555باقيماندددده را صدددفر ) 

  ( . 211گدددردد ) بدددين صدددفر تدددا    مشدددخد مدددی   Aمحددددوده آدرس هدددای شدددبکه كدددالس    

( ، بددرای مسددير پدديش فددر  رزو شددده مددی باشددد .        5555 5555آدرس شددبکه تمددام صددفر )   

بددرای اشددکال زدائددی رزو شددده اسددت و نمددی تددوان از آن اسددتفاده نمددود .        211هم نددين آدرس 

 - 1=  210مددی باشددد )  210معددادل  Aبدددین ترتيددب ، تعددداد واقعددی آدرس هددای شددبکه كددالس   

213 . ) 

بيددت ( بددرای آدرس دهددی یددك ماشددين در شددبکه       14دارای سدده بایددت )   Aهددر آدرس كددالس  

( آدرس  2091119120) معددادل  14اسددت . ایددن بدددان معنددی اسددت كدده بدده تعددداد دو بدده تددوان     

 A وجددود خواهددد داشددت كدده بطددور منحصددربفرد بددرای آدرس دهددی گددره هددا در هددر شددبکه كددالس  

اسددتفاده مددی شددود . بددا توجدده بدده ایددن كدده آدرس هددای گددره تمددام صددفر و تمددام یددك رزو شددده مددی   

) دو بدده تددوان  2091119124معددادل  Aباشددند تعددداد واقعددی گددره هددا بددرای یددك شددبکه كددالس    

باشددد. بدددین ترتيددب مددی تددوان تعددداد بسدديار فراوانددی هاسددت را بددر روی یددك     منهددای دو ( مددی 14

 و استفاده نمود .سگمنت شبکه آدرس دهی 
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مددی تددوان از   Aبددرای اسددتخراد محدددوده آدرس هددای معتبددر هاسددت هددا در یددك شددبکه كددالس       

 روش زیر استفاده نمود : 

در صورت صدفر كدردن تمدامی بيدت هدای مربدوط بده هاسدت ) سده بایدت ( ، آدرس شدبکه مشدخد             

 مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی گددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددردد :

5  .5  .5  .25 

) سددده بایدددت ( ، آدرس  در صدددورت یدددك كدددردن تمدددامی بيدددت هدددای مربدددوط بددده هاسدددت         

broadcast   : مشددددددددددددددددددددددددددددخد مددددددددددددددددددددددددددددی گددددددددددددددددددددددددددددردد 

155  .155  .155  .25 

  مددددی باشددددند .  broadcastهاسددددت هددددای معتبددددر ، اعددددداد بددددين آدرس شددددبکه و آدرس    

( . بخددداطر داشدددته باشددديد در     25.  155.  155.  154تدددا   25.  5.  5.  2) در مثدددال فدددوا از  

ی نمائيددد ، بيددت هددای هاسددت نمددی تواننددد مددواردی كدده سددعی در یددافتن آدرس هددای معتبددر هاسددت مدد

  تمدددددددددددددددام صدددددددددددددددفر و یدددددددددددددددا تمدددددددددددددددام یدددددددددددددددك باشدددددددددددددددند .    

  Bكالس 

، دو بایددت اول اختصدداا بدده آدرس شددبکه دارد و از دو بایددت      Bدر یددك آدرس شددبکه كددالس   

بدده صددورت  Bباقيمانددده بددرای آدرس دهددی گددره اسددتفاده مددی گددردد. فرمددت آدرس هددای كددالس    

: network.network.node.node شددددد . بدددده عنددددوان نموندددده آدرس مددددی باIP : 

  اسددددددددددت . 35.  50و آدرس گددددددددددره  211.  20، آدرس شددددددددددبکه  172.16.30.56

اولددين بيددت مربددوط بدده اولددين بایددت مددی بایسددت همددواره مقدددار یددك و دومددين بيددت همددواره مقدددار   

صدددفر را داشدددته باشدددد . در صدددورتی كددده سدددایر بيدددت هدددای باقيماندددده در بایدددت اول را صدددفر       

 B( در نظددر بگيددریم محدددوده شددبکه هددای كددالس      25222222 یددا یددك )  ( و25555555)

  ( . 202تدددددددددددددددا  213مشدددددددددددددددخد مدددددددددددددددی گدددددددددددددددردد .)بدددددددددددددددين    

عدددد  20بددرای آدرس شددبکه دو بایددت در نظددر گرفتدده شددده اسددت . بدددین ترتيددب ، دو بدده تددوان       

شناسدده منحصددربفرد بددرای آدرس دهددی شددبکه وجددود خواهددد داشددت ولددی بددا توجدده بدده ایددن كدده       

و صددفر شددروع شددوند ) دو بيددت رزو شددده (  2مددی بایسددت بددا  Bشددبکه كددالس  تمددامی آدرس هددای

بيددت باقيمانددده اسددتفاده خواهددد شددد . بنددابراین در نهایددت دو بدده     24، بددرای آدرس دهددی شددبکه از  
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وجددود  B( بددرای آدرس دهددی شددبکه هددای كددالس     209334شناسدده منحصددر بفددرد )   24تددوان 

 خواهد داشت .

ت بددرای آدرس دهددی گددره هددا اسددتفاده مددی شددود . ایددن بدددان    از دو بایدد Bدر آدرس هددای كددالس 

منهددای دو ) تمددام صددفر و تمددام یددك ( یعنددی معددادل     20معنددی اسددت كدده بدده تعددداد دو بدده تددوان    

 آدرس دهی نمود . Bگره را می توان برای هر شبکه كالس  059534

 مددی تددوان از  Bبددرای اسددتخراد محدددوده آدرس هددای معتبددر هاسددت هددا در یددك شددبکه كددالس       

 روش زیر استفاده نمود : 

در صددورت صددفر كددردن تمددامی بيددت هددای مربددوط بدده هاسددت ) دو بایددت ( ، آدرس شددبکه مشددخد  

 مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی گددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددردد :

5  .5  .20  .211 

در صددددورت یددددك كددددردن تمددددامی بيددددت هددددای مربددددوط بدددده هاسددددت ) دو بایددددت ( ، آدرس   

broadcast   : مشددددددددددددددددددددددددددددخد مددددددددددددددددددددددددددددی گددددددددددددددددددددددددددددردد 

155  .155  .20  .211 

 مددددی باشددددند.  broadcastهاسددددت هددددای معتبددددر، اعددددداد بددددين آدرس شددددبکه و آدرس      

  ( 211.  20.  155.  154تددددددددددددددا  211.  20.  5.  2) در مثددددددددددددددال فددددددددددددددوا از  

  Cكالس 

یددك بایددت باقيمانددده بدده   "بدده بخددش آدرس شددبکه و صددرفا  Cسدده بایددت اول آدرس هددای كددالس  

صدددددورت بددددده  Cآدرس گدددددره اختصددددداا مدددددی یابدددددد . فرمدددددت آدرس هدددددای كدددددالس   

: network.network.network.node    اسدددددددت . بددددددده عندددددددوان نمونددددددده در آدرس

IP:192.168.100.102  مدددددی  251و آدرس گدددددره  201.  203.  255، آدرس شدددددبکه

 باشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد.

( 225) ، دو بيددت اولددين اكتددت یددك و سددومين بيددت همددواره صددفر اسددت Cدر شددبکه هددای كددالس 

از دنبددال نمددودن فرآیندددی    پددس Cبددرای مشددخد كددردن محدددوده آدرس هددای شددبکه كددالس      

اشدداره گردیددد مددی تددوان محدددوده شددبکه هددای كددالس  Bو  Aمشددابه بددا آن دده كدده در مددورد كددالس 

C  ( . بندددابراین در صدددورت مشددداهده یدددك آدرس  113تدددا  201را بدسدددت آورد ) بدددينIP  كددده
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كددالس  IPاسددت ، مشددخد مددی گددردد كدده آدرس فددوا یددك آدرس   113تددا  201شددروع آن بددا 

C . مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی باشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

مددی باشددد . بدددین ترتيددب مددی    225، سدده بيددت اول بایددت اول   Cدر یددك آدرس شددبکه كددالس  

بایددت ) و  3را مشددخد نمددود .  Cتددوان بددا انجددام محاسددباتی سدداده تعددداد شددبکه دردسددترس كددالس  

بيددت جهددت آدرس دهددی را ارائدده مددی نمایددد كدده   12بيددت ( منهددای سدده بخددش رزو شددده ،   14یددا 

را ایجدداد  Cشددبکه كددالس  195019251و یددا  12بدده تددوان  1اد بدده كمددك آنهددا مددی تددوان بدده تعددد

 نمود .

از یددك بایددت بددرای آدرس دهددی گددره هددا اسددتفاده مددی نمایددد .    Cهددر شددبکه منحصددربفرد كددالس  

منهددای دو آدرس رزو شددده ) تمددام صددفر و یددا    150و یددا  3بدددین ترتيددب بدده تعددداد دو بدده تددوان    

 گره( . 154آدرس دهی نمود )  Cتمام یك ( را می توان برای هر شبکه كالس 

مددی تددوان از   Cبددرای اسددتخراد محدددوده آدرس هددای معتبددر هاسددت هددا در یددك شددبکه كددالس      

 روش زیر استفاده نمود : 

در صددورت صددفر كددردن تمددامی بيددت هددای مربددوط بدده هاسددت ) یددك بایددت ( ، آدرس شددبکه           

 مشدددددددددددددددددددددددددددددددددددخد مدددددددددددددددددددددددددددددددددددی گدددددددددددددددددددددددددددددددددددردد : 

5  .255  .203  .201 

ی مربدددوط بددده هاسدددت ) یدددك بایدددت ( ، آدرس    در صدددورت یدددك كدددردن تمدددامی بيدددت هدددا    

broadcast   : مشددددددددددددددددددددددددددددخد مددددددددددددددددددددددددددددی گددددددددددددددددددددددددددددردد 

155  .255  .203  .201 

  مددددی باشددددند .  broadcastهاسددددت هددددای معتبددددر ، اعددددداد بددددين آدرس شددددبکه و آدرس    

  ( . 201.  203.  255.  154تددددددددددا   201.  203.  255.  2) در مثددددددددددال فددددددددددوا از  

  Eو  Dكددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالس هددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددای 

)  Dرزو شددده انددد . از كددالس   Eو  Dبددرای شددبکه هددای كددالس    155و  114آدرس هددای بددين  

(  155تدددا  145) بدددين  Eو از كدددالس  multicast( بدددرای آدرس هدددای  130تدددا  114بدددين 

  بددددددددددرای اهدددددددددددا  علمددددددددددی و تحقيقدددددددددداتی اسددددددددددتفاده مددددددددددی گددددددددددردد . 

 ی دنبال نمائيم. با توجه به طوالنی شدن این بخش اجازه دهيد ادامه بح  را در بخش بعد
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CCNA برنامه ریزی و طراحی شبکه 

 

 آن ه تاكنون گفته شده است :

برنامدده ریددزی و طراحددی : طراحددی یددك شددبکه محلددی سدداده بددا اسددتفاده از فندداوری         بخددش اول 

 سيسکو

 منطبق بر طرح شبکه IPبرنامه ریزی و طراحی : طراحی یك مدل آدرس دهی    بخش دوم 

منطبددق بددر طددرح شددبکه را    IP طراحددی یددك مدددل آدرس دهددی    در ایددن بخددش ، بحدد  بددر روی  

آدرس   ، broadcast هم دددددون آدرس هدددددای رزو شدددددده ،   ادامددددده داده و بددددده مدددددواردی 

  (  network address translation  ) برگرفتدددده از NAT و  خصوصددددی IP هددددای

   اشدددددددددددددددددددددددددددددددددداره خددددددددددددددددددددددددددددددددددواهيم كددددددددددددددددددددددددددددددددددرد .  

ش دوم قبل از این كه بده مدوارد فدوا اشداره نمدائيم بدد نيسدت بده خالصده مطالدب گفتده شدده در بخد             

اولددين   را بددر اسدداس مقدددار  IP نگدداهی مجدددد داشددته باشدديم . جدددول زیددر محدددوده آدرس هددای   

 نشان می دهد . IP اكتت برای هر یك از كالس های

 بر اساس مقدار اولين اكتت IP محدوده آدرس IP كالس

 Class A  1 to 126 (00000001 to 01111110)* 

 Class B  128 to 191 (10000000 to 10111111) 

 Class C  192 to 223 (11000000 to 11011111) 

 Class D  224 to 239 (11100000 to 11101111) 

 Class E  240 to 255 (11110000 to 11111111) 

رزو شدددده بدددرای تسدددت اسدددت و نمدددی     A ( ، یدددك آدرس كدددالس 52222222) 211آدرس  : * 

  توان آن را به یك شبکه نسبت داد .

 بر اساس مقدار دهدهی اولين اكتت IP یك : تشخيد كالسجدول  

  آدرس هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددای رزو شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده

  رزو شددده مددی باشددند و مدددیر شددبکه نمددی توانددد   بددرای اهدددا  خاصددی IP برخددی از آدرس هددای

 از این نوع آدرس ها استفاده نماید:

www.ParsBook.org

http://www.persiansec.mihanblog.com/post/105
http://www.persiansec.mihanblog.com/post/107
http://www.persiansec.mihanblog.com/post/107
http://www.persiansec.mihanblog.com/post/107


 68534315390از: مصطفی بنایی فریماننگارش 

26 

 

 

د. آدرس هددائی كدده از آنهددا بدده منظددور شناسددائی و یددا مشددخد كددردن خددود شددبکه اسددتفاده مددی گددرد 

.  22.  5  شددبکه ای بدده آدرس   مشدداهده مددی نمائيددد ،    2همانگوندده كدده در بخددش بدداالی شددکل    

كدده سدده بایددت اول آن آدرس شددبکه   C مشددخد شددده اسددت ) یددك شددبکه كددالس   203.  255

و بایددت آخددر آدرس هاسددت را مشددخد مددی نمایددد ( . مددادامی كدده داده بددر روی شددبکه محلددی فددوا  

هاسددت دیگددر ارسددال مددی گددردد ، شددماره هاسددت حددائز     حركددت مددی نمایددد و از یددك هاسددت بدده  

اهميت مدی باشدد. زمدانی كده داده ئدی از یدك هاسدت موجدود بدر روی یدك شدبکه دیگدر بدرای هدر               

تددا  203.  255.  22.  2  آدرس هددای  یددك از هاسددت هددای موجددود در ایددن شددبکه ) محدددوده   

ه حدددائز اهميدددت ( ، ارسدددال مدددی گدددردد در مرحلددده اول شدددماره شدددبک   203.  255.  22.  154

خواهددد بددود ، چراكدده روتددر بددا اسددتفاده از آن قددادر بدده فورواردینددگ مناسددب بسددته اطالعدداتی بدده       

 .  ( 203.  250.  22.  5  ارسدددال داده از شدددبکه ای بددده آدرس  "شدددبکه مقصدددد اسدددت ) مدددثال  

ر بخدش بداال عمدل مدی نمایدد بدا       شبکه محلی موجدود در قسدمت پدائين شدکل همانندد شدبکه محلدی د       

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداوت ایدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن 

 است . 203.  255.  21.  5كه شماره شبکه آن 
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 : آدرس شبکه 2شکل 

: از ایددن نددوع آدرس هددا جهددت انتشددار بسددته هددای اطالعدداتی بددرای        broadcast آدرس هددای

 1تمددامی دسددتگاه هددای موجددود بددر روی یددك شددبکه اسددتفاده مددی گددردد . در قسددمت بدداالی شددکل   

.  255.  22.  155  برابددددددر  broadcast آدرس  203.  255.  22.  5بددددددرای شددددددبکه   ،

ی گددردد توسددط هددر یددك از    ارسددال م broadcast مددی باشددد . داده ئددی كدده بدده آدرس    203

 ( خواندددده مدددی شدددوند .    203.  255.  22.  5 هاسدددت هدددای موجدددود بدددر روی آن شدددبکه )    

( نيددز عملکددردی   203.  255.  21.  5 شددبکه محلددی نشددان داده شددده در بخددش پددائين شددکل )     

آن  broadcast مشددابه بددا شددبکه نشددان داده شددده در بخددش بدداال دارد بددا ایددن تفدداوت كدده آدرس  

  می باشد . 203.  255.  21.  155معادل 

 
 broadcast  : آدرس 1شکل 
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كدده تمددامی بيددت هددای مربددوط بدده هاسددت آن صددفر بدداینری در نظددر گرفتدده شددده      IP یددك آدرس

درس رزو شددده بددوده و نمددی تدددوان از آن    اسددت ، آدرس شددبکه را مشددخد مددی نمایددد . ایددن آ      

كدده تمددامی بيددت هددای مربددوط بدده      B ، یددك آدرس كددالس  3اسددتفاده نمددود .در شددکل شددماره   

  210.  25. 5.  5. آدرس   هاسددت آن صددفر در نظددر گرفتدده شددده اسددت ، نشددان داده شددده اسددت   

 ، آدرس شبکه را مشخد می نماید .

 

 
 

 : آدرس شبکه 3شکل 

را در نظددر بگيددریم ) در ایددن كددالس از سدده بایددت     A شددبکه كددالس  در صددورتی كدده یددك آدرس 

  بددرای آدرس دهددی هاسددت و از یددك بایددت بددرای آدرس دهددی شددماره شددبکه اسددتفاده مددی گددردد ( ، 

.  3شددبکه ای اسددت كدده مددی توانددد شددامل هاسددتی بدده آدرس      IP آدرس 223.  5.  5.  5آدرس 

زمددان فورواردینددگ بسددته هددای اطالعدداتی    باشددد . روترهددا از آدرس هددای شددبکه در    223.  2.  1

   بدددددددددددددددددر روی شدددددددددددددددددبکه اسدددددددددددددددددتفاده مدددددددددددددددددی نمایندددددددددددددددددد .    

بددرای دو اكتددت و یددا بایددت اوليدده بدده صددورت پدديش فددر  مقدددار   B در یددك آدرس شددبکه كددالس

در نظددر گرفتدده مددی شددود . از دو بایددت و یددا اكتددت آخددر بددرای شددماره هاسددت و مشددخد نمددودن      

ی گدددردد . بددده ایدددن ندددوع آدرس هدددا     دسدددتگاه هدددای متصدددل شدددده بددده شدددبکه اسدددتفاده مددد       

یددددك را مددددی دهددددد ( . یددددك    مفهددددوم uni گفتدددده مددددی شددددود )  unicast  "اصددددطالحا

بدده یددك هاسددت بددر روی یددك شددبکه اشدداره مددی نمایددد . در مثددال فددوا     "صددرفا unicast آدرس

بدددرای آدرس شددددبکه رزو شددددده اسدددت و نمددددی تددددوان آن را بدددده     IP:  2101251515 آدرس
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صددل شددده بدده ایددن شددبکه نسددبت داد . در چنددين مددواردی مددی تددوان بدده   هي يددك از دسددتگاه هددای مت

بددرای آدرس دهددی یکددی از هاسددت هددای موجددود       210.  25.  20.  2از آدرس   عنددوان نموندده 

بخدددش مربددوط بددده   210.  25اسدددتفاده نمددود . در ایدددن مثددال    210.  25. 5.  5بددر روی شددبکه   

ر روی شددبکه فددوا مشددخد  بخشددی اسددت كدده آدرس یددك هاسددت را بدد    20.  2آدرس شددبکه و 

 مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی نمایددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد . 

بددددرای ارسددددال داده بدددده تمددددامی دسددددتگاه هددددای موجددددود بددددر روی یددددك شددددبکه بدددده یددددك  

زمددانی اتفدداا مددی افتددد كدده یددك      broadcast نيدداز خددواهيم داشددت .   broadcast آدرس

اقددام بده ارسدال داده بدرای تمدامی دسدتگاه هدای موجدود در یدك شدبکه مدی نمایدد. شدکل                فرستنده

 را نشان می دهد : B و شبکه یك نمونه آدرس كالس broadcast ، آدرس 4

 
 B و شبکه یك نمونه آدرس كالس broadcast : آدرس 4شکل 

مددی باشددد . بسددته هددای اطالعدداتی      210.  25.  155.  155شددبکه فددوا   broadcast آدرس

.  5.  5  حدداوی چنددين آدرس مقصدددی توسددط هددر یددك از كامپيوترهددای موجددود بددر روی شددبکه )   

( دریافددت و پددردازش مددی گددردد . بددرای حصددول اطمينددان از ایددن موضددوع كدده سددایر       210.  25

فرسددتنده مددی     را پددردازش مددی نماینددد ،    broadcast در شددبکه پيددام    دسددتگاه هددای موجددود   

خدداا مقصددد اسددتفاده نمایددد تددا هددر یددك از دسددتگاه هددای گيرنددده       IP  بایسددت از یددك آدرس 

در بخددش هاسددت خددود    broadcast و پددردازش نماینددد . آدرس هددای  بتواننددد آن را شناسددائی  

، یددك  IP دارای مقدددار یددك مددی باشددند ) تمددامی بيددت هددای مربددوط بدده بخددش هاسددت در آدرس   

  بدددددددددددددددددداینری در نظددددددددددددددددددر گرفتدددددددددددددددددده مددددددددددددددددددی شددددددددددددددددددود ( .  
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  كدده شددانزده بيددت آن مربددوط بدده آدرس دهددی هاسددت اسددت ،        210.  25.  5.  5بددرای شددبکه  

 در نظر گرفته می شود . broadcast به عنوان آدرس 210.  25.  155.  155آدرس 

  عمدددددددددددددددددددددددددددددومی و خصوصدددددددددددددددددددددددددددددی  آدرس هدددددددددددددددددددددددددددددای

ثبددات و انسددجام اینترنددت بدده یکتددائی عمددومی آدرس هددای شددبکه بسددتگی دارد . همانگوندده كدده در      

مشدداهده مددی نمائيددد ، مدددل آدرس دهددی شددبکه فددوا دارای مشددکل جدددی اسددت . هددر دو    5شددکل 

مددی باشددند . زمددانی كدده داده ارسددالی بدده     203.  255.  22 . 5  شددبکه دارای یددك آدرس شددبکه 

 روتر می رسد ، وی آن را می بایست برای كدام شبکه فوروارد نماید ؟

 

 

 : ضرورت استفاده از آدرس های منحصربفرد 5شکل 

مدددلی این نددين ، افددزایش بددار ترافيکددی شددبکه را بدده دنبددال داشددته و مددی توانددد در عمددل روتددر را بدده    

مکددانيزم هددای    انجددام و ددایف خددود بددا شکسددت مواجدده نمایددد . بنددابراین ، مددی بایسددت از    منظددور 

خاصددی بدده منظددور حصددول اطمينددان از یکتددائی آدرس هددا اسددتفاده گددردد . ایددن مسددئوليت در ابتدددا     

(  Internet Network Information Center  ) برگرفتدده شددده از   InterNIC بدده
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 يرفعددال اسددت و مسددئوليت واگدددار شددده بدده آنهددا توسددط  واگدددار گردیددد . ایددن سددازمان هددم اینددك

  Internet Assigned Numbers Authority) برگرفتددده شدددده از  IANA موسسددده

را بددا هددد  عدددم تکددرار در   IP ( دنبددال مددی گددردد . ایددن سددازمان بددا دقددت مدددیریت آدرس هددای  

  آدرس هدددددددددددددددددای عمدددددددددددددددددومی انجدددددددددددددددددام مدددددددددددددددددی دهدددددددددددددددددد .  

د و نمددی بایسددت ماشددين هددای متصددل شددده بدده یددك عمددومی منحصددربفرد مددی باشددن IP آدرس هددای

عمدددومی ،  IP مشدددابه باشدددند . چراكددده آدرس هدددای    IP شدددبکه عمدددومی دارای آدرس هدددای  

سراسددری و اسددتاندارد مددی باشددند . تمددامی ماشددين هددای متصددل شددده بدده اینترنددت مددی بایسددت بدده ایددن  

ركددز ارائدده دهنددده  عمددومی را مددی تددوان از یددك م  IP قددانون وفددادار و پایبنددد باشددند . آدرس هددای 

  ( و سددددددددایر مراكددددددددز قددددددددانونی دریافددددددددت كددددددددرد . ISP خدددددددددمات اینترنددددددددت )

عمددومی جوابگددو نمددی باشددند . بدده همددين  IP بددا توجدده بدده رشددد سددرین اینترنددت ، تعددداد آدرس هددای

) برگرفتدده  CIDR دليددل و در جهددت حددل ایددن بحددران ، مدددل هددای آدرس دهددی جدیدددی نظيددر     

  ، پيدداده سددازی شددده اسددت .  IPv6 ( و یددا classless interdomain routingشددده از 

دیگددر از راه حددل هددای پيدداده سددازی شددده بدده منظددور حددل مشددکل فددوا ، اسددتفاده از آدرس      یکددی 

هدددای خصوصدددی اسدددت . همانگونددده كددده اشددداره گردیدددد هاسدددت هدددای اینترندددت نيازمندددد یدددك   

نشددده انددد منحصددربفرد جهددانی مددی باشددند . شددبکه هددای محلددی كدده بدده اینترنددت متصددل     IP آدرس

مدددی توانندددد از هدددر آدرس معتبدددری اسدددتفاده نمایندددد ) بشدددرطی كددده بدددر روی شدددبکه خصوصدددی   

منحصددربفرد باشددند ( . امددروزه تعددداد زیددادی از شددبکه هددای خصوصددی در كنددار شددبکه هددای عمددومی 

  وجددددددود دارد كدددددده ممکددددددن اسددددددت سددددددرانجام بدددددده اینترنددددددت متصددددددل شددددددوند .      

بددرای شددبکه هددای خصوصددی در نظددر    IP سدده بددالک از آدرس هددای  RFC 1918 بددر اسدداس

و یددك مجموعدده  B یددك مجموعدده از آدرس هددای كددالس  ، A گرفتدده شددده اسددت ) یددك كددالس

( . آدرس هدددائی از ایدددن ندددوع بدددر روی سدددتون فقدددرات اینترندددت روت  C از آدرس هدددای كدددالس

  روترهدددای اینترندددت بالفاصددددله آدرس هدددای خصوصدددی را دورخواهندددد انددددداخت .       نشدددده و 

 ه آدرس های خصوصی را نشان می دهد .جدول زیر محدود
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  محدوده آدرس های خصوصی تعریف شده IP كالس

 Class A  10.0.0.0 to 10.255.255.255 

 Class B  172.16.0.0 to 172.31.255.255 

 Class C  192.168.0.0 to 192.168.255.255 

 خصوصی IP آدرس های

 يرعمددومی ، یددك آزمایشددگاه تسددت و ... را داشددته   در صددورتی كدده قصددد تعریددف یددك اینترانددت   

باشددديم ، مدددی تدددوان از ایدددن ندددوع آدرس هدددای خصوصدددی در مقابدددل آدرس هدددای منحصدددربفرد    

 سراسددددددددددددددددددددددددددددددددددری اسددددددددددددددددددددددددددددددددددتفاده نمددددددددددددددددددددددددددددددددددود .

عمددومی تركيددب گردنددد . بددرای اتصددال  IP خصوصددی مددی تواننددد بددا آدرس هددای IP آدرس هددای

نمایددد بدده اینترنددت ، نيازمنددد ترجمدده     خصوصددی اسددتفاده مددی   IP كدده از آدرس هددای   شددبکه ای

)  NAT   آدرس هددای خصوصددی بدده آدرس هددای عمددومی مددی باشدديم . بدده ایددن فرآینددد ترجمدده ،   

 "( گفتددده مدددی شدددود . معمدددوال  Network Address Translation  برگرفتددده شدددده از

  را انجدددددددام مدددددددی دهدددددددد .  NAT روتدددددددر دسدددددددتگاهی اسدددددددت كددددددده عمليدددددددات   

 وجود دارد : NAT سه نوع مختلف

NAT در ایددن مدددل یددك تنددا ر یددك بدده یددك بددين آدرس هددای محلددی و سراسددری ایجدداد    ایسددتا :

شدبکه محلدی     می گردد . بددین ترتيدب ، مجبدور خدواهيم بدود كده بدرای هدر هاسدت موجدود بدر روی           

 .  واقعی باشيم IP  دارای یك آدرس

NAT در ایددن مدددل یددك آدرس  پویددا : IP  خصوصددی بدده یددك آدرس IP عمددومی map  مددی

عمدددومی ذخيدددره شدددده در   IP . فرآیندددد فدددوا بدددر اسددداس مجموعددده ای از آدرس هدددای   شدددود 

ایسددتا پيکربندددی NAT انجددام مددی گددردد . بدددین ترتيددب الزم نخواهددد بددود كدده هماننددد pool یددك

روتر برای ایجاد تناطر یك بده یدك بده صدورت دسدتی انجدام شدود . توجده داشدته باشديد كده در ایدن             

واقعددی اسددتفاده گددردد تددا هددر هاسددت امکددان   IP آدرس هددای مدددل مددی بایسددت بدده تعددداد كددافی از 

  اینترنت را داشته باشد .  مبادله بسته های اطالعاتی بر روی

 NAT overload  ایددن روش متددداولترین نددوع پيکربندددی : NAT   اسددت كدده مددی تددوان آن را

بدده  "خصوصددی صددرفا IP پویددا در نظددر گرفددت كدده در آن چندددین آدرس   NAT نددوع خاصددی از 

-many مددی شددوند ) مدددل  map عمددومی بددا اسددتفاده از پددورت هددای مختلددف   IP آدرسیددك 
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to-one  بدده ایددن مدددل . ) PAT   برگرفتدده شددده از (port address translation  نيددز )

( ، مددی تددوان هددزاران كدداربر    NAT Overload) و یددا  PAT گفتدده مددی شددود . بددا اسددتفاده از 

 ی به اینترنت متصل نمود .واقع IP با استفاده از یك آدرس "را صرفا

 

      CCNAبرنامه ریزی و طراحی شبکه :  

 آن ه تاكنون گفته شده است:      

برنامدده ریددزی و طراحددی : طراحددی یددك شددبکه محلددی سدداده بددا اسددتفاده از فندداوری         بخددش اول 

 سيسکو

منطبددق بددر طددرح   IPبرنامدده ریددزی و طراحددی : طراحددی یددك مدددل آدرس دهددی          بخددش دوم 

 شبکه

منطبددق بددر طددرح   IPبرنامدده ریددزی و طراحددی : طراحددی یددك مدددل آدرس دهددی        بخددش سددوم  

 شبکه

متناسددب بددا نيازهددای شددبکه خددواهيم    انتخدداب یددك پروتکددل روتينددگ ،  در ایددن بخددش بدده بررسددی

 پرداخت .

  مفدددددددددددددددددددددددددددددددددداهيم اوليدددددددددددددددددددددددددددددددددده روتينددددددددددددددددددددددددددددددددددگ  

به گدرفتن یدك بسدته اطالعداتی از دسدتگاهی و ارسدال آن از طریدق شدبکه بدرای دسدتگاه موجدود بدر             

بددا هاسددت   انجددام روتينددگ  روترهددا بددرای  روی یددك شددبکه متفدداوت ، روتينددگ گفتدده مددی شددود . 

در خصددوا شددبکه هددا و انتخدداب بهتددرین  "ه و صددرفاهددای موجددود بددر روی شددبکه هددا كدداری نداشددت

. روترهددا بددر اسدداس آدرس منطقددی شددبکه ای كدده هاسددت مددورد     مسددير تصددميم گيددری مددی گيرنددد 

نظددر بددر روی آن مسددتقر اسددت ، بسددته اطالعدداتی را دریافددت و در ادامدده ، از آدرس سددخت افددزاری     

  اسددتفاده مددی نماینددد .  روتددر بدده مقصددد صددحي  هاسددت    توزیددن بسددته اطالعدداتی از   هاسددت بددرای

در روتينددگ پویددا ، پروتکددل موجددود بددر روی یددك روتددر بددا پروتکددل مشددابه اجددرا  شددده بددر روی     

ارتبدداط برقددرار مددی نمایددد . در ادامدده ، هددر یددك از روترهددا اطالعددات مربددوط بدده    روترهددای همسددایه

روتيندگ خدود    تدا در جددول    شبکه هائی را كه نسبت بده آنهدا آگداهی دارندد بده اطدالع هدم رسدانده        

ذخيره نمایند . بدین ترتيب و بدر اسداس فرآیندد فدوا داندش روترهدا نسدبت بده شدبکه هدائی كده آنهدا             

www.ParsBook.org

http://www.persiansec.mihanblog.com/post/105
http://www.persiansec.mihanblog.com/post/107
http://www.persiansec.mihanblog.com/post/107
http://www.persiansec.mihanblog.com/post/107
http://www.persiansec.mihanblog.com/post/308
http://www.persiansec.mihanblog.com/post/308
http://www.persiansec.mihanblog.com/post/308


 68534315390از: مصطفی بنایی فریماننگارش 

34 

 

را مددی شناسددند ، بهنگددام مددی گددردد . در صددورت بددروز تغييددر در شددبکه ، پروتکددل هددای روتينددگ     

 پویددا بطددور اتوماتيددك ایددن موضددوع را بدده اطددالع تمددامی روترهددا مددی رسددانند . در صددورتی كدده از     

روتينددگ ایسددتا اسددتفاده شددده باشددد ، مدددیریت شددبکه مسددئول بهنگددام سددازی و اعمددال تمددامی           

در شددبکه هددای بددزرو ،    "تغييددرات بدده صددورت دسددتی در تمددامی روترهددا مددی باشددد . معمددوال       

 تركيبی از دو روش روتينگ ایستا و پویا استفاده می گردد.

 

  روتيندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددگ ایسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتا

ر هددر یددك از جددداول روتينددگ اضددافه مددی گددردد . ایددن روش دارای مزایددا و     در روتينددگ ایسددتا ، مسدديرها بطددور دسددتی د  

 محدودیت های مختد به خود است :

 مزایای روتينگ ایستا

عدددم تحميددل بددار عمليدداتی اضددافه بددر روی پردازشددگر روتددر . بدددین ترتيددب مددی تددوان از یددك روتددر بددا پردازنددده سددبك تددر   

 استفاده نمود .

  بددين روترهددا  د در جددداول روتينددگ از پهنددای بانددد )  رفيددت لينددك هددای ارتبدداطی ( بددرای بهنگددام سددازی اطالعددات موجددو

 كاهش می یابد . WAN استفاده نخواهد شد . بدین ترتيب هزینه لينك های ارتباطی

 مدیر شبکه می تواند اجازه روتينگ به شبکه هائی خاا را فراهم نماید . "امنيت ، چراكه صرفا 

 محدودیت های روتينگ ایستا

مدددیریت شددبکه مددی بایسددت شددناخت مناسددب و واقعددی از ارتباطددات شددبکه ای و نحددوه اتصددال روترهددا بدده یکدددیگر را بدانددد   

 تا بتواند بر اساس آنها پيکربندی روترها را بطرز صحي  انجام دهد .

 در صددورتی كدده یددك شددبکه بدده مجموعدده شددبکه هددای ارتبدداطی اضددافه گددردد ، مدددیریت شددبکه مددی بایسددت یددك مسددير را    

 برای آن در تمامی روترها و بطور دستی اضافه نماید .

روتينددگ ایسددتا بددرای شددبکه هددای بددزرو مناسددب نمددی باشددد چراكدده نگهددداری این نددين شددبکه هددائی مسددتلزم صددر  زمددان   

   زیادی است .

  روتنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددگ پویدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا 

هددا اسددتفاده مددی شددود در روتينددگ پویددا از پروتکددل هددائی بدده منظددور یددافتن و بهنگددام سددازی جددداول روتينددگ بددر روی روتر 

در ایددن روش عددالوه بددر افددزایش بددار عمليدداتی پردازنددده ، درصدددی از پهنددای بانددد بددين لينددك هددای شددبکه نيددز اشددغال          .
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 لينددددددددددددددددددددك ارتبددددددددددددددددددددداطی ( .  cost خواهددددددددددددددددددددد شددددددددددددددددددددد . ) افددددددددددددددددددددزایش   

 در واقددن ، یددك پروتکددل روتينددگ مجموعدده ای از قددوانين الزم بدده منظددور ارتبدداط یددك روتددر بددا روترهددای همسددایه را          

) برگرفتددده شدددده از  EGP ( و  interior gateway protocols) برگرفتددده شدددده از IGP  تعریدددف مدددی نمایدددد .

exterior gateway protocols       دو نموندده از پروتکددل هددای روتينددگ مددی باشددند كدده از آنهددا در ارتباطددات بددين )

  شدددددددددددددددددددددددددددددددبکه ای اسدددددددددددددددددددددددددددددددتفاده مدددددددددددددددددددددددددددددددی گدددددددددددددددددددددددددددددددردد .  

)   AS روتينددگ بددا روترهددای موجددود در یددك سيسددتم خددود مختددار و یددا    بدده منظددور مبادلدده اطالعددات   IGP از پروتکددل

( اسددتفاده مددی شددود . یددك سيسددتم و یددا ناحيدده خددود مختددار ، شددامل          autonomous systemبرگرفتدده شددده از  

مجموعه ای از شبکه هدائی اسدت كده تحدت یدك حدوزه مددیریتی مدی باشدند . ایدن بددان معندی اسدت كده تمدامی روترهدائی                 

  ول روتينددگ مشددابهی را بدده اشددتراک مددی گدارنددد در یددك ناحيدده خددود مختددار مشددابه قددرار دارنددد .       كدده اطالعددات جددد 

 Border) برگرفتدده شددده از   BGP بددرای ارتبدداط بددين نددواحی خودمختددار اسددتفاده مددی شددود .       EGP از پروتکددل

Gateway Protocol  نموندددددددددددددده ای از یددددددددددددددك پروتکددددددددددددددل ) EGP . اسددددددددددددددت  

روتيندگ و آشدنائی بدا نحدوه عملکدرد هدر یدك از آنهدا ، مدی بایسدت بده چندد موضدوع              قبل از درگير شددن بدا پروتکدل هدای     

و انددواع محتلددف پروتکددل هددای روتينددگ از جملدده    administrative distancesدیگددر اشدداره نمددائيم . آشددنائی بددا  

 موضوعات مهم در این رابطه است كه در ادامه به بررسی آنها خواهيم پرداخت .

Administrative Distances  
توجددده  administrative distance  و یدددا  AD بددده  در زمدددان پيکربنددددی پروتکدددل هدددای روتيندددگ ، مدددی بایسدددت

بددرای ارزش گددداری و ميددزان قابليددت اعتمدداد بدده اطالعددات روتينددگ دریددافتی یددك روتددر از طریددق   AD خاصددی داشددت . از

كدده عدددد صددفر نشدداندهنده اعتمدداد اسددت  155، یددك عدددد صددحي  بددين صددفر تددا   AD . روتددر همسددایه اطددالا مددی گددردد

  اسددددددت .  نشدددددداندهنده عدددددددم وجددددددود ترافيددددددك بددددددر روی مسددددددير مددددددورد نظددددددر    155بدددددداال و عدددددددد 

اولددين چيددزی اسددت كدده     AD اگددر روتددری دو ليسددت بهنگددام سددازی را از یددك شددبکه راه دور مشددابه دریافددت نمایددد ،     

  كمتددری AD توسددط وی كنتددرل خواهددد شددد . در صددورتی كدده یکددی از مسدديرهای توصدديه شددده و یددا پيشددنهادی دارای       

باشددد ، انتخدداب و در جدددول روتينددگ ذخيددره مددی گددردد . در صددورتی كدده مسدديرهای پيشددنهادی بددرای یددك شددبکه مشددابه     

و یددا پهنددای بانددد موجددود بددين      hop ) نظيددر تعددداد  یکسددانی مددی باشددند ، از متریددك پروتکددل روتينددگ       AD دارای

باشددد در جدددول روتينددگ ثبددت خواهددد   خطددوط ( اسددتفاده خواهددد شددد و مسدديری كدده دارای متریددك پددائين تددر و یددا كمتددری

-load پروتکدددل روتيندددگ از   و متریدددك یکسدددان باشدددند ،   AD شدددد . در صدددورتی كددده دو مسدددير پيشدددنهادی دارای   
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balance   تفاده مددددددددددددددددددددی نمایددددددددددددددددددددد . بدددددددددددددددددددده شددددددددددددددددددددبکه راه دور اسدددددددددددددددددددد 

پدديش فددر  كدده یددك روتددر سيسددکو از آن بدده منظددور اتخدداذ تصددميم در خصددوا انتخدداب مسددير بدده یددك  AD جدددول زیددر

 شبکه راه دور استفاده می نماید را نشان می دهد :

 پيش فر  AD منبن مسير

 Connected interface  5 

 Static route 2 

 Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) 05 

 Interior Gateway Routing Protocol (IGRP) 255 

 Open Shortest Path First (OSPF) protocol 225 

 Routing Information Protocol (RIP) 215 

 External EIGRP 215 

 Unknown 

155 
ایدددن مسدددير هرگدددز اسدددتفاده   

 نشده است

 پيش فر  AD جدول یك : مقادیر 

بدده روتددر متصددل شددده باشددد ، روتددر همددواره از اینتددرفيس متصددل شددده بدده شددبکه       "صددورتی كدده یددك شددبکه مسددتقيما  در 

استفاده می نماید . در صدورتی كده مددیر شدبکه یدك مسدير ایسدتا را پيکربنددی نمایدد ، روتدر بده ایدن مسدير بديش از هدر ندوع                 

مسدديرهای ایسددتا را تغييددر  AD تواننددد مقدددار مسدديری كدده خددود آموختدده اسددت ، اعتمدداد خواهددد كددرد . مدددیران شددبکه مددی  

  ایددددن نددددوع مسدددديرها یددددك در نظددددر گرفتدددده مددددی شددددود .      AD  دهنددددد ولددددی بدددده صددددورت پدددديش فددددر  ،   

از یددك شددبکه  IGRP و یددك مسددير پيشددنهادی RIP در صددورتی كدده دارای یددك مسددير ایسددتا ، یددك مسددير توصدديه شددده 

مسددير ایسددتا   AD ایسددتا اسددتفاده خواهددد كددرد مگددر ایددن كددهمشددابه باشدديم ، روتددر بدده صددورت پدديش فددر  همددواره از مسددير 

 تغيير یابد .

  اندددددددددددددددددددددددددددددددواع پروتکدددددددددددددددددددددددددددددددل هدددددددددددددددددددددددددددددددای روتيندددددددددددددددددددددددددددددددگ   

 پروتکل های روتينگ را می توان به سه گروه عمده زیر تقسيم نمود :

Distance vector   در پروتکددل هددای روتينددگ : Distance vector     بهتددرین مسددير بدده یددك شددبکه راه دور ،

ن مددی شددود . هددر مرتبدده كدده یددك بسددته اطالعدداتی از یددك روتددر عبددور مددی یابددد ) كدده بدده             بددر اسدداس مسددافت تعيددي   

كمتددری بدده   hop آن اضددافه مددی شددود . مسدديری كدده دارای تعددداد   hop  یددك واحددد بدده   گفتدده مددی شددود ( ،  hop آن
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و یددا جهددت مسددير   ، نشدداندهنده  vector شددبکه مددورد نظددر باشددد بدده عنددوان بهتددرین مسددير انتخدداب خواهددد شددد . در واقددن  

دو نموندده متددداول از پروتکددل هددای     IGRP و RIP رسدديدن بدده شددبکه راه دور را مشددخد مددی نمایددد . پروتکددل هددای    

مدددی باشدددند . در ایدددن پروتکدددل هدددا ، تمدددامی اطالعدددات جدددداول روتيندددگ بدددرای       Distance-vector  روتيندددگ

 متصل شده اند ، ارسال می گردد . "روترهای همسایه كه مستقيما

Link state   در پروتکددل هددای روتينددگ : link-state     كدده بدده آنهددا پروتکددل هددای  shortest-path-first   

نيددز گفتدده مددی شددود ، هددر روتددر سدده جدددول جداگاندده را ایجدداد مددی نمایددد . یکددی از ایددن جددداول مسددئوليت نگهددداری          

بدده روتددر متصددل شددده انددد ، یکددی دیگددر حدداوی توپولددوژی   "اطالعددات مربددوط بدده همسددایگانی را برعهددده دارد كدده مسددتقيما

ی گددردد . روترهددائی كدده بددا اسددتفاده از   تمددامی شددبکه اسددت و در آخددرین جدددول ، اطالعددات جدددول روتينددگ ذخيددره مدد    

دارای  Distance vector  پيکربندددی شددده انددد نسددبت بدده پروتکددل هددای روتينددگ     link state پروتکددل هددای 

یکددی از پروتکددل هددای متددداول در ایددن زميندده اسددت .    OSPF اطالعددات بمراتددب یشددتری نسددبت بدده شددبکه مددی باشددند .   

  مل وضددعيت لينددك هددای ارتبدداطی خددود بدده سددایر روترهددای شددبکه را اطالعددات بهنگددام شددا Link state پروتکددل هددای

 ارسال می نمایند .

Hybrid ویژگدددددی دو پروتکدددددل روتيندددددگ  : ایدددددن ندددددوع پروتکدددددل هدددددا از  Distance vector و  Link 

state استفاده می نمایند . پروتکلEIGRP متداول در این زمينه است .  نمونه ای 

گ در هددر سددازمان و یددا موسسدده تجدداری نمددی تددوان یددك روش ثابددت و خدداا را     بددرای پيکربندددی پروتکددل هددای روتيندد  

مدورد را جداگانده بررسدی و بدا توجده بده شدرایط موجدود نسدبت بده انتخداب              پيشنهاد داد . در چندين حداالتی مدی بایسدت هدر     

 یکددی از پروتکددل هددای روتينددگ اقدددام نمددود . در صددورت آشددنائی مطلددوب بددا نحددوه عملکددرد پروتکددل هددای مختلددف        

  روتيندددددگ ، مدددددی تدددددوان در خصدددددوا انتخددددداب یدددددك پروتکدددددل روتيندددددگ مناسدددددب اقددددددام نمدددددود .          

 .و چالش های آنها خواهيم پرداخت Distance-vectorدر بخش پنجم به بررسی پروتکل های روتينگ 
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CCNA برنامه ریزی و طراحی شبکه : 

 

 آن ه تاكنون گفته شده است:

: طراحددی یددك شددبکه محلددی سدداده بددا اسددتفاده از فندداوری    برنامدده ریددزی و طراحددی       بخددش اول

 سيسکو

منطبددق بددر طددرح   IP: طراحددی یددك مدددل آدرس دهددی     برنامدده ریددزی و طراحددی       بخددش دوم

 شبکه

منطبددق بددر طددرح   IP: طراحددی یددك مدددل آدرس دهددی     برنامدده ریددزی و طراحددی     بخددش سددوم

 شبکه

: انتخدداب یددك پروتکددل روتينددگ متناسددب بددا نيازهددای      برنامدده ریددزی و طراحددی   بخددش چهددارم

 شبکه

  IGRP و RIP نظيددددددددددر  Distance-Vector  پروتکددددددددددل هددددددددددای روتينددددددددددگ

، بهتددرین مسددير بدده یددك شددبکه راه دور بددر      Distance vector در پروتکددل هددای روتينددگ  

بده    كده یدك بسدته اطالعداتی از یدك روتدر عبدور مدی یابدد          اساس مسافت تعيين می شود . هدر مرتبده  

كمتددری بدده شددبکه مددورد نظددر باشددد بدده   hop مسدديری كدده دارای تعددداد گفتدده مددی شددود. hop آن

مسددير و یددا جهددت    ، نشدداندهنده  vector عنددوان بهتددرین مسددير انتخدداب خواهددد شددد . در واقددن    

  برگرفتددده شدددده از ) RIP رسددديدن بددده شدددبکه راه دور را مشدددخد مدددی نمایدددد . پروتکدددل هدددای

Routing Information Protocol ) و IGRP   برگرفتدددده شددددده از (Interior 

Gateway Routing Protocol     دو نمونددده متدددداول از پروتکدددل هدددای روتيندددگ )  

Distance-vector  .می باشند 

، اطالعددات جددداول روتينددگ را بطددور كامددل     Distance-Vector  الگددوریتم هددای روتينددگ  

بددرای روترهددای همسددایه ارسددال تددا آنهددا در ادامدده اطالعددات دریددافتی را بددا اطالعددات موجددود در       

جددداول روتينددگ خددود تركيددب و دانددش خددود را در خصددوا ارتباطددات بددين شددبکه ای كامددل        

چراكدده روتددر ، ( گفتدده مددی شددود   rumor روتينددگ مبتنددی بددر شددایعه )   .بدده روش فددوا ، نماینددد

مددی   بهنگددام سددازی جدددول روتينددگ خددود را بددر اسدداس اطالعددات دریددافتی از روتددر همسددایه انجددام 
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دهددد. در ایددن روش روتددر بدده اطالعددات دریددافتی در خصددوا شددبکه هددای راه دور اعتمدداد مددی         

  بددددده ایدددددن نتدددددای  رسددددديده باشدددددد .     "نمایدددددد بددددددون ایدددددن كددددده خدددددود مسدددددتقيما     

-Distance  یدددك نمونددده از پروتکدددل هدددای روتيندددگ RIP همانگونددده كددده اشددداره گردیدددد ،

vector   از تعددداد "اسددت كدده بددرای تشددخيد بهتددرین مسددير بدده یددك شددبکه صددرفا hop  اسددتفاده

بددديش از یدددك ليندددك را بددده یدددك شدددبکه مشدددابه و بدددا      RIP مدددی نمایدددد . در صدددورتی كددده  

هددر گردشددی بددر روی  load balancing ، بطددور اتوماتيددك از  برابددر پيدددا نمایددد hop تعددداد

بددر  load balancing قددادر بدده انجددام  RIP یددك از لينددك هددا اسددتفاده مددی نمایددد . پروتکددل   

 یکسان است . cost روی حداكثر شش خط با

   Distance-vector  نحددددددددددوه آ دددددددددداز بدددددددددده كددددددددددار یددددددددددك پروتکددددددددددل

نحددوه   الزم اسددت در ابتدددا بددا   Distance-vector  بددرای آشددنائی بددا پروتکددل هددای روتينددگ  

، وضددعيت جدددول روتينددگ چهددار  2در شددکل   آنهددا پددس از آ دداز فعاليددت آشددنا شددویم .  عملکددرد

اطالعددات مربددوط بدده   "روتددر پددس از راه اندددازی نشددان داده شددده اسددت . در جددداول فددوا صددرفا    

  ذخيددره شددده اسددت .    هددر یددك از روترهددا متصددل شددده انددد ،      بدده "شددبکه هددائی كدده مسددتقيما   

بددر روی هددر یددك از    Distance-Vector  نددگپددس از آ دداز بدده كددار یددك پروتکددل روتي     

روترهددا ، جددداول روتينددگ بددا اسددتفاده از اطالعددات مسدديرهای جمددن آوری شددده توسددط هددر یددك از  

  روترهای همسایه بهنگام می گردند .

 
 : وضعيت اوليه جداول روتينگ روترها 2شکل 

 

  "صدددرفا مشددداهده مدددی نمائيدددد ، در هدددر یدددك از جدددداول روتيندددگ  2همانگونددده كددده در شدددکل 

بدده هددر روتددر متصددل شددده انددد ، ذخيددره شددده اسددت . هددر روتددر  "اطالعددات شددبکه هددائی كدده مسددتقيما
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اطالعدات كامدل جددول روتيندگ خدود را بدرای هددر یدك از اینتدرفيس هدای فعدال ارسدال مدی نمایددد             

.  

جددددول روتيندددگ هدددر روتدددر شدددامل اطالعددداتی نظيدددر شدددماره شدددبکه ، اینتدددرفيس خروجدددی و       

بددین ترتيدب ، اطالعدات جددول روتيندگ كامدل و هدر یدك از آنهدا            اسدت .  بده شدبکه   hop تعداد

دانددش الزم در رابطدده بددا تمددامی شددبکه هددای موجددود در ارتباطددات بددين شددبکه ای را كسددب مددی        

  نمایدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .

( گفتدده مددی شددود نشددان مددی دهددد converge)  ، وضددعيت فددوا را كدده بدده آن همگرائددی 1شددکل 

موجددود در جددداول روتينددگ بددين آنهددا ارسددال نخواهددد شددد پددس از همگرائددی روترهددا ، اطالعددات   .

. 

 

 : ایجاد همگرائی در شبکه 1شکل 

بدیهی اسدت مددت زمدانی كده یدك شدبکه بده همگرائدی مدی رسدد بسديار حدائز اهميدت بدوده و كندد                

بددودن ایددن فرآینددد مددی توانددد پيامدددهای نددامطلوبی را بددرای شددبکه بدده دنبددال داشددته باشددد . یکددی از     

  ، كندددددد بدددددودن زمدددددان همگرائدددددی آن اسدددددت . RIP ارتبددددداط بدددددا پروتکدددددلمسدددددائل در 

اینترفيسددی كدده روتددر از   جدددول روتينددگ در هددر روتددر اطالعدداتی راجددن بدده شددماره شددبکه راه دور ، 

و یددا متریددك بدده  hop آن بددرای ارسددال بسددته هددای اطالعدداتی بدده شددبکه اسددتفاده مددی نمایددد و تعددداد

  شبکه را نگهداری می نماید .

  (  Routing loops هدددددددددددددددددای روتيندددددددددددددددددگ ) حلقددددددددددددددددده 

تغييددرات ایجدداد شددده در ارتباطددات بددين شددبکه      Distance-Vectorپروتکددل هددای روتينددگ   

را بددا انتشددار مسددتمر اطالعددات بهنگددام شددده روتينددگ بدده تمددامی اینتددرفيس هددای فعددال انجددام مددی   ای
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 دهندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .

دد. فرآینددد فددوا  در ایددن فرآینددد تمددامی اطالعددات موجددود در جدددول روتينددگ منتشددر مددی گددر      

پردازنددده روتددر را نيددز بدده    load عددالوه بددر اشددغال بخشددی از پهنددای بانددد لينددك ارتبدداطی ، افددزایش

، سددرعت   دنبددال خواهددد داشددت . هم نددين ، در صددورتی كدده یددك شددبکه بددا مشددکل مواجدده شددود    

مددی توانددد پيامدددهای منفددی نظيددر   Distance-Vectorكنددد همگرائددی پروتکددل هددای روتينددگ  

  روتينددددگ متنددددداقه و حلقدددده هدددددای روتينددددگ را بدددده دنبدددددال داشددددته باشدددددد .     جددددداول  

همدددواره احتمدددال ایجددداد حلقددده هدددای      Distance-Vector  در پروتکدددل هدددای روتيندددگ  

روتينگ وجدود خواهدد داشدت چراكده هدر روتدر بطدور همزمدان بهنگدام نمدی گدردد . بدرای آشدنائی              

 بررسددی مددی نمددائيم .   3ل بددا نحددوه ایجدداد حلقدده هددای روتينددگ یددك نموندده مثددال را در شددک         

بددا مشددکل مواجدده شددود . تمددامی روترهددا دانددش خددود را   5فددر  كنيددد اینتددرفيس بدده شددبکه شددماره 

دریافدددت مدددی نمایندددد . در جددددول روتيندددگ  E از طریدددق روتدددر 5در رابطددده بدددا شدددبکه شدددماره 

 وجود دارد . B از طریق روتر 5یك مسير به شبکه شماره  A روتر

 
 ينگ: حلقه های روت 3شکل 

مدی   C ایدن موضدوع را بده اطدالع روتدر      E روتدر   دچدار مشدکل گدردد ،    5شدبکه شدماره    زمانی كده 

از طریددق  5عمليددات روتينددگ بدده شددبکه شددماره   C رسدداند . ایددن كددار باعدد  مددی شددود كدده روتددر  

 5نسددبت بدده بددروز مشددکل بددرای شددبکه شددماره    D و B، A را متوقددف نمایددد . روترهددای E روتددر

  C هم نددان اقدددام بدده ارسددال اطالعددات بهنگددام مددی نماینددد .سددرانجام روتددر       آگدداهی نداشددته و  

روتينددگ بدده شددبکه شددماره  B اطالعددات بهنگددام شددده خددود را ارسددال و باعدد  مددی گددردد كدده روتددر

هنددوز بدده دليددل عدددم     Dو A ، روترهددای B را متوقددف نمایددد . علددی ر ددم اطددالع بدده روتددر      5

 5آگدداهی نداشددته و از نظددر آنهددا شددبکه شددماره    دریافددت اطالعددات بهنگددام شددده از ایددن موضددوع    

  دردسددددددترس اسدددددددت .  3بددددددا متریددددددك شدددددددماره    B هم نددددددان از طریددددددق روتدددددددر  
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مدن هم ندان    "پيدامی بدا ایدن موضدوع را ارسدال نمایدد :        A مشکل زمانی ایجداد مدی شدود كده روتدر     

ليدت  . در پيدام فدوا قاب    " این جا هستم و ایدن ليسدت ليندك هدائی اسدت كده مدن آنهدا را مدی شناسدم          

نحدددوه دسدددتيابی بددده آن تشدددری  شدددده اسدددت . بددددین ترتيدددب     و 5رسددديدن بددده شدددبکه شدددماره  

اخبار جدالبی را دریافدت مدی نمایندد كده بده آنهدا اعدالم شدده اسدت شدبکه شدماره              D و B روترهای

قابددل دسددتيابی اسددت . روترهددای فددوا نيددز اقدددام بدده ارسددال اطالعدداتی مبنددی بددر   A از طریددق روتددر 5

مددی نماینددد. بدددین ترتيددب هددر بسددته اطالعدداتی كدده مقصددد آن      5بکه شددماره در دسددترس بددودن شدد 

برگردانددده  A بدده روتددر "رسدديده و مجددددا B و سددپس بدده روتددر A باشددد بدده روتددر 5شددبکه شددماره 

 مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددود .

ایجداد مدی گدردد كده بدرای پيشدگيری و برخدورد بدا آنهدا مدی            "حلقده روتيندگ   "بدین ترتيدب یدك   

 بایست یك فکر اساسی كرد .

  شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمارش نامحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددود 

نيددز گفتدده  "شددمارش نامحدددود  "كدده در بخددش قبددل تشددری  گردیددد ،   "حلقدده هددای روتينددگ "بدده 

اسداس و اطالعدات نادرسدتی اسدت كده       ، شدایعات بدی   بدروز این ندين مسدائلی     می شود و علدت اصدلی  

هدر مرتبده كده یدك      hop در شبکه توزیدن شدده اسدت . بددون وجدود یدك سيسدتم كنترلدی ، تعدداد         

، افددزایش خواهددد یافددت . سددرعت كنددد همگرائددی     طالعدداتی از یددك روتددر عبددور مددی یابددد  بسددته ا

شددبکه در الگددوریتم هددای روتينددگ یکددی از دالیددل اصددلی بددروز این نددين مشددکالتی در شددبکه اسددت  

.  

بدرای پيشدگيری از ایددن ندوع مسدائل ، راه حددل هدای مختلفددی در هدر یدك از پروتکددل هدای روتينددگ         

  ، روش route poising، روش  hop تعریددف حددداكثر تعددداد  .   پيدداده سددازی شددده اسددت   

poison reverse و  split horizon . نمونه هائی در این رابطه می باشند  

  hop حدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداكثر تعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداد 

، تعریدددف یدددك حدددداكثر بدددرای     "شدددمارش نامحددددود  "یکدددی از روش هدددای حدددل مشدددکل    

 "صدددرفا  RIP نظيدددر Distance-Vectorاسدددت . پروتکدددل هدددای روتيندددگ    hop تعدددداد

فددراهم مددی نماینددد . بنددابراین هددر چيددزی كدده نيازمنددد         25تددا   را hop امکددان افددزایش تعددداد  

20 hop     ، در مثددال   باشددد بدده منزلدده  يرقابددل دسددترس بددودن تلقددی مددی گددردد . بدده عبددارت دیگددر
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، ایددن  hop ( ، پددس از ایجدداد یددك حلقدده بددا پددانزده   3ارائدده شددده در بخددش قبددل ) شددکل شددماره   

  يرفعددددددال اسددددددت . 5كدددددده شددددددبکه شددددددماره   اثبددددددات مددددددی رسددددددد موضددددددوع بدددددده

، باعدد  پيشددگيری از گرفتددار شدددن بسددته هددای اطالعدداتی    hop بنددابراین شددمارش حددداكثر تعددداد 

در حلقه های تکدرار مدی گدردد . روش فدوا بدا ایدن كده راه حلدی قابدل اعمدال در شدبکه اسدت ولدی              

هدای اطالعداتی هم ندان در حلقده      قادر بده حدد  حلقده هدای روتيندگ در شدبکه نمدی باشدد و بسدته         

هددای روتينددگ گرفتددار خواهنددد شددد . ولددی در مقابددل ایددن كدده بسددته هددای اطالعدداتی بدددون نظددارت ،  

كنتددرل و بررسددی در طددول شددبکه حركددت كننددد ، حددداكثر مسددافتی را طددی نمددوده ) بدده عنددوان نموندده  

 ( و سپس از بين خواهند رفت . hop 20تا 

Split Horizon 
اسددت .  Split Horizonاه حددل هددای برخددورد بددا مشددکل حلقدده هددای روتينددگ ، یکددی دیگددر از ر

در ایددن روش كدده كدداهش اطالعددات نادرسددت و حجددم عمليدداتی اضددافه روتينددگ در یددك شددبکه      

Distance-Vector   را بدده دنبددال دارد از ایددن اصددل تبعيددت مددی شددود كدده اطالعددات نمددی تواننددد

  ارسددال گردنددد . بدده عبددارت دیگددر ،     "ادر مسدديری كدده از طریددق آن دریافددت شددده انددد مجدددد      

پروتکددل روتينددگ ، اینترفيسددی را كدده از طریددق آن بسددته اطالعدداتی را دریافددت كددرده اسددت بخدداطر    

  سددددپرده و هرگددددز از اینتددددرفيس فددددوا بددددرای ارسددددال مجدددددد آن اسددددتفاده نخواهددددد كددددرد .  

از   ای كددهاز ارسددال اطالعددات بهنگددام شددده    A بدددین ترتيددب و بددا تبعيددت از اصددل فددوا ، روتددر   

 منن می شود . B دریافت نموده است برای روتر B طریق روتر

route poisoning   
متندداقه و توقددف حلقدده   یکددی دیگددر از روش هددائی كدده باعدد  پيشددگيری از اطالعددات بهنگددام شددده

زمددانی كدده شددبکه   "شددود . مددثال   ناميددده مددی  route poisoningهددای روتينددگ مددی گددردد ،   

یددك سددطر را در جدددول روتنيددگ   E ( ، روتددر 3ه مددی گددردد ) شددکل بددا مشددکل مواجدد 5  شددماره

شددانزده )  يرقابددل دسددترس بددودن شددبکه( درد مددی    hop بددا مقدددار  5خددود بددرای شددبکه شددماره  

 ( . route poisoningنمایدددددددددددددد ) مقددددددددددددددار دهدددددددددددددی اوليددددددددددددده  

از بهنگددام سددازی اطالعددات  C ، روتددر 5  بددا نادرسددت اعددالم كددردن مسددير رسدديدن بدده شددبکه شددماره

پيشدگيری مدی    5  جدول روتيندگ خدود مبندی بدر وجدود یدك مسدير بدرای رسديدن بده شدبکه شدماره            

دریافددت مددی نمایددد E را از طریددق روتددر route poisoning  یددك C نمایددد .زمددانی كدده روتددر
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ارسددال مددی نمایددد تددا ایددن اطمينددان ایجدداد گددردد    E را بددرای روتددر poison reverse  ، یددك

را  route poisoningتمدددامی روترهدددای موجدددود در سدددگمنت اطالعدددات مربدددوط بددده    كددده

  دریافدددددددددددددددددددددددددددددددددددت نمدددددددددددددددددددددددددددددددددددوده اندددددددددددددددددددددددددددددددددددد . 

route poisoning  وSplit Horizon  یدددك شدددبکهdistance-vector  بدددا قابليدددت

اطمينددان و اعتمدداد بيشددتر را ایجدداد مددی نماینددد كدده در آن از بددروز حلقدده هددای تکددرار پيشددگيری مددی   

  گدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددردد .

 

Holddown  
پيشددگيری الزم در خصددوا بهنگددام سددازی اطالعددات یددك مسددير      holddown  بددا اسددتفاده از 

بدر روی یدك ليندك سدریال اتفداا مدی افتدد كده          "ایدن وضدعيت معمدوال     بی ثبات ، انجام می شدود . 

صددورت   ( . در flappingدر یددك لحظدده برقددرار و در لحظدده ای دیگددر  يرفعددال مددی گددردد )       

بيددت ایددن وضددعيت ، شددبکه هرگددز همگددرا  نشددده و اینترفيسددی كدده  عدددم اسددتفاده از روشددی جهددت تث

  مدددی گدددردد مدددی تواندددد تمدددامی شدددبکه را بدددا مشدددکل مواجددده سدددازد .    down و up "دائمدددا

از ثبددت مسدديرهائی كدده وضددعيت آنهددا بددا سددرعت زیدداد تغييددر پيدددا مددی    holddown بددا اسددتفاده از

ه مددی شددود تددا وضددعيت پایددداری نمایددد ، پيشددگيری بعمددل آمددده و بدده آنهددا یددك فرصددت زمددانی داد 

بدین ترتيب ، بده روترهدا اعدالم مدی شدود كده بدرای یدك بدازه زمدانی خداا هدر گونده                پيدا نمایند .

تغييراتی كده بدر روی مسديرهای حدد  شدده اخيدر تداثير مدی گددارد را محددود نمایندد . بدا ایدن كدار               

  یددددد .از درد مسدددديرهای بددددی ثبددددات در سددددایر جددددداول روتينددددگ پيشددددگيری بعمددددل مددددی آ 

زمددانی كدده یددك روتددر اطالعددات بهنگددام شددده ای را از طریددق یکددی از همسددایگان مبنددی بددر  يرقابددل  

دسدترس بدودن یددك شدبکه دریافددت مدی نمایددد ) شدبکه ای كدده تدا پدديش از ایدن فعددال بدوده اسددت ( ،         

آ دداز بدده كددار مددی كنددد . در صددورتی كدده اطالعددات بهنگددام شددده جدیدددی از   holddown تددایمر

یافددت شددود كدده دارای متریددك بهتددری نسددبت بدده وضددعيت اوليدده موجددود در جدددول یددك همسددایه در

برداشددته شددده و داده عبددور داده مددی شددود ولددی اگددر اطالعددات       holddown روتينددگ باشددد ، 

بهنگددددام شددددده ای از یددددك روتددددر همسددددایه دریافددددت گددددردد ) قبددددل از اتمددددام مدددددت زمددددان 

از مسددير قبلددی باشددد ، از اطالعددات    ( ، كدده دارای متریددك برابددر و یددا كمتددر    holddown تددایمر
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جدیددد بهنگددام صددرفنظر و تددایمر بدده فعاليددت خددود ادامدده خواهددد داد . بدددین ترتيددب زمددان بيشددتری     

  بدددرای ایجددداد ثبدددات در شدددبکه قبدددل از آ ددداز فرآیندددد همگرائدددی آن فدددراهم مدددی گدددردد .         

holddown  از فرآینددد بهنگددام سددازی مبتنددی بددر trigger   ایددن فرآینددد اسددتفاده مددی نمایددد . در

مددی گددردد تددا بدده روترهددای همسددایه اطددالع داده شددود یددك تغييددر در شددبکه اتفدداا      reset تددایمر

بددرخال  پيددام هددای بهنگددام از روترهددای همسددایه ، در ایددن نددوع بهنگددام سددازی )        افتدداده اسددت . 

( یددك جدددول روتينددگ جدیددد ایجدداد و بالفاصددله بددرای روترهددای همسددایه       trigger مبتنددی بددر 

  گددردد چراكدده یددك تغييددر در ارتباطددات بددين شددبکه ای تشددخيد داده شددده اسددت .      ارسددال مددی 

و پروتکدددل هدددای تركيبدددی خدددواهيم    RIP ، IGRP در بخدددش پدددنجم بددده بررسدددی پروتکدددل   

 پرداخت .

 

CCNA برنامه ریزی و طراحی شبکه : 

 آن ه تاكنون گفته شده است :

: طراحددی یددك شددبکه محلددی سدداده بددا اسددتفاده از فندداوری    برنامدده ریددزی و طراحددی       بخددش اول

 سيسکو

منطبددق بددر طددرح   IP: طراحددی یددك مدددل آدرس دهددی     برنامدده ریددزی و طراحددی       بخددش دوم

 شبکه

منطبددق بددر طددرح   IP: طراحددی یددك مدددل آدرس دهددی     برنامدده ریددزی و طراحددی     بخددش سددوم

 شبکه

: انتخدداب یددك پروتکددل روتينددگ متناسددب بددا نيازهددای      طراحددیبرنامدده ریددزی و   بخددش چهددارم

 شبکه

-Distance:مفدداهيم اوليدده پروتکددل هددای روتينددگ      برنامدده ریددزی و طراحددی     بخددش پددنجم 

vector 
 کل های تركيبی خواهيم پرداخت .و پروت RIP ، IGRP در این بخش به بررسی پروتکل

  RIP پروتکدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل

RIP برگرفتدده شددده از (  Routing Information Protocol  )    بدده معنددی واقعددی یددك
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ثانيدده تمددام اطالعددات موجددود    35اسددت . پروتکددل فددوا در هددر    distance-vector  پروتکددل

از  "صددرفا RIP  در جدددول روتينددگ را بددرای تمددامی اینتددرفيس هددای فعددال ارسددال مددی نمایددد .     

  hop بددرای تعيددين بهتددرین مسددير بدده شددبکه راه دور اسددتفاده مددی نمایددد .حددداكثر تعددداد hopتعددداد

بدده منزلدده  يرقابددل دسددترس  25را داشددته باشددد و نسددبت دهددی عددددی بدداالتر از  25مددی توانددد عدددد 

  بددددددددددددددددددددددددددددددددددددودن شددددددددددددددددددددددددددددددددددددبکه اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددت.

RIP   و كدده دارایدر شدبکه هددای كوچددك بدده خددوبی كددار مددی كندد ولددی بددرای شددبکه هددای بددزر  

( كنددد و تعددداد    wide area network ) برگرفتدده شددده از  WAN لينددك هددای ارتبدداطی 

 بسيار زیادی روتر هستند مناسب نمی باشد.

اسددتفاده مددی گددردد . ایددن بدددان      classful  از روتينددگ "صددرفا RIP در نسددخه شددماره یددك  

 subnet در شددددبکه مددددی بایسددددت از  معنددددی اسددددت كدددده تمددددامی دسددددتگاه هددددای موجددددود 

mask    مشددابهی اسددتفاده نماینددد . محدددودیت فددوا بدده دليددل ماهيددت ارسددال اطالعددات بهنگددام مددی

 subnet ، اطالعددات بهنگددام ارسددالی شددامل اطالعددات     RIP باشددد. در نسددخه شددماره یددك   

mask  . نمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی باشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددند  

ارائدده شددده اسددت كدده بدده كمددك   Prefix نسددخه دو ، ویژگددی جدیدددی بدده نددام روتينددگ  RIP در

بدده همددراه مسدديرهای بهنگددام شددده فددراهم مددی      subnet mask ارسددال اطالعددات آن امکددان 

 گفته می شود . classless روتينگ "گردد . به این نوع روتينگ ، اصطالحا

RIP . از سه نوع تایمر مختلف برای تنظيم كارآئی خود استفاده می نماید 

Route update timer     عددات بهنگددام  ، فاصددله زمددانی ارسددال یددك نسددخه كامددل از اطال

یددك نسددخه كامددل از اطالعددات     روتينددگ را مشددخد مددی نمایددد . در بددازه زمددانی فددوا ، روتددر    

موجددود در جدددول روتينددگ خددود را بددرای تمددامی همسددایگان ارسددال مددی نمایددد . ایددن زمددان           

 ثانيه در نظر گرفته می شود . 35 "معموال

Route invalid timer  ز سددپری شدددن آن ، ، مدددت زمددانی را مشددخد مددی نمایددد كدده پددس ا

ثانيده   235 "روتر بده ایدن نتيجده خواهيدد رسديد كده یدك مسدير  يرمعتبدر اسدت . ایدن زمدان معمدوال             

در نظددر گرفتدده مددی شددود و اگددر یددك روتددر در بددازه زمددانی فددوا هي گوندده اطالعددات جدیدددی را در 

خصددوا یددك مسددير خدداا دریافددت ننمایددد ، آن مسددير را  يرمعتبددر مددی نمایددد . در صددورت تحقددق  
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چنين شرایطی ، روتر اقددام بده ارسدال اطالعدات بهنگدام بدرای تمدامی همسدایگان خدود مدی نمایدد تدا             

 به آنها بگوید كه مسير  يرمعتبر است .

Route flush timer     مدددت زمددان بددين  يرمعتبددر اعددالم شدددن یددك مسددير و حددد  آن از ،

ظددر گرفتدده مددی شددود . ثانيدده در ن 145 "جدددول روتينددگ را مشددخد مددی نمایددد . ایددن زمددان معمددوال

  قبددل از ایددن كدده یددك مسددير از جدددول روتينددگ حددد  گددردد ، روتددر ایددن موضددوع را بدده اطددالع    

 routeمددی بایسددت كمتددر از  Route invalid timerهمسددایگان خددود مددی رسدداند . مقدددار 

flush timer      باشددد تددا روتددر زمددان كددافی جهددت اطددالع بدده همسددایگان خددود را قبددل از بهنگددام

  ر اختيار داشته باشد .سازی جدول د

  IGRP پروتکددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل

IGRP برگرفتددده شدددده از (  Interior Gateway Routing Protocol )   یکدددی از

طراحددی شددده توسددط شددركت سيسددکو اسددت . ایددن        distance-vector  پروتکددل روتينددگ 

بدان معندی اسدت در صدورت اسدتفاده از پروتکدل فدوا در یدك شدبکه ، مدی بایسدت تمدامی روترهدا             

را  لبدده بددر برخددی    IGRP سيسددکو باشددند . شددركت سيسددکو هددد  از ایجدداد پروتکددل     از نددوع 

  عندددددددددددوان كدددددددددددرده اسدددددددددددت .  RIP محددددددددددددودیت هدددددددددددای پروتکدددددددددددل 

IGRP   155مددی توانددد حددداكثر دارای ، hop   در نظددر  255باشددد كدده مقدددار پدديش فددر  آن

 گرفتده مدی شدود . ایددن وضدعيت در شدبکه هددای بدزرو بسديار مفيدد اسددت و مشدکل داشدتن حددداكثر          

25 hop  در یدددددددك شدددددددبکه مبتندددددددی بدددددددر پروتکدددددددل RIP . را برطدددددددر  نمایدددددددد 

IGRP  از یددك روش متفدداوت نسددبت بدده RIP     جهددت محاسددبه متریددك اسددتفاده مددی كنددد . در

این پروتکل ، بطدور پديش فدر  از پهندای باندد و تداخير خدط بده عندوان شداخد هدائی جهدت تعيدين              

(  composite metricیددك تركيبددی)بدده فرآینددد فددوا متر   بهتددرین مسددير اسددتفاده مددی گددردد . 

گفتدده مددی شددود . هم نددين بددرای محاسددبه متریددك از شدداخد هددائی دیگددر نظيددر قابليددت اعتمدداد ،      

(   maximum transmission unit) برگرفتدددده شددددده از   MTUو load ميددددزان

اسددتفاده مددی گددردد ) از شدداخد هددای اشدداره شددده بطددور پدديش فددر  در محاسددبه متریددك اسددتفاده   

  . نمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی گددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددردد (
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دارای تفدداوت هددای عمددده ای اسددت كدده بدده برخددی از آنهددا اشدداره مددی    RIP بددا IGRP پروتکددل

 گردد :

 در شبکه های بزرو IGRP امکان استفاده از

IGRP  بدددرای فعدددال شددددن از یدددك AS number برگرفتددده شدددده از(  autonomous 

system . استفاده می نماید ) 

IGRP  جدددول روتينددگ را بطددور كامددل انجددام مددی    ثانيدده یددك مرتبدده بهنگددام سددازی   05در هددر

 دهد .

IGRP . از پهنای باند و تاخير خط به عنوان یك متریك استفاده می نماید 

از تایمرهددای مختلددف زیددر بددا مقددادیر پدديش فددر          IGRP بددرای كنتددرل كددارآئی ، پروتکددل   

 استفاده می نماید :

 Update timers      مشددخد مددی نمایددد .   ، فركددانس ارسددال پيددام هددای بهنگددام روتينددگ را

 .  ثانيه در نظر گرفته شده است 05مقدار پيش فر  

Invalid timers      مدددت زمددانی را كدده یددك روتددر مددی بایسددت منتظددر بمانددد قبددل از ایددن كدده ،

یددك مسددير نادرسددت را بدده دیگددران اعددالم نمایددد ) در صددورتی كدده در بددازه زمددانی مددورد نظددر یددك   

نمایددد . مقدددار پدديش فددر  سدده برابددر زمددان      بهنگددام جدیددد دریافددت نگددردد ( ، مشددخد مددی      

Update timer . است 

Holddown timers مددددت زمدددان ، holddown   را مشدددخد مددی نمایدددد . مقددددار پددديش

  ثانيه در نظر گرفته شده است . 25به اضافه  Update timerفر  سه برابر زمان 

Flush timers           بدل از ایدن   ، مشدخد مدی نمایدد كده چده مددت زمدانی مدی بایسدت سدپری شدود ق

كدده بتددوان یددك مسددير را از جدددول روتينددگ حددد  كددرد . مقدددار پدديش فددر  هفددت برابددر زمددان     

Update timer    در نظددر گرفتدده مددی شددود . در صددورتی كدده مقدددار  Update timer  برابددر

ثانيده طدول خواهدد كشديد تدا بتدوان یدك مسدير را از جددول           305ثانيده در نظدر گرفتده شدود ،      05با 

  .روتينگ حد  كرد 

  EIGRP پروتکددددددددددددددل هددددددددددددددای روتينددددددددددددددگ تركيبددددددددددددددی و یددددددددددددددا    

EIGRP    برگرفتدددده شددددده از (Enhanced IGRP  یددددك پروتکددددل )  distance-
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vector و classless      اسددت كدده امکانددات بيشددتری را نسددبت بددهIGRP   . ارائدده مددی نمایددد 

تشدددری    از مفهدددوم یدددك ناحيددده خودمختدددار بدددرای     EIGRP ، پروتکدددل  IGRP همانندددد

مجموعدده ای از روترهددای همجددوار كدده پروتکددل هددای روتينددگ مشددابهی را اجددرا  و اطالعددات         

   روتينددددددددگ را بدددددددده اشددددددددتراک مددددددددی گدارنددددددددد ، اسددددددددتفاده مددددددددی نمایددددددددد . 

 Subnet در مسدددددديرهای بهنگددددددام خددددددود از  EIGRP ، پروتکددددددل IGRP بددددددرخال 

mask        تاسددتفاده مددی نمایددد . همانگوندده كدده اطددالع داریددد ، ارائدده اطالعددا subnet  امکددان

  Variable Length Subnet Masking) برگرفتددده شدددد ه از  VLSM  اسدددتفاده از

  ( و خالصدددددده سددددددازی را در زمددددددان طراحددددددی شددددددبکه فددددددر اهددددددم مددددددی نمایددددددد .     

بدده عنددوان یددك پروتکددل تركيبددی روتينددگ نيددز اشدداره مددی   EIGRP در برخددی مددوارد بدده پروتکددل

-link   و  distance-vector  شددددود چراكدددده دارای ویژگددددی هددددائی از پروتکددددل هددددای   

state  . مددددثال  مددددی باشددددد" EIGRP  اقدددددام بدددده ارسددددال بسددددته هددددای اطالعدددداتی link-

state هماننددددOSPF برگرفتددده شدددده از ( Open Shortest Path First   نمدددی )

شدددامل اطالعددداتی در رابطددده    distance-vector داده بهنگدددام EIGRP كندددد . در مقابدددل ،

  زینده رسديدن بده آنهدا را از دیددگاه روتدر پيشدنهاد دهندده ارسدال مدی نمایدد .           با شبکه هدا بده اضدافه ه   

یکسددددان سددددازی    اسددددت . Link-state دارای خصدددداید EIGRP هم نددددين ، پروتکددددل 

جددداول روتينددگ بددين همسددایگان در زمددان راه اندددازی و ارسددال اطالعددات بهنگددام جدیددد و خدداا   

  در زمددددان بددددروز تغييددددرات در توپولددددوژی شددددبکه ، نموندددده ای در ایددددن زميندددده مددددی باشددددد .  

و سددایر پروتکددل   IGRP آن را از EIGRP وجددود برخددی ویژگددی هددای قدرتمنددد در پروتکددل   

 مایز می نماید .مت "های روتينگ كامال

) برگرفتدددددددده شددددددددده از   PDM  از طریددددددددق AppelTalk و IP ، IPX حمایددددددددت از

Protocol-Dependent Modules ) 

 ( Reliable Transport Protocol) برگرفته شده از  RTP ارتباط از طریق

 diffusing update)برگرفتددده شدددده از    DUAL انتخددداب بهتدددرین مسدددير از طریدددق   

algorithm ) 

 ( AS از چندین سيستم خودمختار )حمایت 
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 Variable Length  ) برگرفتدددده شددددده از VLSM حمایددددت از خالصدددده سددددازی و 

Subnet Masking ) 

 CCNA برنامه ریزی و طراحی شبکه : 

 آن ه تاكنون گفته شده است :

: طراحددی یددك شددبکه محلددی سدداده بددا اسددتفاده از فندداوری    برنامدده ریددزی و طراحددی       اولبخددش 

 سيسکو

منطبددق بددر طددرح   IP: طراحددی یددك مدددل آدرس دهددی     برنامدده ریددزی و طراحددی       بخددش دوم

 شبکه

منطبددق بددر طددرح   IP: طراحددی یددك مدددل آدرس دهددی     برنامدده ریددزی و طراحددی     بخددش سددوم

 شبکه

: انتخدداب یددك پروتکددل روتينددگ متناسددب بددا نيازهددای      برنامدده ریددزی و طراحددی   بخددش چهددارم

 شبکه

-Distance:مفدداهيم اوليدده پروتکددل هددای روتينددگ      برنامدده ریددزی و طراحددی     بخددش پددنجم 

vector 
و پروتکدددل هدددای  RIP ، IGRP پروتکدددل:بررسدددی    برنامددده ریدددزی و طراحدددی بخدددش ششدددم

 تركيبی

را بدددا سدددایر پروتکدددل هدددای  مجموعددده پتانسددديل هدددائی اسدددت كددده آن  دارای EIGRP پروتکدددل

 متمایز می نماید . برخی از این ویژگی ها عبارتند از : "كامال  IGRP  روتينگ نظير

) برگرفتدددددددده شددددددددده از   PDM  از طریددددددددق AppelTalk و IP ، IPX حمایددددددددت از

Protocol-Dependent Modules ) 

 تشخيد كارآمد همسایگان

 ( Reliable Transport Protocol) برگرفته شده از  RTP ارتباط از طریق

 diffusing update)برگرفتددده شدددده از    DUAL انتخددداب بهتدددرین مسدددير از طریدددق   

algorithm ) 

 ( AS حمایت از چندین سيستم خودمختار )
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 Variable Length  ) برگرفتدددده شددددده از VLSM حمایددددت از خالصدددده سددددازی و 

Subnet Masking ) 

 در ادامه به بررسی هر یك از ویژگی های فوا خواهيم پرداخت.

  (Protocol-Dependent Modulesمددددداژول هددددددای وابسددددددته بدددددده پروتکددددددل ) 

، حمایددت آن از روتينددگ چندددین پروتکددل     EIGRP یکددی از ویژگددی هددای جالددب پروتکددل    

) برگرفتددده شدددده از  IS-IS پروتکدددل  اسدددت . AppelTalk و IPX ، IP الیددده شدددبکه نظيدددر

Intermediate System-to-Intermediate System   تنهدددا پروتکدددل روتيندددگ )

اسددت كدده از چندددین پروتکددل الیدده شددبکه حمایددت مددی نمایددد . بددا   EIGRP نزدیددك بدده پروتکددل

) برگرفتددددده شدددددده از   CLNS و IP از "ایدددددن تفددددداوت كددددده پروتکدددددل فدددددوا صدددددرفا    

Connectionless Network Service. حمایددددددددت مددددددددی نمایددددددددد )  

EIGRP بدددددا بکدددددارگيری پتانسددددديلی بدددددا ندددددام  PDM  برگرفتددددده شدددددده از (protocol-

dependent modules   . از پروتکدددل هدددای مختلدددف الیددده شدددبکه حمایدددت مدددی نمایدددد )

، مجموعدده ای جداگاندده از جددداول حدداوی اطالعددات روتينددگ      EIGRP پروتکددل PDM هددر

گهددداری مددی نمایددد كدده در ارتبدداط بددا یددك پروتکددل خدداا بکارگرفتدده مددی شددوند . ایددن بدددان   را ن

پروتکددل هددا یددك جدددول جداگاندده را نگهددداری     بددرای هددر یددك از   EIGRP معنددی اسددت كدده 

  مددددددددددددددددددددددددددددددددددددی نمایددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ) نظيددددددددددددددددددددددددددددددددددددر  

 ( . AppelTalk/EIGRP و IP/EIGRP ، IPX/EIGRP جداول

  تشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددخيد همسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددایگان

تصددميم بدده مبادلدده مسدديرها بددا یکدددیگر نماینددد ، مددی بایسددت    EIGRP قبددل از ایددن كدده روترهددای 

همسدایگان خددود را شناسددائی نماینددد . بددرای ایجدداد رابطدده همسددایگی مددی بایسددت شددرایط زیددر وجددود  

  داشته باشد :

 ( acknowledgment) برگرفته شده از  ACK و یا Hello دریافت

  (ASتطبيق شماره سيستم خودمختار )

 متریك یکسان
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بددرای ایجدداد رابطدده   Hello عالقدده منددد بدده اسددتفاده از پيددام هددای    Link-state هددایپروتکددل 

اقدددام بدده ارسددال اطالعددات بهنگددام مسدديرها بطددور      "همسددایگی مددی باشددند چراكدده آنهددا معمددوال    

ادواری نمدددی نمایندددد و مدددی بایسدددت بدددا بکدددارگيری مکدددانيزم هدددائی خددداا قدددادر بددده تشدددخيد  

  مسددایه جدیددد و یددا خددرود از ليسددت همسددایگان ( همسددایگان خددود بطددور پویددا ) تشددخيد یددك ه 

مددی بایسددت بطددور پيوسددته پيددام     EIGRP باشددند . بددرای برقددراری رابطدده همسددایگی ، روترهددای   

  را از همسددددددددایگان خددددددددود دریافددددددددت نماینددددددددد . Hello هددددددددائی موسددددددددوم بدددددددده

( مختلفدددی وابسدددته مدددی باشدددند بطدددور   ASكددده بددده ندددواحی خودمختدددار )  EIGRP روترهدددای

عددات روتينددگ را بددين خددود بدده اشددتراک نمددی گدارنددد و بدده عنددوان همسددایه تلقددی     اتوماتيددك اطال

زمدانی كده از     "نمی گردندد . سياسدت فدوا مزایدای متعدددی را بده دنبدال خواهدد داشدت ) خصوصدا          

در شددبکه هددای بددزرو اسددتفاده مددی گددردد ( . در چنددين مددواردی ، حجددم         EIGRP پروتکددل

يدده خددود مختددار خدداا كدداهش پيدددا مددی نمایددد .   اطالعددات روتينددگ منتشددر شددده در بددين یددك ناح 

بددين نددواحی خددود مختددار بطددور دسددتی    تنهددا نکتدده قابددل تامددل در ایددن رابطدده ، لددزوم توزیددن مجدددد  

  اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت .

یددك همسددایه جدیددد را تشددخيد مددی دهددد و قصددد ایجدداد یددك رابطدده         EIGRP زمددانی كدده 

عددات روتينددگ خددود را  دارد ، تمددامی اطال Helloهمسددایگی بددا آن را از طریددق مبادلدده پيددام هددای   

در اختيار آن قدرار مدی دهدد ) تنهدا حدالتی كده تمدامی اطالعدات جددول روتيندگ ارسدال مدی گدردد              

( . زمانی كه این اتفداا مدی افتدد ، هدر یدك از آنهدا تمدامی جدداول روتيندگ خدود را بدرای دیگدری             

یافددت ، منتشددر مددی نمایددد . پددس از ایددن كدده هددر یددك از آنهددا از مسدديرهای همسددایه خددود آگدداهی     

  .  تغييددددددرات در جدددددددول روتينددددددگ بددددددين آنهددددددا مبادلدددددده مددددددی گددددددردد     "صددددددرفا

اطالعددات بهنگددام را از همسددایگان خددود دریافددت مددی نماینددد ،      EIGRP زمددانی كدده روترهددای 

آنهدا را در یدك جدددول توپولدوژی محلدی ذخيددره مدی نماینددد . ایدن جددول حدداوی تمدامی مسدديرهای         

ده اسدت و از آن بده عندوان مدواد خدام انتخداب بهتدرین        شدناخته شدده از تمدامی همسدایگان شدناخته شد      

 مسير و استقرار آن در جدول روتينگ استفاده می گردد .

    RTP ارتبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداط از طریددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددق 

EIGRP    از یدددك پروتکدددل اختصاصدددی بدددا ندددام RTP    برگرفتددده شدددده از (Reliable 
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Transport Protocol  )        بددده منظدددور مددددیریت مبادلددده پيدددام بدددين روترهدددائی كددده بدددر

   بدددددا یکددددددیگر گفتگدددددو مدددددی كنندددددد ، اسدددددتفاده مدددددی نمایدددددد .       EIGRP اسددددداس

  ، قابليددت اطمينددان بدده آن اسددت . شددركت سيسددکو     RTP یکددی از ویژگددی هددای مهددم پروتکددل  

  و multicast  بددده كمدددك آن بتواندددد پيدددام هدددای   مکدددانيزمی را طراحدددی نمدددوده اسدددت كددده 

unicast  توزیدددن و وضدددعيت دریافدددت داده توسدددط گيرندددده را    بهنگدددام سدددازی را بدددا سدددرعت

 پيگيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددری نمایدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد . 

.  5. 5.  5 نمایددددد از آدرس  را ارسددددال مددددی  multicastترافيددددك  EIGRP زمددددانی كدددده 

نسددبت  EIGRP اسددتفاده مددی نمایددد . همانگوندده كدده اشدداره گردیددد هددر روتددر    D كددالس  114

كده ارسدال مدی نمایدد ، ليسدتی از       multicast و بدرای هدر پيدام    به همسدایگان خدود آگداهی داشدته    

همسددددایگان را كدددده بدددده آن پاسددددا مددددی دهنددددد نگهددددداری مددددی نمایددددد . در صددددورتی           

پاسددخی را از یددك همسددایه دریافددت نکنددد ، در تالشددی مجدددد بددرای آن یددك پيددام    EIGRP كدده

unicast      ی از همسددایه مرتبدده تددالش پاسددخ   20را ارسددال مددی نمایددد . در صددورتی كدده پددس از

دریافددت نگددردد ، ایددن فرضدديه بدده اثبددات مددی رسددد كدده همسددایه از بددين رفتدده اسددت . بدده فرآینددد فددوا 

reliable multicast   . گفتدددددددددددددددددده مددددددددددددددددددی شددددددددددددددددددود  

روترهددا بددرای رهگيددری اطالعددات ارسددالی خددود بدده آنهددا یددك شددماره ترتيددب را نسددبت مددی دهنددد .   

ی ، تکددراری و یددا خددارد از ترتيددب   بددا اسددتفاده از روش فددوا ، امکددان تشددخيد اطالعددات قدددیم    

  فددددددددددددددددددددددددددددددددددددراهم مددددددددددددددددددددددددددددددددددددی گددددددددددددددددددددددددددددددددددددردد .

یددك پروتکددل آرام  EIGRP قابليددت انجددام ایددن گوندده عمليددات بسدديار حددائز اهميددت اسددت چراكدده

اسددت كدده در زمددان راه اندددازی، بانددك هددای اطالعدداتی روتينددگ خددود را بددا همسددایگان مبادلدده و در  

اقدددام بدده مبادلدده    "زمددان ، صددرفا  ادامدده و بدده منظددور حفددی سددازگاری بانددك اطالعدداتی در طددول     

تغييددرات مددی نمایددد . از دسددت دادن دائمددی هددر گوندده بسددته اطالعدداتی و یددا پددردازش بددر روی بسددته    

  خرابی بانك اطالعاتی روتينگ را به دنبال داشته باشد . های اطالعاتی بيهوده می تواند

   بددددددددددرای انتخدددددددددداب بهتددددددددددرین مسددددددددددير   DUALاسددددددددددتفاده از الگددددددددددوریتم 

EIGRP  الگدددوریتماز DUAL   برگرفتددده شدددده از(diffusing update algorithm 
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( برای انتخداب و نگهدداری بهتدرین مسدير بده هدر شدبکه راه دور اسدتفاده مدی نمایدد . الگدوریتم فدوا             

 دارای ویژگی های زیر است :

backup از مسيرها 

 VLSMs حمایت از

 بازیافت پویای مسير

 رهای ناشناخته دیگردرخواست از همسایگان برای گزینش مسي

  ارسال درخواست برای یك مسير جایگزین در صورت عدم یافتن مسير

EIGRP   بددا بکددارگيری الگددوریتم DUAL      توانسددته اسددت سددریعترین زمددان همگرائددی در بددين

بدده دو عامددل   EIGRP سددایر پروتکددل هددای روتينددگ را دارا باشددد . سددرعت همگرائددی بدداالی      

 اساسی زیر بستگی دارد:

یددك نسددخه از تمددامی مسدديرهای همسددایگان خددود را نگهددداری     EIGRP : روترهددای عامددل اول

هددر شددبکه راه دور اسددتفاده نماینددد . در صددورت   cost مددی نماینددد تددا بتواننددد از آن بددرای محاسددبه  

بددروز مشددکل بددرای بهتددرین مسددير ،محتویددات جدددول توپولددوژی بدده منظددور انتخدداب بهتددرین مسددير     

   جایگرین بررسی می گردد .

: در صددورتی كدده یددك مسددير جددایگزین مناسددب در جدددول محلددی توپولددوژی وجددود       مددل دومعا

بدده سددرعت از همسددایگان خددود بددرای یددافتن یددك مسددير          EIGRPنداشددته باشددد ، روترهددای  

  مناسب درخواست كمك می نمایند .

، تشددخيد سددرین همسددایگان جدیددد  Hello ارسددال پيددام هددای همانگوندده كدده اشدداره گردیددد ، ایددده

 همسدددددددددددایگانی خدددددددددددارد شدددددددددددده از ليسدددددددددددت همسدددددددددددایگان اسدددددددددددت .   و 

RTP       مکددانيزمی مطمددئن بددرای حمددل پيددام هددا را ارائدده مددی نمایددد و ، DUAL     بددا اسددتناد بدده

مکددانيزم فددوا ، مسددئوليت انتخدداب و نگهددداری اطالعددات در رابطدده بددا بهتددرین مسدديرها را برعهددده      

   دارد .

  چنددددددددددددددددددددددددددددددددددین ناحيددددددددددددددددددددددددددددددددده خودمختدددددددددددددددددددددددددددددددددار 

EIGRP  از شددماره نددواحی خددو( د مختددار ASNs    بددرای شناسددائی مجموعدده ای از روترهددائی )

 "كدده اطالعددات روتينددگ را بددين خددود بدده اشددتراک مددی گدارنددد ، اسددتفاده مددی نمایددد . صددرفا          
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  autonomous system numbers) برگرفتددده شدددده از  ASN روترهدددائی كددده دارای

از رویکددرد فددوا در شددبکه  ( مشددابه مددی باشددند ، مسدديرها را بدده اشددتراک مددی گدارنددد . بددا اسددتفاده    

هددای بددزرو ، بدده معظددل جددداول مسددير و توپولددوژی پي يددده كدده كدداهش سددرعت همگرائددی شددبکه   

  را بدددددددددده دنبددددددددددال خواهددددددددددد داشددددددددددت، خاتمدددددددددده داده مددددددددددی شددددددددددود .     

، درصددد بسدديار زیددادی از     EIGRP بددا تقسدديم شددبکه بدده چندددین ناحيدده خودمختددار جداگاندده      

كدداهش مددی یابددد. هددر ناحيدده خددود مختددار   تبعددات منفددی مدددیریت و نگهددداری یددك شددبکه بددزرو 

شددامل مجموعدده ای از روترهددای همجددوار اسددت كدده اطالعددات مسدديرها را بددين خددود بدده اشددتراک      

گداشددته و بددا توزیددن مجدددد آنهددا زمنيدده اسددتفاده از اطالعددات فددوا بددين نددواحی خودمختددار جداگاندده  

  نيددددددددددددددددددددددددددز فددددددددددددددددددددددددددراهم مددددددددددددددددددددددددددی گددددددددددددددددددددددددددردد . 

ك ویژگددی جالددب دیگددر از ایددن پروتکددل اسددت  ، بيددانگر یدد EIGRP اسددتفاده از توزیددن مجدددد در

(  administrative distance  ) برگرفتدددددددددده شددددددددددده از AD ". معمددددددددددوال

بددرای مسدديرهائی  "در نظددر گرفتدده مددی شددود . ایددن موضددوع صددرفا  05معددادل  EIGRP  مسدديرهای

ندام بدرده مدی شدود صدادا مدی باشدد . ایدن گونده           EIGRP كه از آنها بده عندوان مسديرهای داخلدی    

، مسدددديرهائی هسددددتند كدددده از درون یددددك ناحيدددده خودمختددددار خدددداا و توسددددط       مسدددديرها 

كدده جملگددی عكددو یددك سيسددتم خددود مختددار مشددابه مددی باشددند، سرچشددمه      EIGRP روترهددای

  مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی گيرندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد . 

معدددادل   AD ، ندددوع دیگدددری از مسددديرها مدددی باشدددند كددده دارای EIGRP مسددديرهای خدددارجی

ها ، در جددددداول مددددی باشددددند كدددده خيلددددی هددددم خددددوب نيسددددت . ایددددن گوندددده مسددددير    215

بطددور دسددتی و یددا توزیددن مجدددد اتوماتيددك قددرار مددی گيرنددد و شددبکه هددائی را        EIGRP مسددير

 .  می باشند EIGRP مشخد می نمایند كه در خارد از سيستم خود مختار

  و خالصدددددددددددددددددددددددددده سددددددددددددددددددددددددددازی  VLSMs حمایددددددددددددددددددددددددددت از 

EIGRP عنددوان یکددی از پروتکددل هددای روتينددگ      بدده classless از ، VLSMs  حمایددت

بسدديار حددائز اهميددت اسددت چراكدده بددا اسددتفاده از پتانسدديل   VLSM نمایددد . حمایددت از ویژگددیمددی 

فددراهم مددی گددردد )    subnet mask فددوا امکددان نگهددداری فكددای آدرس دهددی از طریددق    

 .  ( point-to-point بدددرای شدددبکه هدددای   subnet mask بيدددت 35نظيدددر اسدددتفاده از  
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مسددير بهنگدام نيدز ارسددال مدی گدردد ، ایددن      بدده همدراه هدر   subnet mask  بدا توجده بده ایددن كده    

فددراهم مددی گددردد كدده از زیددر شددبکه هددای ناپيوسددته نيددز حمایددت    EIGRP امکددان بددرای پروتکددل

دارای  IPنمایددد . بدددین ترتيددب ، طراحددان شددبکه هددای كددامپيوتری در زمددان طراحددی یددك شددبکه     

  انعطددددددددددددددددددددددددا  بيشددددددددددددددددددددددددتری مددددددددددددددددددددددددی باشددددددددددددددددددددددددند . 

اسددت كدده از طریددق یددك شددبکه بددا كددالس        classfulیددك شددبکه ناپيوسددته دارای دو شددبکه    

  ، یك شبکه ناپيوسته را نشان می دهد . 2متفاوت به یکدیگر متصل شده اند . شکل 

 
 : شبکه ناپيوسته 2شکل 

 

از  211.  20.  15.  5و  211.  20.  25.  5در شدددکل فدددوا دو زیدددر شدددبکه بددده آدرس هدددای   

اندد . هدر روتدر ایدن گونده فکدر مدی كندد         بده یکددیگر متصدل شدده      25.  3.  2.  5طریق یك شبکه 

و بددده صدددورت پددديش فدددر   211.  20. 5.  5بدددا آدرس   B كددده دارای تمدددامی شدددبکه كدددالس

 اسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت .

EIGRP       هم نددين از ایجدداد دسددتی خالصدده هددا بددر روی هددر روتددر ، EIGRP   حمایددت مددی

، بطددور  EIGRP .  نمایددد . ایددن كددار كدداهش اندددازه جدددول مسددير را بدده دنبددال خواهددد داشددت     

  خالصه می نماید .  مربوطه  classful  در محدوده های  توماتيك شبکه ها راا
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CCNAبرنامه ریزی و طراحی شبکه : 
  

 آن ه تاكنون گفته شده است : 

 بخش اول 
برنامدددددده ریددددددزی و   

 طراحی 
: 

طراحددی یددك شددبکه محلددی سدداده بددا اسددتفاده از فندداوری     

 سيسکو 

    بخش دوم 
برنامدددددده ریددددددزی و   

     طراحی
: 

منطبددق بددر طددرح    IPطراحددی یددك مدددل آدرس دهددی     

 شبکه 

  بخش سوم 
برنامدددددده ریددددددزی و   

      طراحی
: 

منطبددق بددر طددرح    IPطراحددی یددك مدددل آدرس دهددی     

 شبکه 

بخددددددددددش   

  چهارم

برنامدددددده ریددددددزی و   

 طراحی 
: 

انتخدداب یددك پروتکددل روتينددگ متناسددب بددا نيازهددای        

 شبکه 

 بخش پنجم 
برنامدددددده ریددددددزی و   

 طراحی 
: 

-Distanceمفددداهيم اوليددده پروتکدددل هدددای روتيندددگ   

vector  

  بخش ششم 
برنامدددددده ریددددددزی و   

     طراحی
: 

و پروتکددددل هددددای  RIP  ،IGRPبررسددددی پروتکددددل  

 تركيبی 

 بخش هفتم 
برنامدددددده ریددددددزی و   

    طراحی
    EIGRPبررسی برخی از ویژگی های پروتکل   :

خدددواهيم   OSPFنظيدددر  link stateدر ایدددن بخدددش بددده بررسدددی پروتکدددل هدددای روتيندددگ  

 پرداخت .

  OSPFنظيدددددددددددددر  link stateپروتکدددددددددددددل هدددددددددددددای روتيندددددددددددددگ 

  نيددز  shortest path first كدده بدده آنهددا پروتکددل هددای    link-stateدر پروتکددل هددای  

ایجداد مدی نمایدد . یکدی از ایدن جدداول وضدعيت          دول جداگانده را گفته می شود ، هدر روتدر سده جد    

بدده آن متصددل شددده انددد در خددود نگهددداری مددی نمایددد . در جدددول      "همسددایگانی را كدده مسددتقيما 

دیگددر ، توپولددوژی تمددامی شددبکه نگهددداری مددی گددردد و از جدددول سددوم بددرای نگهددداری اطالعددات 

  روتينگ استفاده می شود.
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دارای   distance-vectorپروتکددددل هددددای روتينددددگ   سددددبت بددددهن link-stateروترهددددای 

-linkاطالعددات بيشددتری در ارتبدداط بددا شددبکه و ارتباطددات بددين شددبکه ای مددی باشددند. پروتکددل هددای  

state           اطالعددات بهنگددام خددود را بددرای سددایر روترهددای موجددود در شددبکه ارسددال مددی نماینددد

 )وضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعيت لينددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددك( . 

OSPF   برگرفتدده شددده از (Open Shortest Path First    یددك پروتکددل روتينددگ )

IP       اسددت كدده دارای تمددامی ویژگددی هددای یددك پروتکددلlink-state    ، اسددت .پروتکددل فددوا

یددك پروتکددل روتينددگ اسددتاندارد بدداز اسددت كدده توسددط مجموعدده ای از توليدكنندددگان شددبکه از      

 ایجدداد شددده اسددت . در صددورتی كدده در یددك شددبکه از روترهددائی اسددتفاده    جملدده شددركت سيسددکو

مددی گددردد كدده تمددامی آنهددا متعلددق بدده شددركت سيسددکو نمددی باشددند ، نمددی تددوان از پروتکددل            

EIGRP    اسدددتفاده كدددرد . در چندددين مدددواردی مدددی تدددوان از گزینددده هدددائی دیگدددر نظيدددرRIP  ،

RIPv2   و یدداOSPF     ، اسددتفاده نمددود . در صددورتی كدده ابعدداد یددك شددبکه بسدديار بددزرک باشددد

اسدددت )  route redistributionاسدددتفاده از  و یدددا OSPFتنهدددا گزینددده موجدددود پروتکدددل  

   یددددددددددك سددددددددددرویس ترجمدددددددددده بددددددددددين پروتکددددددددددل هددددددددددای روتينددددددددددگ ( . 

OSPF    بدددا اسدددتفاده از الگدددوریتم ،Dijkstra      كدددار مدددی كندددد . در ابتددددا ، اولدددين درخدددت

ایجدداد مددی گددردد و در ادامدده جدددول روتينددگ از طریددق بهتددرین مسدديرها توزیددن     كوتدداهترین مسددير

مددی گددردد . ایددن پروتکددل دارای سددرعت همگرائددی بدداالئی اسددت ) شدداید بدده اندددازه سددرعت            

یکسددان بدده مقصددد مشددابه حمایددت مددی    costنباشددد ( و از چندددین مسددير بددا   EIGRPهمگرائددی 

   حمایددت مددی نمایددد .   IPاز روتينددگ  "صددرفا OSPF، پروتکددل  EIGRP  نمایددد . بددرخال  

، اكثددر عالقدده مندددان بدده دریافددت مدددرک        link-stateدر بحدد  مربددوط بدده پروتکددل هددای     

CCNA   در آ دددددددددداز بددددددددددا پروتکددددددددددل ،OSPF   . آشددددددددددنا مددددددددددی شددددددددددوند 

مقایسدده  RIPv1نظيددر  distance-vectorبدددین منظددور ایددن پروتکددل بددا پروتکددل هددای سددنتی   

   شده است . نشان داده 2و ماحصل آن در جدول 
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 OSPF RIPv1  ویژگی 

 Link-state Distance-vector   نوع پروتکل 

   classlessحمایت از   خير بلی

  VLSMحمایت از   خير بلی

 خالصه سازی اتوماتيك  بلی خير

 خالصه سازی دستی  خير بلی

  multicastارسدددددددددددددددددال 

   در صورت بروز تغييرات

 ارسدددددددددددددال متنددددددددددددداوب  

 broadcast 
 انتشار مسير  

 متریك مسير  hops پهنای باند

   hopمحدودیت تعداد   15 ندارد

 همگرائی  كند سرین

 Peer authentication  خير بلی

 شبکه سلسله مراتبی  (flatخير ) فقط  بلی ) استفاده از نواحی( 

Dijkstra Bellman-Ford  الگوریتم محاسبه مسير 

  OSPFو  RIPV1مقایسه پروتکل های   : 2جدول  

OSPF      2تعددداد اندددكی از آنهددا در جدددول     "دارای ویژگددی هددای متعددددی اسددت كدده صددرفا 

نشددان دهنددده ایددن واقعيددت اسددت كدده پروتکددل     تمددامی شددواهد موجددود   داده شددده اسددت .  نشددان

OSPF        یددك پروتکددل سددرین ، قابددل توسددعه و مسددتحکم اسددت كدده مددی تددوان از آن در هددزاران

 شددددددددددددددددددددددددبکه عمليدددددددددددددددددددددددداتی اسددددددددددددددددددددددددتفاده كددددددددددددددددددددددددرد .  

OSPF  نمایددد .   بگوندده ای طراحددی شددده اسددت كدده بتوانددد از شددبکه هددای سلسددله مراتبددی حمایددت

بددا بکددارگيری ویژگددی فددوا مددی تددوان ارتباطددات بددين شددبکه ای بددزرو را بدده چندددین شددبکه           

ه بدده آنهددا ناحيدده گفتدده مددی شددود ، تقسدديم نمددود . بکددارگيری پتانسدديل فددوا مزایددای       كددوچکتر كدد 

 متعددی را به دنبال خواهد داشت : 

 كاهش اضافه عمليات روتينگ 

 افزایش سرعت همگرائی 
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 و عدم اشاعه آن به سایر نواحی شبکه   محدود كردن بی ثباتی شبکه در یك ناحيه

OSPF   ( درون یددك ناحيدده خودمختددار ،AS  اجددرا  مددی شددود )     ولددی ایددن امکددان نيددز وجددود

دارد كه از آن بدرای اتصدال چنددین ناحيده خودمختدار بده یکددیگر اسدتفاده كدرد . بده روترهدائی كده             

) برگرفتدددده شددددده از  ASBRنددددواحی خددددود مختددددار را بدددده یکدددددیگر متصددددل مددددی نماینددددد ، 

autonomous system boundary router  . گفتدددددده مددددددی شددددددود ) 

نددواحی خددود مختددار ، كدداهش زمددان بهنگددام سددازی و عدددم انتشددار مشددکالت ایجدداد      فلسددفه ایجدداد

   شده در یك ناحيه خاا به سایر نواحی شبکه است .

CCNAبرنامه ریزی و طراحی شبکه : 
  

 آن ه تاكنون گفته شده است : 

 بخش اول 
برنامدددددده ریددددددزی و   

 طراحی 
: 

طراحددی یددك شددبکه محلددی سدداده بددا اسددتفاده از فندداوری     

 سيسکو 

    بخش دوم 
مدددددده ریددددددزی و  برنا 

     طراحی
: 

منطبددق بددر طددرح    IPطراحددی یددك مدددل آدرس دهددی     

 شبکه 

  بخش سوم 
برنامدددددده ریددددددزی و   

      طراحی
: 

منطبددق بددر طددرح    IPطراحددی یددك مدددل آدرس دهددی     

 شبکه 

بخددددددددددش   

  چهارم

برنامدددددده ریددددددزی و   

 طراحی 
: 

انتخدداب یددك پروتکددل روتينددگ متناسددب بددا نيازهددای        

 شبکه 

 بخش پنجم 
برنامدددددده ریددددددزی و   

 احی طر
: 

-Distanceمفددداهيم اوليددده پروتکدددل هدددای روتيندددگ   

vector  

  بخش ششم 
برنامدددددده ریددددددزی و   

     طراحی
: 

و پروتکددددل هددددای  RIP  ،IGRPبررسددددی پروتکددددل  

 تركيبی 

 بخش هفتم 
برنامدددددده ریددددددزی و   

    طراحی
    EIGRPبررسی برخی از ویژگی های پروتکل   :

 :برنامدددددده ریددددددزی و    بخش هشتم 
نظيدددر  link stateبررسدددی پروتکدددل هدددای روتيندددگ  

OSPF 
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 طراحی

فندداوری هدای سيسددکو بددا تاكيددد بددر روی    در ایدن بخددش بددا نحددوه طراحددی یدك شددبکه بددا اسددتفاده از  

 ( آشدددددددددنا خدددددددددواهيم شدددددددددد . VLANsشدددددددددبکه هدددددددددای محلدددددددددی مجدددددددددازی )

در ارتباطددات بددين شددبکه ای مجموعدده ای از شددبکه هددا بدده یکدددیگر متصددل مددی گردنددد . یکددی از       

ای سدداده ایجدداد یددك ارتبدداط بددين شددبکه ای ، اتصددال چندددین شددبکه محلددی مجددازی )         روش هدد

VLANs  . با یکدیگر است . در ادامه با روش انجام این كار بيشتر آشنا می شویم ) 

 مبددددددددددددددددددانی شددددددددددددددددددبکه هددددددددددددددددددای محلددددددددددددددددددی مجددددددددددددددددددازی     

از منظددر یددك  flatبدده عنددوان یددك شددبکه   "عمومددا  شددبکه هددای مبتنددی بددر سددوئي  هددای الیدده دو   

broadcast .طراحی می گردند 

 broadcast، یدددك شدددبکه نمونددده نشدددان داده شدددده اسدددت . هدددر بسدددته اطالعددداتی  2در شدددکل 

ارسددالی توسددط هددر دسددتگاه موجددود در شددبکه مشدداهده مددی گددردد ) صددرفنظر از ایددن كدده دسددتگاه     

 مددددددددددورد نظددددددددددر نيازمنددددددددددد دریافددددددددددت آن داده باشددددددددددد و یددددددددددا نباشددددددددددد( .  

را بددرای تمددامی سددگمنت هددای شددبکه فددوروارد  broadcastبدده صددورت پدديش فددر  ، سددوئي  هددا 

اسددت ، بدددین دليددل اسددت كدده  flatمددی نماینددد . علددت ایددن كدده گفتدده مددی شددود شددبکه بدده صددورت  

مددی باشدديم ندده ایددن كدده طراحددی آن بطددور فيزیکددی   broadcast domainدارای یددك  "صددرفا

flat  . انجام شده است 

 

www.ParsBook.org



 68534315390از: مصطفی بنایی فریماننگارش 

62 

 

  flat: ساختار شبکه  2شکل 

مددی نمایددد و تمددامی پددورت هددای    broadcastاقدددام بدده ارسددال یددك    A، هاسددت  2در شددکل 

را فددوروارد مددی نماینددد ) بدده جددز  پددورتی    broadcastموجددود بددر روی تمددامی سددوئي  هددا ایددن   

 از طریدددددددددددددق آن دریافدددددددددددددت شدددددددددددددده اسدددددددددددددت ( .  broadcastكددددددددددددده 

اقدددام بدده  A، یددك شددبکه مبتنددی بددر سددوئي  نشددان داده شددده اسددت كدده در آن هاسددت     1در شددکل 

 "مددی نمایددد . همانگوندده كدده مشدداهده مددی نمائيددد ، فددریم صددرفا   Bال یددك فددریم بددرای هاسددت  ارسدد

بدده آن متصددل شددده اسددت . روش فددوا تدداثير     Bبددرای پددورتی فددوروارد شددده اسددت كدده هاسددت     

  يرقابل انکاری را بر روی كارآئی شبکه نسبت به بکارگيری هاب به دنبال خواهد داشت . 

 
 تنی بر سوئي  : مزایای یك شبکه مب 1شکل 

بزرگتددرین مزیددت داشددتن یددك شددبکه مبتنددی بددر سددوئي  هددای الیدده دو ، ایجدداد سددگمنت هددای           

collision domain       چنددين   جداگاندده بددرای هددر دسددتگاه متصددل شددده بدده سددوئي  اسددت . در

وضددعيتی مددی تددوان بدده سددادگی بددر محدددودیت مسددافت در اترنددت  لبدده و شددبکه هددای بزرگتددری را    

ازات رشددد شددبکه و افددزایش تعددداد دسددتگاه هددای موجددود در آن ، بددا مسددائل    ایجدداد نمددود . بدده مددو 

جدیدددی مواجدده خددواهيم شددد . بدددیهی اسددت هددر اندددازه كدده تعددداد كدداربران و دسددتگاه هددا بيشددتر      

بيشددتری برخددورد نمایددد  broadcastگددردد ، یددك سددوئي  مددی بایسددت بددا بسددته هددای اطالعدداتی و 

 . 
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، امنيدت اسدت كده بده صدورت یدك مشدکل          هدای الیده دو   مزیت دیگر شبکه های مبتندی بدر سدوئي    

واقعددی خددود را نشددان خواهددد داد ، چراكدده در ارتباطددات بددين شددبکه ای بددر اسدداس سددوئي  هددای الیدده 

دو ، بطور پيش فر  تمدامی كداربران قدادر بده دیددن تمدامی دسدتگاه هدا مدی باشدند . عدالوه بدر ایدن              

را متوقدددف و یدددا  broadcasting، نمدددی تدددوان فعاليدددت یدددك دسدددتگاه در خصدددوا ارسدددال   

محدددود بدده   "كددرد . گزیندده هددای امنيتددی صددرفا   broadcast  كدداربران را ملددزم بدده عدددم ارسددال  

 تعریددف رمزهددای عبددور بددر روی سددرویس دهندددگان و دسددتگاه هددای موجددود در شددبکه مددی باشددند .   

ه هددای بسددياری از مشددکالت در ارتبدداط بددا سددوئي  هددای الیدده دو را مددی تددوان بددا بکددارگيری شددبک     

محلددی مجددازی برطددر  نمددود . شددبکه هددای محلددی مجددازی بددا بکددارگيری روش هددای مختلددف قددادر 

 به بهبود مدیریت شبکه می باشند . 

را بددده چنددددین  broadcast domainشدددبکه هدددای محلدددی مجدددازی مدددی توانندددد چنددددین   

subnet  . منطقی گروه بندی نمایند 

مددورد نظددر مددی تددوان یددك پددورت را درون      بددرای اضددافه كددردن ، انتقددال و یددا اعمددال تغييددرات     

VLAN  . مورد نظر پيکربندی كرد 

قددرار داد  VLANمددی تددوان گروهددی از كدداربران را كدده نيازمنددد امنيددت بدداالئی مددی باشددند در یددك   

 نتوانند با آنان ارتباط برقرار نمایند.  VLANتا كاربران خارد از 

عاليددت ، مددی تددوان شددبکه هددای محلددی  بددا توجدده بدده گددروه بندددی منطقددی كدداربران بددر اسدداس نددوع ف  

 مجازی را مستقل از مکان فيزیکی و جغرافيائی كاربران پياده سازی كرد . 

    شبکه های محلی مجازی باع  بهبود وضعيت امنيت شبکه می گردند .

را افدددزایش و انددددازه آنهدددا را   broadcast domainشدددبکه هدددای محلدددی مجدددازی تعدددداد  

 كاهش می دهند . 

  Broadcastكنتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرل 

Broadcast   در هددر پروتکلددی اتفدداا مددی افتددد ولددی تعددداد دفعددات آن بدده سدده عامددل زیددر بسددتگی

 دارد : 

 نوع پروتکل 

 برنامه و یا برنامه هائی كه در شبکه اجرا  می گردند . 
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 نحوه استفاد از سرویس ها 

آنهددا ، بسددياری از سددازمان هددا    بددا توجدده بدده كدداهش قيمددت سددوئي  و توجيدده اقتصددادی اسددتفاده از    

طراحدی شدده بودندد بدا یدك شدبکه شدامل سدوئي           flatشبکه های مبتنی بدر هداب را كده بده صدورت      

 VLANجدددایگزین مدددی نمایندددد . تمدددامی دسدددتگاه هدددای موجدددود در یدددك     VLANو محددديط 

را دریافدددت مدددی  broadcastمشدددابه بدددوده و تمدددامی   broadcast domainعكدددوی از 

توسددط تمددامی پددورت هددای موجددود بددر روی     broadcastپدديش فددر  ،   نماینددد . بدده صددورت 

 مشابه نمی باشند ، فيلتر می گردد .  VLANسوئي  كه عكو یك 

 امنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

كده از طریدق اتصدال هداب و سدوئي  هدا بده یکددیگر و در نهایدت           flatدر ارتباطات بدين شدبکه هدای    

اهيم بددود . عددده ای زیددادی بددر نيددز خددو flatروتددر ایجدداد مددی گددردد ، مددا شدداهد یددك الگددوی امنيتددی 

ایدن بداور هسدتند كده ایدن و يفده روتدر اسددت كده امنيدت مدورد نيداز در یدك شدبکه را تدامين نمایددد .               

 تفکر فوا به دالیل متعددی فاقد توجيه علمی و منطقی است .

قدادر بده دسدتيابی مندابن موجدود بدر روی آن اسدت          هر شخصی كده بده شدبکه فيزیکدی متصدل گدردد      

 . 

اتصدددال ایسددتگاه هدددای كددداری خدددود بددده هدداب موجدددود مدددی توانندددد یدددك    بدددا "صدددرفاكدداربران  

workgroup  . را به شبکه ملحق نمایند 

 مدددددوارد فدددددوا وجدددددود امنيدددددت در یدددددك شدددددبکه را نمدددددی تواندددددد تائيدددددد نمایدددددد !          

، مددیران شدبکه مدی توانندد بدر       broadcastبا ایجداد شدبکه هدای محلدی مجدازی و چنددین گدروه        

 نطدددددددددارت و كنتدددددددددرل داشدددددددددته باشدددددددددند .     روی هدددددددددر پدددددددددورت و كددددددددداربر  

بددا اتصددال ایسددتگاه هددای كدداری خددود بدده یکددی از پددورت هددای سددوئي   "دورانددی كدده كدداربران صددرفا

 قادر به استفاده از منابن شبکه می شدند سپری شده است .چراكه مدیران شبکه هم اینك می 
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توانند بر روی هدر پدورت و ایدن كده چده مندابعی از طریدق آن قابدل دسترسدی اسدت كنتدرل و نطدارت             

 داشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددته باشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددند . 

هم نين ، با توجه بده ایدن كده مدی تدوان شدبکه هدای محلدی مجدازی را بدر اسداس ندوع نيداز كداربران               

دی نماینددد بده مندابن شدبکه طراحدی نمددود ، مددیران شدبکه مدی توانندد سددوئي  هدا را بگونده ای پيکربند           

تا در صدورت دسدتيابی  يرمجداز بده مندابن شدبکه ، موضدوع بده اطدالع یدك ایسدتگاه مددیریت شدبکه              

 برسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد . 

در صدورتی كده نيازمندد ارتبداط بدين شدبکه هدای محلدی مجدازی باشديم ، مدی تدوان محددودیت هدای               

ودیت مددورد نظددر را بددر روی روتددر اعمددال نمددود . هم نددين ، ایددن امکددان وجددود دارد كدده بتددوان محددد

 هدددائی را بدددر روی آدرس هدددای سدددخت افدددزاری ، پروتکدددل هدددا و برنامددده هدددا ایجددداد كدددرد .         

 بددددین تریتدددب امکدددان پيددداده سدددازی چنددددین الیددده امنيتدددی در یدددك شدددبکه فدددراهم مدددی گدددردد . 
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