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  شبکه و انواع آن 
شبکه هاي کامپیوتري در ابعاد متفاوت و با . یک شبکه کامپیوتري از اتصال دو و یا چندین کامپیوتر تشکیل می گردد 

-Wideو )  Local-Area Networks ( LANشبکه هاي . اهداف گوناگون طراحی و پیاده سازي می گردند 
Area Networks (WAN  (در شبکه هاي. دو نمونه متداول در این زمینه می باشند  LAN   کامپیوترهاي ،

 WANدر شبکه هاي . موجود در یک ناحیه محدود جغرافیائی نظیر منزل و یا محیط کار به یکدیگر متصل می گردند 
یر گزینه هاي موجود ، دستگاه هاي مورد نظر در یک ، با استفاده از خطوط تلفن و یا مخابراتی ، امواج رادیوئی و سا

 . شبکه به یکدیگر متصل می گردند 

  شبکه هاي کامپیوتري چگونه تقسیم بندي می گردند ؟ 
  توپولوژي ، پروتکل و معماري : شبکه ها ي کامپیوتري را می توان بر اساس سه ویژگی متفاوت تقسیم نمود 

 ندسی یک شبکه را مشخص می نماید ه) آرایش( ، نحوه استقرار توپولوژي.  bus , ring  وstar    ،
  .سه نمونه متداول در این زمینه می باشند 

 مجموعه قوانین الزم به منظور مبادله اطالعات بین کامپیوترهاي موجود در یک شبکه را مشخص  پروتکل ،
پروتکل   ه ها ممکن است ازدر برخی از شبک. استفاده می نمایند "اترنت"از   اکثر شبکه ها. می نماید 
Token Ring  شرکتIBM  پروتکل ، در حقیت بمنزله یک اعالمیه رسمی است که در . استفاده گردد

در صورتی که داراي . مورد نیاز به منظور ارسال و یا دریافت داده ، تعریف می گردد   آن قوانین و رویه هاي
به وجود  "بخواهیم آنان را به یکدیگر مرتبط نمائیم ، قطعا باشیم و) نظیر کامپیوتر ( دو و یا چندین دستگاه 

تاکنون صدها پروتکل با اهداف متفاوت طراحی و پیاده سازي شده .یک پروتکل در شبکه نیاز خواهد بود 
یکی از متداولترین پروتکل ها در زمینه شبکه بوده که خود از مجموعه پروتکل هائی دیگر  TCP/IP. است 

در کنار جدول فوق ، . را نشان می دهد  TCP/IPجدول زیر متداولترین پروتکل هاي . ت ، تشکیل شده اس
نیز ارائه شده است تا مشخص گردد که هر یک از پروتکل هاي فوق در چه الیه اي از  OSIمدل مرجع 

الیه (   به باالترین الیه) الیه فیزیکی ( به موازات حرکت از پائین ترین الیه . کار می کنند  OSIمدل 
Application  ( هر یک از دستگاههاي مرتبط با پروتکل هاي موجود در هر الیه به منظور انجام ،

  . پردازش هاي مورد نیاز ، زمانی را صرف خواهند کرد 
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پروتکل هاي 
TCP/IP      

 OSIمدل مرجع 

  

 OSI  از کلماتOpen Systems Interconnect  اقتباس و یک مدل مرجع در خصوص نحوه
ارائه راهنمائی   ، OSIهدف عمده مدل . یک شبکه مخابراتی و ارتباطی است ارسال پیام بین دو نقطه در

  . هاي الزم به تولید کنندگان محصوالت شبکه اي به منظور تولید محصوالت سازگار با یکدیگر است 
ت تولید شده توسط تولید کنندگان متعدد قادر به کار و یا ایجاد تا محصوال IEEEتوسط کمیته  OSIمدل 

مشکل عدم سازگاري بین محصوالت تولیدشده توسط شرکت هاي بزرگ . سازگاري با یکدیگر باشند 
تصمیم به ایجاد محصوالت شبکه اي نمود و  HPتجهیزات سخت افزاري زمانی آغاز گردید که شرکت 

،  IBMالت مشابه تولید شده توسط شرکت هاي دیگر نظیر با محصو  HPمحصوالت تولید شده توسط 
زمانی که شما چهل کارت شبکه را براي شرکت خود تهیه می نمودید ، می بایست سایر  "مثال. سازگار نبود 

) اطمینان از وجود سازگاري بین آنان ( تجهیزات مورد نیاز شبکه نیز از همان تولید کننده خریداري می گردید
  . ، برطرف گردید  OSIپس از معرفی مدل مرجع مشکل فوق . 

داراي هفت الیه متفاوت است که هر یک از آنان به منظور انجام عملیاتی خاصی طراحی شده اند  OSIمدل 
. می باشد )  Physiacal( و پائین ترین الیه ، الیه یک )  Application( باالترین الیه ، الیه هفت . 

داده ها حرکت خود را از الیه هفتم    براي یک کاربر دیگر را داشته باشید ، در صورتی که قصد ارسال داده
فریم، در نهایت   و)  Packet( ، بسته اطالعاتی  datagramشروع نموده و پس از تبدیل به سگمنت ، 

  . ارسال تا به کامپیوتر مقصد برسد )  twisted pairکابل هاي  "عموما( در طول کابل 
 در شبکه هاي کامپیوتري استفاده می گردد ، اشاره می نماید  "، به دو گروه عمده معماري که عمدتا معماري

 :Peer-To -Peer  وClient - Server  . در شبکه هايPeer-To-Peer  سرویس دهنده
به منظور اشتراك فایل ها ، چاپگرها و  workgroupاختصاصی وجود نداشته و کامپیوترها از طریق 

، سرویس دهنده و  Client - Serverدر شبکه هاي . دستیابی به اینترنت ، به یکدیگر متصل می گردند 
که تمامی ) در ویندوز  Domainنظیر یک کنترل کننده ( یا سرویس دهندگانی اختصاصی وجود داشته 

در اکثر . می نمایند  log onها و خدمات ارائه شده ، به آن سرویس گیرندگان به منظور استفاده از سرویس 
به منظور پیکربندي شبکه هاي کامپیوتري ، استفاده   Client  - Serverسازمان و موسسات از معماري 

  . می گردد
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  برنامه ریزي و طراحی شبکه

CCNA : بخش اول(برنامه ریزي و طراحی شبکه (  
CCNA ) برگرفته ازCisco Certified Network Associate ( اولین مدرك معتبر شرکت سیسکو در

عالقه مندان به دریافت این . رابطه با شبکه است که می توان آن را پیش نیاز سایر مدارك این شرکت در نظر گرفت 
 : مدرك می بایست توانائی خود را در چهار زمینه زیر افزایش دهند 

  برنامه ریزي و طراحی  
 ي و عملیات پیاده ساز  
  اشکال زدائی  
  فناوري  

  .در بخش برنامه ریزي و طراحی می بایست بر روي موارد زیر متمرکز و دانش خود را افزایش داد 

  طراحی یک شبکه محلی ساده با استفاده از فناوري سیسکو  
  طراحی یک مدل آدرس دهیIP منطبق بر طراحی شبکه   
  انتخاب یک پروتکل روتینگ مناسب  
  طراحی یک ارتباط بین شبکه اي ساده با استفاده از فناوري سیسکو  
 پیاده سازي یک لیست دستیابی منطبق بر نیاز کاربران   
  انتخاب سرویس هايWAN منطبق بر نیاز مشتریان    

مربوط به پیکربندي دستگاه هاي شبکه اي نمی باشد و به مواردي قبل از  "، صرفا CCNAبخش عمده اي از آزمون 
که بدین منظور آماده و بر روي سایت منتشر خواهد شد به   در مجموعه مطالبی. یکربندي و اشکال زدائی اشاره دارد پ

نظیر فرآیند طراحی شبکه ، اتخاذ تصمیم در خصوص استفاده از دستگاه هاي شبکه اي ، آدرس دهی    بررسی مسائلی
IP  و انتخاب پروتکل هاي روتینگ خواهیم پرداخت.   
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  طراحی یک شبکه محلی ساده با استفاده از فناوري سیسکو : خش اول ب
در واقع یک ارتباط بین شبکه اي ، . اساس کار هر نوع ارتباط بین شبکه اي می باشند )  LAN( شبکه هاي محلی 

براي ایجاد یک شبکه محلی می توان از مجموعه . ماحصل اتصال مجموعه اي از شبکه هاي محلی به یکدیگر است 
ستفاده از دستگاه هاي فوق ، می با ا. و فناوري استفاده نمود ) نظیر سوئیچ ، روتر و هاب ( اي دستگاه هاي شبکه اي 

در ادامه و در صورت ضرورت می . توان هاست هاي متعددي را به یکدیگر متصل و یک شبکه محلی را ایجاد نمود 
  . توان یک شبکه محلی را به شبکه محلی دیگر متصل تا یک ارتباط بین شبکه اي ایجاد گردد 

شبکه هاي امروزي می بایست به . ان اخیر به شدت رشد یافته است تعداد شبکه ها و ضرورت استفاده از آنها در سالی
منظور تامین طیف گسترده اي از خواسته ها نظیر اشتراك داده و یا چاپگر و درخواست هائی خاص نظیر ویدئو 

ین عالوه بر ضرورت به اشتراك گذاشتن منابع بر روي یک شبکه ا. کنفرانس داراي سرعتی قابل قبول و مناسب باشند 
متعددي را به یکدیگر متصل تا کاربران آنها بتوانند از منابع   نیاز بیش از گذشته احساس می شود که بتوان شبکه هاي

  . موجود بر روي هر شبکه استفاده نمایند 
چراکه به . همواره این احتمال وجود دارد که مجبور شویم یک شبکه بزرگ را به چندین شبکه کوچکتر تقسیم نمائیم 

افزایش ترافیک و یا . زات رشد شبکه و افزایش ترافیک آن ، زمان پاسخ به کاربران بتدریج کاهش خواهد یافت موا
یکی از مسائل مهم در شبکه هاي کامپیوتري است که عوامل مختلفی در ایجاد )  Congestion( شلوغی شبکه 

  : آن موثر می باشند 

  وجود هاست هاي فراوان در یکbroadcast domain   
 Broadcasts  بیش از اندازه  
 Multicasting   
  پهناي باند کم و نارسا  
  استفاده از هاب براي ارتباطات شبکه  
  وجود حجم باالئی از ترافیکARP  و یاIPX ) پروتکل روتینگ شرکت ناول که نظیرIP  است ولی به

  ) است ! شدت پرحرف 

یک شبکه بزرگ را به چندین شبکه کوچکتر تقسیم براي حل مشکالت فوق و کاهش بار ترافیکی شبکه می توان 
استفاده می گردد  bridgeگفته می شود و براي تحقق آن از روتر ، سوئیچ و  segmentationبه این کار . نمود 

 .  

  روتر 
ا روتره. از روترها براي اتصال شبکه ها و مسیریابی بسته هاي اطالعاتی از یک شبکه به شبکه دیگر استفاده می گردد 

به مجموعه اي از دستگاه هاي موجود . می گردند  broadcast domainبه صورت پیش فرض باعث تفکیک 
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   broadcast domainارسالی بر روي سگمنت گوش می دهند ،  broadcastبر روي یک شبکه که به 
سال در یک شبکه بسیار حائز اهمیت است چراکه پس از ار broadcast domainتفکیک . گفته می شود 

broadcast  توسط یک هاست و یا سرویس دهنده ، هر دستگاه موجود در شبکه می بایست آن را دریافت و
را دریافت می نماید ، می تواند  broadcastدر صورت استفاده از روتر ، زمانی که اینترفیس آن یک . پردازش نماید 

  . آن را بدون نیاز فورواردینگ به شبکه دیگر ، دور بیاندازد 
مطرح و  broadcast domainبا این که روترها به صورت پیش فرض به عنوان دستگاه هائی جهت تفکیک 

 collisionشناخته شده می باشند ولی الزم است به این نکته مهم نیز توجه گردد که روترها قادر به تفکیک 

domains  نیز می باشند .  
  : روش هاي متعددي استفاده می گرددبراي کاهش ازدحام و یا شلوغی شبکه توسط روتر از 

  روترها به صورت پیش فرضbroadcast  و   سوئیچ( را فوروارد نمی نمایندbridge  این کار را انجام
  ) . نمی دهند 

  مبتنی بر آدرس هاي ( روترها قادر به فیلترینگ شبکه بر اساس اطالعات الیه سه می باشندIP  . ( سوئیچ و
bridge م نمی دهند این کار را انجا .  

  : از روترها در شبکه براي تامین اهداف زیر استفاده می گردد 

  سوئیچینگ بسته هاي اطالعاتی  
  فیلترینگ بسته هاي اطالعاتی  
  ارتباطات بین شبکه اي  
  انتخاب مسیر و یا مسیریابی  

  سوئیچ 
از این نوع دستگاه هاي شبکه اي   در مقابل ،. گردد  براي ارتباطات بین شبکه اي استفاده نمی LANاز سوئیچ هاي 

مهمترین هدف از بکارگیري سوئیچ ، بهبود . براي افزودن قابلیت هاي جدید به یک شبکه محلی استفاده می شود 
سوئیچ ها . از طریق ارائه پهناي باند بیشتر براي کاربران شبکه است) بهینه سازي کارآئی( کارکرد شبکه هاي محلی 

فریم ها را از یک پورت  "در مقابل ، آنها صرفا. طالعاتی را به سایر شبکه ها فوروارد نمی نماید نظیر روتر بسته هاي ا
می توانند  "سوئیچ ها نمی توانند فریم ها را بین شبکه ها فوروارد نمایند و صرفا. به پورت دیگر فوروارد می نمایند 

  .   که ها فوروارد گردندحامل فریم ها براي روترها باشند تا توسط روترها به سایر شب
 Collision. در یک شبکه می شوند  Collision domainبه صورت پیش فرض ، سوئیچ ها باعث تفکیک 

domain ی گردد  ، یک اصطالح اترنتی است که از آن به منظور تشریح سناریوي زیر در یک شبکه استفاده م :  
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 روي یک سگمنت شبکه می نماید و این تاکید را  یک دستگاه خاص اقدام به ارسال یک بسته اطالعاتی بر
دارد که سایر دستگاه هاي موجود در سگمنت به آن توجه نمایند و در همان زمان دستگاهی دیگر در شبکه 

در زمان بروز .را در سگمنت ایجاد می نماید  collision  وضعیت فوق یک. سعی در ارسال داده می نماید
collision و پس از طی یک زمان تصادفی اقدام به ارسال مجدد داده  "بایست مجددا ، هر دو دستگاه می

بگونه اي است که در نهایت کاهش کارآئی یک شبکه را به  collisionبدیهی است که ماهیت . نمایند 
  . دنبال خواهد داشت 

  را ارائه می نماید ، broadcast domainو یک  collision domainیک   "با توجه به این که هاب صرفا
در اینچنین شبکه هائی ، هر هاست موجود در سگمنت به . استفاده از آن کارآئی شبکه را به شدت کاهش می دهد 

 collision domain  در مقابل ، هر پورت موجود در یک سوئیچ. یکی از پورت هاي هاب متصل می گردد 
  . مربوط به خود را ارائه می نماید 

 broadcastیک  "جداگانه اي را ایجاد می نمایند ولی صرفا collision domainوئیچ ها در واقع ، س

domain روترها . را ارائه می نمایندbroadcast domain  جداگانه اي را ایجاد می نمایند.  

bridge  
که برخی افراد از بنابراین طبیعی است . قبل از پیاده سازي هاب و روتر ، استفاده می گردید    bridging   از واژه

bridge  در واقع ، سوئیچ و . به عنوان سوئیچ یاد کنندbridge کلیات کار ( می باشند   داراي عملکردي مشابه . (
این بدان معنی است که . در یک شبکه محلی را تفکیک می نمایند  collision domain  دو دستگاه فوق ،

علی رغم وجود شباهت هاي زیاد بین . داراك بیشتري است چندین پورت با قدرك ا bridgeیک  "سوئیچ اساسا
به عنوان نمونه سوئیچ ها به منظور انجام وظایف خود . ، تفاوت هائی نیز در این رابطه وجود دارد  bridgeسوئیچ و 

یا  داراي یک ، دو و "صرفا bridgeدر اغلب موارد . داراي امکانات مدیریتی و قابلیت هاي پیشرفته اي می باشند 
      .چهار پورت می باشد

و  broadcast domainدر  collisionزمانی در شبکه استفاده می شود که هدف کاهش  bridgeاز  
پهناي باند بیشتري را براي کاربران    bridgeدر چنین وضعیتی . در شبکه است  collision domainافزایش 

، افزایش پهناي باند قابل دسترس بر روي یک سگمنت شبکه است  bridgingیکی از مزایاي اولیه . ارائه می نماید
  .کاهش می یابد  collision domain، چراکه با این کار تعداد دستگاه هاي موجود در یک 

  در شبکه  bridgeاستفاده از روتر ، سوئیچ و 
در شکل فوق سه شبکه   .شکل زیر نحوه استفاده از تجهیزات شبکه اي فوق را در یک شبکه فرضی نشان می دهد 

شبکه متصل شده از طریق هاب در قسمت پائین شکل ، شبکه متصل شده از طریق سوئیچ در قسمت سمت ( فرضی 
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  . از طریق روتر به یکدیگر متصل شده اند ) در قسمت باالي شکل  bridgeچپ شکل و شبکه متصل شده از طریق 
   

  : توضیحات 

  علت این کار . نمائید از روتر در مرکز شبکه استفاده شده است همانگونه که در شکل فوق مشاهده می
از سوئیچ استفاده  "صرفا  در صورتی که. است  bridgeاستفاده از فناوري هاي قدیمی تر نظیر هاب و 

  . گردد ، در سناریوي فوق تغییرات عمده اي ایجاد خواهد شد 
 داد و از روتر براي اتصال شبکه هاي منطقی به  در شبکه هاي جدید می توان سوئیچ را در مرکز شبکه قرار

در صورتی که قصد پیاده سازي اینچنین شبکه هائی را داشته باشیم ، می بایست   .یکدیگر استفاده نمود 
  . را ایجاد نمود )  VLANs( شبکه هاي محلی مجازي 

  در قسمت باالي شکل فوق از یکbridge اب به روتر متصل استفاده شده است تا به کمک آن هر دو ه
می  collision domainباعث تفکیک  bridgeهمانگونه که در متن این مقاله اشاره گردید ، . شوند 

مشابه  broadcast domainگردد ولی تمامی هاست هاي متصل شده به هر دو هاب همچنان در یک 
. د کرده است را ایجا collision domainدو  "فوق صرفا bridge  همچنین ،. قرار می گیرند 

  . مشابه قرار می گیرد  collision domainبنابراین هر دستگاه متصل شده به یک هاب در یک 
  وضعیت فوق باعث . در قسمت پائین شکل فوق ، سه عدد هاب متصل شده به هم به روتر متصل شده اند

یک بهم ( بزرگ می شود  broadcast domainبزرگ و یک  collision domainایجاد یک 
  ) . ریختگی بزرگ 

 ، شبکه متصل شده از طریق سوئیچ موجود در قسمت سمت چپ شکل   بهترین شبکه متصل شده به روتر
. می گردد collision domainچرا ؟ چون هر پورت موجود بر روي سوئیچ باعث تفکیک . فوق است 

 broadcastها همچنان در یک  ولی این یک وضعیت مطلوب نمی باشد چون تمامی دستگاه

domain می بایست به تمامی   مشابه قرار داشته وbroadcast  ارسالی گوش فرا دهند و اگر
broadcast domain پهناي باند کمتري را داشته و می بایست   خیلی بزرگ باشد ، کاربران
broadcast خ شبکه به کاربران ماحصل این وضعیت ، کاهش زمان پاس. پردازش نمایند   بیشتري را

  . خواهد بود 
  سوئیچ ها به . بهترین شبکه ، شبکه اي است که به درستی پیکربندي و منطبق بر نیاز یک سازمان باشد

طراحی شبکه بهترین وضعیت   زمانی که به درستی در یک شبکه کنار هم قرار داده شوند ،  همراه روترها
  . ممکن را پیدا خواهد کرد 

  ، نهدر شبکه فوق  collision domain  و سهbroadcast domain    وجود دارد .  
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  مشاهدهbroadcast domain  در شکل فوق ساده است چراکه روتر به صورت پیش فرض
broadcast domain  را تفکیک می نماید و از آنجائی که روتر فوق داراي سه اتصال است ، سه
broadcast domain    ایجاد می گردد .  

  مشاهدهcollision domain  در شکل فوق به سادگیbroadcast domain تمامی . نمی باشد
شبکه متصل شده از طریق   .است    collision domainشبکه متصل شده از طریق هاب داراي یک 

bridge  شامل سهcollision domain  و شبکه متصل شده از طریق سوئیچ شامل پنجcollision 

domain  بنابراین در مجموع نه ) . یکی براي هر پورت سوئیچ ( استcollision domain  در شبکه
  . فوق وجود دارد 

  . منطبق بر طراحی شبکه خواهیم پرداخت  IPدر بخش دوم به بررسی طراحی یک مدل آدرس دهی 
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CCNA : بخش دوم ( برنامه ریزي و طراحی شبکه (  
می بایست توانائی خود را در   CCNAبه این موضوع اشاره گردید که عالقه مندان به دریافت مدرك   بخش اولدر 

 : چهار زمینه زیر افزایش دهند 

  برنامه ریزي و طراحی شامل :  
  ی یک شبکه محلی ساده با استفاده از فناوري سیسکو طراح -
  منطبق بر طرح شبکه IPطراحی یک مدل آدرس دهی  -
  انتخاب یک پروتکل روتینگ مناسب  -
  طراحی یک ارتباط بین شبکه اي ساده با استفاده از فناوري سیسکو  -
  پیاده سازي یک لیست دستیابی منطبق بر نیاز کاربران  -
  منطبق بر نیاز مشتریان  WANهاي انتخاب سرویس  -

  پیاده سازي و عملیات  
  اشکال زدائی  
  فناوري  

، با نحوه طراحی یک شبکه محلی ساده با استفاده از فناوري  "برنامه ریزي و طراحی "  در بخش اول با تمرکز بر روي
به بررسی طراحی یک   ،"برنامه ریزي و طراحی  "در این بخش ضمن تداوم تمرکز خود بر روي . سیسکو آشنا شدیم 

  . منطبق بر طرح شبکه خواهیم پرداخت  IPمدل آدرس دهی 

  منطبق بر طرح شبکه IPس دهی طراحی یک مدل آدر: بخش دوم 
آدرس فوق . نسبت داده می شود  IP، یک شناسه عددي است که به هر ماشین موجود بر روي یک شبکه  IPآدرس 

نه یک ( یک آدرس نرم افزاري است  IPآدرس . ، مکان خاص یک دستگاه بر روي شبکه را مشخص می نماید 
هر اینترفیس شبکه داراي یک آدرس سخت افزاري نیز می باشد که از آن به منظور یافتن ) . آدرس سخت افزاري 

، امکان مبادله اطالعات بین هاست  IPآدرس دهی مبتنی بر . هاست بر روي یک شبکه محلی استفاده می گردد 
  . موجود بر روي شبکه دیگر صرفنظر از نوع شبکه محلی را فراهم می نماید موجود در یک شبکه محلی با هاست 

در یک شبکه ، می بایست به مواردي متعددي توجه شود چراکه با در نظر گرفتن  IPدر زمان طراحی مدل آدرس دهی 
  . برخی مالحظات در زمان طراحی ، نگهداري شبکه در مدت زمان حیات آن راحت تر می گردد 

،  IP، سیستم سلسله مراتبی آدرس دهی  IPه به برخی از اصطالحات اساسی در خصوص سیستم آدرس دهی در ادام
برگرفته (  NATو    broadcastخصوصی ، آدرس هاي  IP، آدرس هاي  IPکالس هاي متفاوت آدرس دهی 

    .اشاره خواهیم کرد   )   network address translation   از
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   IPاصطالحات  

 بیت  )bit  : ( صفر و یا یک . یک بیت شامل یک رقم است  
 بایت  )byte  : ( یک بایت بسته به این که ازparity  استفاده شده باشد از هفت و یا هشت بیت تشکیل

  . در ادامه همواره فرض ما بر این است که یک بایت از هشت بیت تشکیل شده است . می گردد 
 اکتت  )octet  : (یک عدد هشت بیتی در مبناي دو را  "کیل می گردد و صرفایک اکتت از هشت بیت تش

  . در ادامه به دفعات از واژه هاي بایت و اکتت به جاي هم استفاده شده است . نشان می دهد 
 آدرس شبکه  )Network address  : ( از آدرس شبکه به منظور روتینگ و ارسال بسته هاي

 192.   168.   10.    0  و 10.   0.  0  . 0آدرس هاي .  اطالعاتی به یک شبکه راه دور استفاده می شود
     .نمونه هائی در این زمینه می باشند 

 آدرس پخش  )Broadcast address  : ( از آدرس هاي فوق ، برنامه ها و هاست ها جهت ارسال
  . اطالعات براي تمامی گره هاي موجود در یک شبکه استفاده می نمایند 

  تمامی شبکه ها و تمامی گره ها   255.   255.   255.   255 
   172.  16.   0   . 0  و هاست ها بر روي شبکه subnetتمام   172  .  16.   255.   255 

   10.  0.  0.  0و هاست موجود بر روي شبکه  subnetبه تمامی  10.   255.    255.   255
  . می باشند  broadcastنمونه هائی از آدرس هاي 

   IPمدل آدرس دهی سلسله مراتبی 
بایت و یا   این بیت ها به چهار بخش تقسیم می گردند که به هر بخش. بیت اطالعات است  32شامل  IPیک آدرس 

می توان از روش هاي  IPبراي نمایش یک آدرس . هر بایت و اکتت شامل هشت بیت می باشد . اکتت گفته می شود 
  : متعددي استفاده نمود 

  172.  16.  30.   56  (  جدا شده توسط نقطه -دهدهی  (  
  10101100  .   00010000  .  00011110  .  00111000( باینري یا مبناي دو    (  
 مبناي شانزده  )    AC.10.1E.38  (  

از مبناي  IPدر زمان بحث بر روي آدرس دهی . مشابه را نمایش می دهند  IPتمامی مثال هاي فوق یک آدرس 
در برخی . استفاده می شود ، استفاده نمی گردد   و یا باینري "جدا شده توسط نقطه -دهدهی "شانزده به میزانی که از 

  ریجستري ویندوز یک نمونه. استفاده گردد   به صورت مبناي شانزده  IPبرنامه ها ممکن است از یک آدرس 
  . را به صورت مبناي شانزده ذخیره می نماید  ماشین IPاست که آدرس   مناسب از برنامه هائی
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در مقابل آدرس هاي غیرسلسله مراتبی و ( ، یک آدرس ساختیافته و یا سلسله مراتبی است  IPآدرس سی و دو بیتی 
flat  . (که از آدرس دهی سلسله   با این که می توان از هر نوع مدل آدرس دهی استفاده نمود ، ولی توصیه می گردد

ارائه تعداد بسیار زیادي آدرس ، مزیت عمده استفاده از یک مدل آدرس دهی سلسله مراتبی است . استفاده شود مراتبی 
در مجموع دو   سی و دو بیتی است و هر بیت می تواند مقدار صفر و یا یک را دارا باشد ، IPبا توجه به این که آدرس . 

  ) . 4,294,967,296یارد و یا میل 4/  3  (به توان سی و دو آدرس را خواهیم داشت 
در . به روتینگ مربوط می گردد  IPعلت عدم استفاده از آن براي آدرس دهی   و flatمدل آدرس دهی   اشکال

صورتی که هر آدرس منحصربفرد باشد ، تمامی روترهاي موجود در اینترنت می بایست آدرس هر ماشین موجود در 
بخشی از آدرس هاي موجود  "روتینگ موثر را غیرممکن می سازد حتی اگر صرفا این موضوع. اینترنت را ذخیره نمایند 

  . استفاده شده باشد 
براي حل این مشکل می توان از مدل آدرسی دهی سلسله مراتبی با دو و یا سه سطح استفاده نمود که در آن آدرس ها 

  . سازماندهی می شوند   )سطح  سه( و یا شبکه ، زیر شبکه و هاست    )دو سطح ( بر اساس شبکه ، هاست 
در یک شماره . را می توان با یک شماره تلفن مقایسه نمود ) با دو و یا سه سطح ( مدل آدرس دهی سلسله مراتبی 

بخش دوم مربوط به یک ناحیه محلی در شهر مورد نظر است و بخش . تلفن ، بخش اول مربوط به کد شهر است 
در مقابل این که تمامی . از یک ساختار الیه اي مشابه استفاده می نمایند  IPي آدرس ها. نهائی شماره مشترك است 

، بخشی از آدرس ، )  flatنظیر مدل آدرس دهی ( سی و دو بیت به عنوان یک شناسه منحصربفرد در نظر گرفته شود 
دو سطح ( س هاست آدر "و یا صرفا) سه سطح ( شامل آدرس شبکه و سایر بخش ها به عنوان زیرشبکه و یا هاست 

  . در نظر گرفته می شود   )

  آدرس دهی شبکه 
آدرس شبکه . آدرس شبکه که به آن شماره شبکه نیز گفته می شود ، بطور منحصربفرد هر شبکه را مشخص می نماید 

در آدرس . آن در نظر گرفته می شود  IPهر ماشین موجود بر روي یک شبکه مشابه ، به عنوان بخشی از آدرس 
IP:172.16.30.56  آدرس شبکه را مشخص می نماید  172.  16، اعداد .  

می بایست    آدرس گره. مشخص می نماید  هر ماشین موجود بر روي یک شبکه را  آدرس گره بطور منحصربفرد
( به عدد فوق .   منحصربفرد باشد چراکه این آدرس یک ماشین خاص موجود بر روي یک شبکه را شناسائی می نماید

 30.  56، اعداد  IP:172.16.30.56در نمونه آدرس . به عنوان یک آدرس هاست مراجعه می گردد   )س گره آدر
  . آدرس گره را مشخص می نماید 

  :طراحان اینترنت ، با توجه به اندازه شبکه تصمیم به ایجاد کالس هاي مختلف شبکه نموده اند

 ا شامل می شوند، کالس که گره هاي فراوانی ر   براي تعداد شبکه هاي اندکیA در نظر گرفته شده است .  
 کالس    که داراي گره هاي کمتري می باشند ،   براي تعداد شبکه هاي زیاديC  در نظر گرفته شده است .  
  براي شبکه هاي بین شبکه هاي بسیار بزرگ و بسیار کوچک ، کالسB  در نظر گرفته شده است .  
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. توسط کالس استفاده شده در شبکه مشخص می گردد ) هاست ( و گره  آدرس یک شبکه  به IPتقسیم یک آدرس 
  : ی دهد  شکل زیر کالس هاي مختلف شبکه را نشان م

  
  

  کالس هاي مختلف شبکه   :شکل یک 

کالس   براي اطمینان از روتینگ موثر ، طراحان اینترنت یک قانون را براي بخش بیت هاي آغازین آدرس هر یک از
 Aآدرس هاي شبکه کالس   ، با توجه به این که یک روتر می داند که "مثال. هاي مختلف شبکه تعریف کرده اند 

با سرعت قابل قبول   پس از خواندن اولین بیت آدرس مورد نظر "همواره با صفر شروع می شوند ، وي می تواند صرفا 
این موضوع نکته مهم در خصوص مدل تعریف شده و وجه . د یک بسته اطالعاتی را به مقصد مورد نظر هدایت نمای

  . می باشد  Cو کالس  B، کالس  Aتمایز بین آدرس هاي کالس 
  . در ادامه به بررسی کالس هاي مختلف شبکه خواهیم پرداخت 

   Aکالس 

   در یک آدرس شبکه کالسA  اولین بایت به آدرس شبکه اختصاص یافته است و سه بایت باقیمانده براي ،
به  Aفرمت کالس    .آدرس گره ها در نظر گرفته شده است 

  :IPبه عنوان مثال در آدرس . می باشد  network.node.node.node  صورت

هر ماشین . ماید آدرس گره را مشخص می ن 22.    102.  70آدرس شبکه و  49، عدد  49.22.102.70
  . باشد  49موجود بر روي این شبکه خاص می بایست داراي آدرس شبکه 

  طول آدرس هاي شبکه کالسA و از هفت بیت   بیت اول این بایت رزو شده. یک بایت است "صرفا
می توان    را Aشبکه کالس  128حداکثر   بدین ترتیب ،.   باقیمانده براي آدرس دهی استفاده می گردد

  ) . دو به توان هفت ( ایجاد نمود 
  اولین بیت مربوط به اولین بایت در یک آدرس شبکه کالسA این بدان معنی   .می بایست همواره صفر باشد

با توجه به این که در آدرس هاي کالس . باشد  127می بایست بین صفر و  Aاست که یک آدرس کالس 
A نظر گرفته می شود در صورتی که این آدرس را با توجه به  یک بایت براي آدرس شبکه در "صرفا

در نظر بگیریم و    0xxxxxxxبه صورت ) مقدار صفر اولین بیت در بایت مربوطه ( محدودیت اشاره شده 
در نظر بگیریم ) 01111111(   و در مرتبه دوم یک) 00000000(در ابتدا تمامی هفت بیت باقیمانده را صفر 

  ) .  127بین صفر تا ( مشخص می گردد  Aي شبکه کالس ، محدوده آدرس ها
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  127همچنین آدرس . ، براي مسیر پیش فرض رزو شده می باشد )  0000  0000( آدرس شبکه تمام صفر 
بدین ترتیب ، تعداد واقعی آدرس هاي . براي اشکال زدائی رزو شده است و نمی توان از آن استفاده نمود 

  ) .  128  -  2=   126( ی باشد م 126معادل   Aشبکه کالس 
  هر آدرس کالسA  این بدان معنی . براي آدرس دهی یک ماشین در شبکه است ) بیت  24( داراي سه بایت

آدرس وجود خواهد داشت که بطور منحصربفرد براي )  16,777,216معادل (  24است که به تعداد دو به توان 
با توجه به این که آدرس هاي گره تمام صفر و .   ده می شوداستفا Aآدرس دهی گره ها در هر شبکه کالس 

دو به توان (  16,777,214معادل  Aتمام یک رزو شده می باشند تعداد واقعی گره ها براي یک شبکه کالس 
بدین ترتیب می توان تعداد بسیار فراوانی هاست را بر روي یک سگمنت شبکه   .باشد می  )منهاي دو  24

  . آدرس دهی و استفاده نمود 

  : می توان از روش زیر استفاده نمود  Aبراي استخراج محدوده آدرس هاي معتبر هاست ها در یک شبکه کالس 

  شبکه مشخص می گردد ، آدرس ) سه بایت ( در صورت صفر کردن تمامی بیت هاي مربوط به هاست:  
 0  .0  .0  .10   

  آدرس ) سه بایت ( در صورت یک کردن تمامی بیت هاي مربوط به هاست ،broadcast  مشخص می
  :گردد 

 255  .255  .255  .10   

  . می باشند  broadcastبین آدرس شبکه و آدرس   هاست هاي معتبر ، اعداد
بخاطر داشته باشید در مواردي که سعی در یافتن آدرس ) .  10.  255.  255 . 254تا  10.  0.  0.  1  در مثال فوق از( 

  . هاي معتبر هاست می نمائید ، بیت هاي هاست نمی توانند تمام صفر و یا تمام یک باشند 

   Bکالس 

  در یک آدرس شبکه کالسB  دو بایت اول اختصاص به آدرس شبکه دارد و از دو بایت باقیمانده براي ،
:   به صورت Bفرمت آدرس هاي کالس . ی گره استفاده می گرددآدرس ده

network.network.node.node  به عنوان نمونه آدرس   .می باشدIP : 

  . است  30.  56و آدرس گره  172.  16، آدرس شبکه  172.16.30.56
 صفر را داشته باشد  اولین بیت مربوط به اولین بایت می بایست همواره مقدار یک و دومین بیت همواره مقدار .

در نظر )  10111111( و یا یک ) 10000000(را صفر   در صورتی که سایر بیت هاي باقیمانده در بایت اول
  ) .  191تا  128بین .(مشخص می گردد  B  بگیریم محدوده شبکه هاي کالس
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  د شناسه منحصربفرد عد 16بدین ترتیب ، دو به توان . براي آدرس شبکه دو بایت در نظر گرفته شده است
می  Bبراي آدرس دهی شبکه وجود خواهد داشت ولی با توجه به این که تمامی آدرس هاي شبکه کالس 

بیت باقیمانده استفاده  14  ، براي آدرس دهی شبکه از) دو بیت رزو شده ( و صفر شروع شوند  1بایست با 
براي آدرس دهی شبکه هاي ) 16,384(  بفردشناسه منحصر  14بنابراین در نهایت دو به توان . خواهد شد 

  . وجود خواهد داشت  Bکالس 
  در آدرس هاي کالسB  این بدان معنی است که به . از دو بایت براي آدرس دهی گره ها استفاده می شود

گره را می توان براي هر  65,534  یعنی معادل) تمام صفر و تمام یک ( منهاي دو  16تعداد دو به توان 
  . آدرس دهی نمود  Bالس شبکه ک

  : می توان از روش زیر استفاده نمود  Bدر یک شبکه کالس   براي استخراج محدوده آدرس هاي معتبر هاست ها

  آدرس شبکه مشخص می گردد ) دو بایت ( در صورت صفر کردن تمامی بیت هاي مربوط به هاست ،:  
 0  .0  .16  .172   

 آدرس ) دو بایت ( وط به هاست در صورت یک کردن تمامی بیت هاي مرب ،broadcast  مشخص می
  :گردد 

 255  .255  .16  .172   

  .می باشند broadcastهاست هاي معتبر، اعداد بین آدرس شبکه و آدرس 
    ) 172.  16.  255.  254تا   172.  16.  0.  1  در مثال فوق از( 

   Cکالس 

  سه بایت اول آدرس هاي کالسC یک بایت باقیمانده به آدرس گره  "به بخش آدرس شبکه و صرفا
: به صورت  Cفرمت آدرس هاي کالس . اختصاص می یابد 

network.network.network.node    به عنوان نمونه در آدرس . است
IP:192.168.100.102 می باشد 102و آدرس گره  192.  168.  100   ، آدرس شبکه.  

  در شبکه هاي کالسC  براي مشخص ) . 110(، دو بیت اولین اکتت یک و سومین بیت همواره صفر است
پس از دنبال نمودن فرآیندي مشابه با آنچه که در مورد کالس  Cکردن محدوده آدرس هاي شبکه کالس 

A  وB  اشاره گردید می توان محدوده شبکه هاي کالسC  بنابراین در ) .  223تا  192بین ( را بدست آورد
فوق   آدرس   است ، مشخص می گردد که 223تا  192   شروع آن با که  IPیک آدرس    ت مشاهدهصور

  . می باشد  Cکالس  IPیک آدرس 
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  در یک آدرس شبکه کالسC  بدین ترتیب می توان با انجام . می باشد  110، سه بیت اول بایت اول
منهاي سه    )بیت  24و یا (   یتبا 3. را مشخص نمود  Cمحاسباتی ساده تعداد شبکه دردسترس کالس 

به توان  2به تعداد    بیت جهت آدرس دهی را ارائه می نماید که به کمک آنها می توان 21،   بخش رزو شده
  . را ایجاد نمود  Cشبکه کالس  2,097,152    و یا 21

  هر شبکه منحصربفرد کالسC  ترتیب به بدین . از یک بایت براي آدرس دهی گره ها استفاده می نماید
را می توان براي هر   )تمام صفر و یا تمام یک ( منهاي دو آدرس رزو شده  256و یا  8تعداد دو به توان 

  ) .گره 254( آدرس دهی نمود  Cشبکه کالس 

     :می توان از روش زیر استفاده نمود  Cبراي استخراج محدوده آدرس هاي معتبر هاست ها در یک شبکه کالس 

  آدرس شبکه مشخص می گردد ) یک بایت ( کردن تمامی بیت هاي مربوط به هاست در صورت صفر ،:  
 0  .100  .168  .192   

  آدرس ) یک بایت ( در صورت یک کردن تمامی بیت هاي مربوط به هاست ،broadcast  مشخص می
  :گردد 

 255  .100  .168  .192   

  . می باشند  broadcastهاست هاي معتبر ، اعداد بین آدرس شبکه و آدرس 
  ) .  192.  168.  100.  254تا   192.  168.  100.  1  در مثال فوق از( 

   Eو  Dکالس هاي 
براي )  239تا  224بین (  Dاز کالس . رزو شده اند    Eو  D  براي شبکه هاي کالس 255و  224آدرس هاي بین 

    .داف علمی و تحقیقاتی استفاده می گردد براي اه)  255تا  240بین (  Eو از کالس  multicastآدرس هاي 
  .با توجه به طوالنی شدن این بخش اجازه دهید ادامه بحث را در بخش بعدي دنبال نمائیم 
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CCNA : بخش سوم(برنامه ریزي و طراحی شبکه (  
 : آنچه تاکنون گفته شده است 

  طراحی یک شبکه محلی ساده با استفاده از فناوري سیسکو : برنامه ریزي و طراحی      بخش اول  
   طراحی یک مدل آدرس دهی : برنامه ریزي و طراحی    بخش دومIP منطبق بر طرح شبکه   

  منطبق بر طرح شبکه را ادامه داده و به مواردي IPطراحی یک مدل آدرس دهی   در این بخش ، بحث بر روي
 network  برگرفته از(  NATو   خصوصی IPآدرس هاي   ، broadcastهمچون آدرس هاي رزو شده ، 
address translation   (   اشاره خواهیم کرد.    

قبل از این که به موارد فوق اشاره نمائیم بد نیست به خالصه مطالب گفته شده در بخش دوم نگاهی مجدد داشته 
نشان می  IPاولین اکتت براي هر یک از کالس هاي   را بر اساس مقدار IPجدول زیر محدوده آدرس هاي . باشیم 
  . دهد 

 بر اساس مقدار اولین اکتت  IPمحدوده آدرس   IPکالس 

 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 شده براي  A، یک آدرس کالس ) 01111111( 127آدرس * :  
   .تست است و نمی توان آن را به یک شبکه نسبت داد 

  بر اساس مقدار دهدهی اولین اکتت  IPتشخیص کالس : جدول یک  

  آدرس هاي رزو شده 
از این نوع آدرس ها استفاده   رزو شده می باشند و مدیر شبکه نمی تواند  براي اهداف خاصی IPبرخی از آدرس هاي 

  : نماید 

  آدرس هائی که از آنها به منظور شناسائی و یا مشخص کردن خود شبکه استفاده می
 198.  150.  11.  0  درسشبکه اي به آ   مشاهده می نمائید ،  1همانگونه که در بخش باالي شکل . گردد

که سه بایت اول آن آدرس شبکه و بایت آخر آدرس هاست را  Cیک شبکه کالس ( مشخص شده است 
مادامی که داده بر روي شبکه محلی فوق حرکت می نماید و از یک هاست به هاست ) . مشخص می نماید 
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داده ئی از یک هاست موجود بر روي زمانی که . دیگر ارسال می گردد ، شماره هاست حائز اهمیت می باشد
.  150.  11.  1   آدرس هاي  محدوده( یک شبکه دیگر براي هر یک از هاست هاي موجود در این شبکه 

، ارسال می گردد در مرحله اول شماره شبکه حائز اهمیت خواهد بود ، چراکه )  198.  150.  11.  254تا  198
ارسال داده از  "مثال( دینگ مناسب بسته اطالعاتی به شبکه مقصد است روتر با استفاده از آن قادر به فوروار

  .  ) 198.  159.  11.  0   شبکه اي به آدرس
شبکه محلی موجود در قسمت پائین شکل همانند شبکه محلی در بخش باال عمل می نماید با این تفاوت که 

  . است  198.  150.  12.  0شماره شبکه آن 

   

  آدرس شبکه :  1شکل 

  آدرس هايbroadcast  : از این نوع آدرس ها جهت انتشار بسته هاي اطالعاتی براي تمامی دستگاه
.  150.  11.  0براي شبکه    ، 2در قسمت باالي شکل . هاي موجود بر روي یک شبکه استفاده می گردد 

 broadcastداده ئی که به آدرس . می باشد  198.  150.  11.  255  برابر   broadcastآدرس   198
خوانده می )   198.  150.  11.  0 (ی گردد توسط هر یک از هاست هاي موجود بر روي آن شبکه  ارسال م

  .شوند 
نیز عملکردي مشابه با شبکه )  198.  150.  12.  0 (شبکه محلی نشان داده شده در بخش پائین شکل 

 198.  150.  12.  255آن معادل  broadcastتفاوت که آدرس  نشان داده شده در بخش باال دارد با این
    .می باشد 

  

   broadcast  آدرس:  2شکل 

که تمامی بیت هاي مربوط به هاست آن صفر باینري در نظر گرفته شده است ، آدرس شبکه را  IPیک آدرس 
 B، یک آدرس کالس  3در شکل شماره .این آدرس رزو شده بوده و نمی توان از آن استفاده نمود . مشخص می نماید 

.  10. 0.  0آدرس .   ه استکه تمامی بیت هاي مربوط به هاست آن صفر در نظر گرفته شده است ، نشان داده شد
  . ، آدرس شبکه را مشخص می نماید   176
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  آدرس شبکه :  3شکل 

در این کالس از سه بایت براي آدرس دهی هاست و از ( را در نظر بگیریم  Aدر صورتی که یک آدرس شبکه کالس 
شبکه اي است که می  IPآدرس  113.  0.  0.  0آدرس   ،) یک بایت براي آدرس دهی شماره شبکه استفاده می گردد 

روترها از آدرس هاي شبکه در زمان فورواردینگ بسته هاي . باشد  113.  1.  2.  3تواند شامل هاستی به آدرس 
    .اطالعاتی بر روي شبکه استفاده می نمایند 

از . ته می شود براي دو اکتت و یا بایت اولیه به صورت پیش فرض مقدار در نظر گرف   Bدر یک آدرس شبکه کالس 
به . دو بایت و یا اکتت آخر براي شماره هاست و مشخص نمودن دستگاه هاي متصل شده به شبکه استفاده می گردد 

 unicastیک آدرس ) . یک را می دهد    مفهوم uni( گفته می شود  unicast   "این نوع آدرس ها اصطالحا
براي آدرس شبکه   IP:  176.10.0.0در مثال فوق آدرس . به یک هاست بر روي یک شبکه اشاره می نماید  "صرفا

در چنین مواردي می . رزو شده است و نمی توان آن را به هیچیک از دستگاه هاي متصل شده به این شبکه نسبت داد 
. 0.  0براي آدرس دهی یکی از هاست هاي موجود بر روي شبکه  176.  10.  16.  1از آدرس   توان به عنوان نمونه

بخشی است که آدرس یک  16.  1بخش مربوط به آدرس شبکه و  176.  10در این مثال . استفاده نمود  176.  10
  .هاست را بر روي شبکه فوق مشخص می نماید 

. نیاز خواهیم داشت  broadcastبراي ارسال داده به تمامی دستگاه هاي موجود بر روي یک شبکه به یک آدرس 
broadcast  اقدام به ارسال داده براي تمامی دستگاه هاي موجود در یک   افتد که یک فرستندهزمانی اتفاق می
  : را نشان می دهد  Bو شبکه یک نمونه آدرس کالس  broadcast، آدرس  4شکل . شبکه می نماید

  
  Bو شبکه یک نمونه آدرس کالس  broadcastآدرس :  4شکل 

بسته هاي اطالعاتی حاوي چنین آدرس مقصدي . می باشد  176.  10.  255.  255شبکه فوق  broadcastآدرس 
براي حصول . دریافت و پردازش می گردد )  176.  10.  0.  0  (توسط هر یک از کامپیوترهاي موجود بر روي شبکه 
فرستنده   ردازش می نمایند ،را پ broadcastدر شبکه پیام   اطمینان از این موضوع که سایر دستگاه هاي موجود

خاص مقصد استفاده نماید تا هر یک از دستگاه هاي گیرنده بتوانند آن را شناسائی و  IP  می بایست از یک آدرس
تمامی بیت هاي ( در بخش هاست خود داراي مقدار یک می باشند  broadcastآدرس هاي . پردازش نمایند 

  ) . نري در نظر گرفته می شود ، یک بای IPمربوط به بخش هاست در آدرس 
به  176.  10.  255.  255آدرس   که شانزده بیت آن مربوط به آدرس دهی هاست است ، 176.  10.  0.  0براي شبکه 

  . در نظر گرفته می شود  broadcastعنوان آدرس 
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  عمومی و خصوصی   آدرس هاي
مشاهده می نمائید  5همانگونه که در شکل . بستگی دارد ثبات و انسجام اینترنت به یکتائی عمومی آدرس هاي شبکه 

 198.  150.  11.  0  هر دو شبکه داراي یک آدرس شبکه. ، مدل آدرس دهی شبکه فوق داراي مشکل جدي است 
  زمانی که داده ارسالی به روتر می رسد ، وي آن را می بایست براي کدام شبکه فوروارد نماید ؟ . می باشند 

  
  

  ضرورت استفاده از آدرس هاي منحصربفرد :  5شکل 

مدلی اینچنین ، افزایش بار ترافیکی شبکه را به دنبال داشته و می تواند در عمل روتر را به منظور انجام وظایف خود با 
مکانیزم هاي خاصی به منظور حصول اطمینان از یکتائی آدرس ها   بنابراین ، می بایست از. شکست مواجه نماید 

 Internet Network   برگرفته شده از(  InterNICاین مسئولیت در ابتدا به . گردد استفاده 

Information Center  ( این سازمان هم اینک غیرفعال است و مسئولیت واگذار شده به آنها . واگذار گردید
دنبال می )    Internet Assigned Numbers Authorityبرگرفته شده از (  IANAتوسط موسسه 

  . را با هدف عدم تکرار در آدرس هاي عمومی انجام می دهد  IPاین سازمان با دقت مدیریت آدرس هاي .  گردد
عمومی منحصربفرد می باشند و نمی بایست ماشین هاي متصل شده به یک شبکه عمومی داراي  IPآدرس هاي 
تمامی ماشین هاي . عمومی ، سراسري و استاندارد می باشند  IPچراکه آدرس هاي . مشابه باشند  IPآدرس هاي 

عمومی را می توان از یک مرکز  IPآدرس هاي . متصل شده به اینترنت می بایست به این قانون وفادار و پایبند باشند 
  . و سایر مراکز قانونی دریافت کرد )  ISP( ارائه دهنده خدمات اینترنت 

به همین دلیل و در جهت حل این . عمومی جوابگو نمی باشند  IP، تعداد آدرس هاي  با توجه به رشد سریع اینترنت
 classless interdomainبرگرفته شده از (  CIDRبحران ، مدل هاي آدرس دهی جدیدي نظیر 

routing  ( و یاIPv6  پیاده سازي شده است ، .  
. وق ، استفاده از آدرس هاي خصوصی است دیگر از راه حل هاي پیاده سازي شده به منظور حل مشکل ف یکی 

شبکه هاي محلی . منحصربفرد جهانی می باشند  IPهمانگونه که اشاره گردید هاست هاي اینترنت نیازمند یک آدرس 
بشرطی که بر روي شبکه خصوصی ( که به اینترنت متصل نشده اند می توانند از هر آدرس معتبري استفاده نمایند 

امروزه تعداد زیادي از شبکه هاي خصوصی در کنار شبکه هاي عمومی وجود دارد که ممکن است . ) منحصربفرد باشند 
  . سرانجام به اینترنت متصل شوند 

یک کالس ( براي شبکه هاي خصوصی در نظر گرفته شده است  IPسه بالك از آدرس هاي  RFC 1918بر اساس 
A ،   یک مجموعه از آدرس هاي کالسB  آدرس هاي کالس و یک مجموعه ازC  . ( آدرس هائی از این نوع بر
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  . روترهاي اینترنت بالفاصله آدرس هاي خصوصی را دورخواهند انداخت   روي ستون فقرات اینترنت روت نشده و
  .جدول زیر محدوده آدرس هاي خصوصی را نشان می دهد 

   محدوده آدرس هاي خصوصی تعریف شده  IPکالس 
 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  IPآدرس هاي 

را داشته باشیم ، می توان از این نوع ... در صورتی که قصد تعریف یک اینترانت غیرعمومی ، یک آزمایشگاه تست و 
  .منحصربفرد سراسري استفاده نمود آدرس هاي خصوصی در مقابل آدرس هاي 

که از آدرس   براي اتصال شبکه اي. عمومی ترکیب گردند  IPخصوصی می توانند با آدرس هاي  IPآدرس هاي 
خصوصی استفاده می نماید به اینترنت ، نیازمند ترجمه آدرس هاي خصوصی به آدرس هاي عمومی می  IPهاي 

گفته می )    Network Address Translation  برگرفته شده از ( NAT   به این فرآیند ترجمه ،. باشیم 
  . را انجام می دهد  NATروتر دستگاهی است که عملیات  "معموال. شود 

  : وجود دارد  NATسه نوع مختلف 

 NAT در این مدل یک تناظر یک به یک بین آدرس هاي محلی و سراسري ایجاد می گردد :  ایستا .
 IP شبکه محلی داراي یک آدرس   هیم بود که براي هر هاست موجود بر رويبدین ترتیب ، مجبور خوا

  .   واقعی باشیم
 NAT در این مدل یک آدرس :  پویاIP  خصوصی به یک آدرسIP  عمومیmap  فرآیند . می شود

بدین . انجام می گردد  poolعمومی ذخیره شده در یک  IPفوق بر اساس مجموعه اي از آدرس هاي 
ایستا پیکربندي روتر براي ایجاد تناطر یک به یک به صورت  NATنخواهد بود که همانند  ترتیب الزم

واقعی  IPتوجه داشته باشید که در این مدل می بایست به تعداد کافی از آدرس هاي . دستی انجام شود 
    .اینترنت را داشته باشد    استفاده گردد تا هر هاست امکان مبادله بسته هاي اطالعاتی بر روي

  NAT overload  : این روش متداولترین نوع پیکربنديNAT  است که می توان آن را نوع خاصی
عمومی با  IPبه یک آدرس  "خصوصی صرفا IPپویا در نظر گرفت که در آن چندین آدرس  NAT از 

برگرفته (  PATین مدل به ا) .  many-to-oneمدل ( می شوند  mapاستفاده از پورت هاي مختلف 
 NATو یا (  PATبا استفاده از . نیز گفته می شود )  port address translationشده از 

Overload    (با استفاده از یک آدرس  "، می توان هزاران کاربر را صرفاIP  واقعی به اینترنت متصل
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در اینترنت  IPران کمبود آدرس ، دلیلی است بر این موضوع که چرا تا کنون با بح  سرویس فوق. نمود 
  . مواجه نشده ایم 

  .نحوه انتخاب یک پروتکل روتینگ ، متناسب با نیازهاي شبکه خواهیم پرداخت  در بخش چهارم به بررسی
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  :) بخش چهارم ( برنامه ریزي و طراحی شبکه 
 : آنچه تاکنون گفته شده است 

  طراحی یک شبکه محلی ساده با استفاده از فناوري سیسکو : برنامه ریزي و طراحی         بخش اول  
   طراحی یک مدل آدرس دهی : برنامه ریزي و طراحی       بخش دومIP منطبق بر طرح شبکه   
   دهی طراحی یک مدل آدرس : برنامه ریزي و طراحی     بخش سومIP منطبق بر طرح شبکه   

  . متناسب با نیازهاي شبکه خواهیم پرداخت   انتخاب یک پروتکل روتینگ ،  در این بخش به بررسی

  مفاهیم اولیه روتینگ 
به گرفتن یک بسته اطالعاتی از دستگاهی و ارسال آن از طریق شبکه براي دستگاه موجود بر روي یک شبکه متفاوت 

 "با هاست هاي موجود بر روي شبکه ها کاري نداشته و صرفا   انجام روتینگ  روترها براي  . ، روتینگ گفته می شود
روترها بر اساس آدرس منطقی شبکه اي که .   در خصوص شبکه ها و انتخاب بهترین مسیر تصمیم گیري می گیرند

  آدرس سخت افزاري هاست براي هاست مورد نظر بر روي آن مستقر است ، بسته اطالعاتی را دریافت و در ادامه ، از
  . روتر به مقصد صحیح هاست استفاده می نمایند   توزیع بسته اطالعاتی از

ارتباط برقرار    در روتینگ پویا ، پروتکل موجود بر روي یک روتر با پروتکل مشابه اجراء شده بر روي روترهاي همسایه
به شبکه هائی را که نسبت به آنها آگاهی دارند به اطالع هم در ادامه ، هر یک از روترها اطالعات مربوط . می نماید 

بدین ترتیب و بر اساس فرآیند فوق دانش روترها نسبت به شبکه . تا در جدول روتینگ خود ذخیره نمایند   رسانده
طور در صورت بروز تغییر در شبکه ، پروتکل هاي روتینگ پویا ب. هائی که آنها را می شناسند ، بهنگام می گردد 

در صورتی که از روتینگ ایستا استفاده شده باشد ، . اتوماتیک این موضوع را به اطالع تمامی روترها می رسانند 
در  "معموال. مدیریت شبکه مسئول بهنگام سازي و اعمال تمامی تغییرات به صورت دستی در تمامی روترها می باشد 

  . پویا استفاده می گردد  شبکه هاي بزرگ ، ترکیبی از دو روش روتینگ ایستا و
  

  روتینگ ایستا 
این روش داراي مزایا و . در روتینگ ایستا ، مسیرها بطور دستی در هر یک از جداول روتینگ اضافه می گردد 

  : محدودیت هاي مختص به خود است 

  مزایاي روتینگ ایستا 

  وان از یک روتر با پردازنده سبک تر بدین ترتیب می ت. عدم تحمیل بار عملیاتی اضافه بر روي پردازشگر روتر
  .استفاده نمود 
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  بین   )ظرفیت لینک هاي ارتباطی ( براي بهنگام سازي اطالعات موجود در جداول روتینگ از پهناي باند
  . کاهش می یابد  WANبدین ترتیب هزینه لینک هاي ارتباطی . استفاده نخواهد شد    روترها

  ی تواند اجازه روتینگ به شبکه هائی خاص را فراهم نماید مدیر شبکه م "امنیت ، چراکه صرفا .  

  محدودیت هاي روتینگ ایستا 

  مدیریت شبکه می بایست شناخت مناسب و واقعی از ارتباطات شبکه اي و نحوه اتصال روترها به یکدیگر را
  . بداند تا بتواند بر اساس آنها پیکربندي روترها را بطرز صحیح انجام دهد 

  در صورتی که یک شبکه به مجموعه شبکه هاي ارتباطی اضافه گردد ، مدیریت شبکه می بایست یک مسیر
  . را براي آن در تمامی روترها و بطور دستی اضافه نماید 

  روتینگ ایستا براي شبکه هاي بزرگ مناسب نمی باشد چراکه نگهداري اینچنین شبکه هائی مستلزم صرف
     .زمان زیادي است 

  نیگ پویا روت
در  .در روتینگ پویا از پروتکل هائی به منظور یافتن و بهنگام سازي جداول روتینگ بر روي روترها استفاده می شود 

. ( این روش عالوه بر افزایش بار عملیاتی پردازنده ، درصدي از پهناي باند بین لینک هاي شبکه نیز اشغال خواهد شد 
  ) .لینک ارتباطی  costافزایش 

واقع ، یک پروتکل روتینگ مجموعه اي از قوانین الزم به منظور ارتباط یک روتر با روترهاي همسایه را تعریف می در 
 exteriorبرگرفته شده از (  EGPو )   interior gateway protocolsبرگرفته شده از (  IGP   .نماید 

gateway protocols  (از آنها در ارتباطات بین شبکه اي  دو نمونه از پروتکل هاي روتینگ می باشند که
  . استفاده می گردد 

برگرفته (    ASبه منظور مبادله اطالعات روتینگ با روترهاي موجود در یک سیستم خود مختار و یا  IGPاز پروتکل 
یک سیستم و یا ناحیه خود مختار ، شامل مجموعه اي از . استفاده می شود )  autonomous systemشده از 

این بدان معنی است که تمامی روترهائی که اطالعات جدول . ئی است که تحت یک حوزه مدیریتی می باشند شبکه ها
  . روتینگ مشابهی را به اشتراك می گذارند در یک ناحیه خود مختار مشابه قرار دارند 

 Borderبرگرفته شده از (  BGP. براي ارتباط بین نواحی خودمختار استفاده می شود  EGPاز پروتکل 

Gateway Protocol    ( نمونه اي از یک پروتکلEGP  است .  
قبل از درگیر شدن با پروتکل هاي روتینگ و آشنائی با نحوه عملکرد هر یک از آنها ، می بایست به چند موضوع دیگر 

و انواع محتلف پروتکل هاي روتینگ از جمله  administrative distancesآشنائی با . اشاره نمائیم 
  . ضوعات مهم در این رابطه است که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت مو
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Administrative Distances   
توجه  administrative distance  و یا   ADبه   در زمان پیکربندي پروتکل هاي روتینگ ، می بایست

براي ارزش گذاري و میزان قابلیت اعتماد به اطالعات روتینگ دریافتی یک روتر از طریق روتر  ADاز . خاصی داشت 
است که عدد صفر نشاندهنده اعتماد باال و عدد  255، یک عدد صحیح بین صفر تا  AD. همسایه اطالق می گردد 

  . است    نشاندهنده عدم وجود ترافیک بر روي مسیر مورد نظر 255
اولین چیزي است که توسط    ADلیست بهنگام سازي را از یک شبکه راه دور مشابه دریافت نماید ، اگر روتري دو 

باشد ، انتخاب   کمتري ADدر صورتی که یکی از مسیرهاي توصیه شده و یا پیشنهادي داراي . وي کنترل خواهد شد 
یکسانی   ADک شبکه مشابه داراي در صورتی که مسیرهاي پیشنهادي براي ی. و در جدول روتینگ ذخیره می گردد 

استفاده خواهد شد و ) و یا پهناي باند موجود بین خطوط  hopنظیر تعداد ( می باشند ، از متریک پروتکل روتینگ 
در صورتی که دو مسیر . باشد در جدول روتینگ ثبت خواهد شد   مسیري که داراي متریک پائین تر و یا کمتري

به شبکه راه دور استفاده می  load-balanceپروتکل روتینگ از   یکسان باشند ،و متریک  ADپیشنهادي داراي 
  .نماید 

پیش فرض که یک روتر سیسکو از آن به منظور اتخاذ تصمیم در خصوص انتخاب مسیر به یک شبکه  ADجدول زیر 
  : راه دور استفاده می نماید را نشان می دهد 

پیش فرض  AD منبع مسیر
 Connected interface  0  

 Static route 1 

 Enhanced Interior Gateway Routing 
Protocol (EIGRP) 

90 

 Interior Gateway Routing Protocol 
(IGRP) 

100 

 Open Shortest Path First (OSPF) 
protocol 

110 

 Routing Information Protocol (RIP) 120 

 External EIGRP 170 

 Unknown 

255  
مسیر هرگز  این

استفاده نشده 
 است
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  پیش فرض  ADمقادیر : جدول یک  

به روتر متصل شده باشد ، روتر همواره از اینترفیس متصل شده به شبکه استفاده  "در صورتی که یک شبکه مستقیما
در صورتی که مدیر شبکه یک مسیر ایستا را پیکربندي نماید ، روتر به این مسیر بیش از هر نوع مسیري که . می نماید 

مسیرهاي ایستا را تغییر دهند ولی به  ADمی توانند مقدار  مدیران شبکه. خود آموخته است ، اعتماد خواهد کرد 
  . این نوع مسیرها یک در نظر گرفته می شود    AD   صورت پیش فرض ،

از یک شبکه  IGRPو یک مسیر پیشنهادي  RIPدر صورتی که داراي یک مسیر ایستا ، یک مسیر توصیه شده 
مسیر ایستا تغییر    ADایستا استفاده خواهد کرد مگر این که  مشابه باشیم ، روتر به صورت پیش فرض همواره از مسیر

  . یابد 

  انواع پروتکل هاي روتینگ 
  : پروتکل هاي روتینگ را می توان به سه گروه عمده زیر تقسیم نمود 

 Distance vector  : در پروتکل هاي روتینگDistance vector  بهترین مسیر به یک ،
( هر مرتبه که یک بسته اطالعاتی از یک روتر عبور می یابد . شبکه راه دور بر اساس مسافت تعیین می شود 

 hopمسیري که داراي تعداد . آن اضافه می شود  hop  یک واحد به  ،) گفته می شود  hopکه به آن 
  ، نشاندهنده  vectorدر واقع . انتخاب خواهد شد کمتري به شبکه مورد نظر باشد به عنوان بهترین مسیر 

دو نمونه    IGRPو  RIPپروتکل هاي . مسیر و یا جهت رسیدن به شبکه راه دور را مشخص می نماید 
در این پروتکل ها ، تمامی اطالعات . می باشند   Distance-vector  متداول از پروتکل هاي روتینگ

  .متصل شده اند ، ارسال می گردد  "که مستقیما جداول روتینگ براي روترهاي همسایه
 Link state  : در پروتکل هاي روتینگlink-state که به آنها پروتکل هاي  shortest-

path-first     یکی از این جداول . نیز گفته می شود ، هر روتر سه جدول جداگانه را ایجاد می نماید
به روتر متصل شده اند ،  "را برعهده دارد که مستقیمامسئولیت نگهداري اطالعات مربوط به همسایگانی 

. یکی دیگر حاوي توپولوژي تمامی شبکه است و در آخرین جدول ، اطالعات جدول روتینگ ذخیره می گردد 
   پیکربندي شده اند نسبت به پروتکل هاي روتینگ link stateروترهائی که با استفاده از پروتکل هاي 

Distance vector  اطالعات بمراتب یشتري نسبت به شبکه می باشند داراي .OSPF  یکی از
اطالعات بهنگام شامل وضعیت لینک  Link stateپروتکل هاي . پروتکل هاي متداول در این زمینه است 

  . ارسال می نمایند   هاي ارتباطی خود به سایر روترهاي شبکه را
 Hybrid  :ویژگی دو پروتکل روتینگ  این نوع پروتکل ها از  Distance vector و  Link 

state  پروتکل . استفاده می نمایندEIGRP متداول در این زمینه است   نمونه اي .  
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براي پیکربندي پروتکل هاي روتینگ در هر سازمان و یا موسسه تجاري نمی توان یک روش ثابت و خاص را پیشنهاد 
مورد را جداگانه بررسی و با توجه به شرایط موجود نسبت به انتخاب یکی از   ردر چنین حاالتی می بایست ه. داد 

در صورت آشنائی مطلوب با نحوه عملکرد پروتکل هاي مختلف روتینگ ، می توان . پروتکل هاي روتینگ اقدام نمود 
  . در خصوص انتخاب یک پروتکل روتینگ مناسب اقدام نمود 

  . و چالش هاي آنها خواهیم پرداخت  Distance -vectorروتینگ  در بخش پنجم به بررسی پروتکل هاي
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  :) بخش پنجم ( برنامه ریزي و طراحی شبکه 
 : آنچه تاکنون گفته شده است 

 طراحی یک شبکه محلی ساده با استفاده از فناوري سیسکو :     برنامه ریزي و طراحی        بخش اول  
  طراحی یک مدل آدرس دهی :    برنامه ریزي و طراحی      بخش دومIP منطبق بر طرح شبکه   
  طراحی یک مدل آدرس دهی :    برنامه ریزي و طراحی    بخش سومIP منطبق بر طرح شبکه   
  انتخاب یک پروتکل روتینگ متناسب با نیازهاي شبکه:     برنامه ریزي و طراحی  بخش چهارم   

   IGRPو  RIPنظیر    Distance-Vector  پروتکل هاي روتینگ
، بهترین مسیر به یک شبکه راه دور بر اساس مسافت تعیین می  Distance vectorدر پروتکل هاي روتینگ 

مسیري که داراي تعداد . گفته می شود hopبه آن   هر مرتبه که یک بسته اطالعاتی از یک روتر عبور می یابد. شود 
hop  در واقع . کمتري به شبکه مورد نظر باشد به عنوان بهترین مسیر انتخاب خواهد شدvector  نده، نشانده   

 Routing  برگرفته شده از(  RIPپروتکل هاي . مسیر و یا جهت رسیدن به شبکه راه دور را مشخص می نماید 
Information Protocol  ( وIGRP   ) برگرفته شده ازInterior Gateway Routing 

Protocol  (دو نمونه متداول از پروتکل هاي روتینگ  Distance-vector    می باشند.    
، اطالعات جداول روتینگ را بطور کامل براي روترهاي همسایه  Distance-Vector   وریتم هاي روتینگالگ

ارسال تا آنها در ادامه اطالعات دریافتی را با اطالعات موجود در جداول روتینگ خود ترکیب و دانش خود را در 
گفته می شود )  rumor( روتینگ مبتنی بر شایعه   به روش فوق ،.خصوص ارتباطات بین شبکه اي کامل نمایند 

در این . می دهد  چراکه روتر ، بهنگام سازي جدول روتینگ خود را بر اساس اطالعات دریافتی از روتر همسایه انجام
به این  "روش روتر به اطالعات دریافتی در خصوص شبکه هاي راه دور اعتماد می نماید بدون این که خود مستقیما

  . رسیده باشد  نتایج
است که براي  Distance-vector  یک نمونه از پروتکل هاي روتینگ RIPهمانگونه که اشاره گردید ، 

بیش از یک لینک  RIPدر صورتی که . استفاده می نماید  hopاز تعداد  "تشخیص بهترین مسیر به یک شبکه صرفا
گردشی بر روي هر  load balancingبطور اتوماتیک از  ،  برابر پیدا نماید hopرا به یک شبکه مشابه و با تعداد 

بر روي حداکثر شش خط با  load balancingقادر به انجام  RIPپروتکل . یک از لینک ها استفاده می نماید 
cost  یکسان است .  

    Distance-vector  نحوه آغاز به کار یک پروتکل
آنها پس از آغاز   نحوه عملکرد  الزم است در ابتدا با  Distance-vector  براي آشنائی با پروتکل هاي روتینگ

در جداول . ، وضعیت جدول روتینگ چهار روتر پس از راه اندازي نشان داده شده است  1در شکل   .فعالیت آشنا شویم 
   .ده است ذخیره ش  هر یک از روترها متصل شده اند ،   به "اطالعات مربوط به شبکه هائی که مستقیما "فوق صرفا
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بر روي هر یک از روترها ، جداول روتینگ با  Distance-Vector  پس از آغاز به کار یک پروتکل روتینگ
     .استفاده از اطالعات مسیرهاي جمع آوري شده توسط هر یک از روترهاي همسایه بهنگام می گردند 

  
  وضعیت اولیه جداول روتینگ روترها:  1شکل 

  
 "اطالعات شبکه هائی که مستقیما  "مشاهده می نمائید ، در هر یک از جداول روتینگ صرفا 1همانگونه که در شکل 

هر روتر اطالعات کامل جدول روتینگ خود را براي هر یک از . به هر روتر متصل شده اند ، ذخیره شده است 
  . اینترفیس هاي فعال ارسال می نماید 

بدین   .به شبکه است  hopه شبکه ، اینترفیس خروجی و تعداد جدول روتینگ هر روتر شامل اطالعاتی نظیر شمار
ترتیب ، اطالعات جدول روتینگ کامل و هر یک از آنها دانش الزم در رابطه با تمامی شبکه هاي موجود در ارتباطات 

    .بین شبکه اي را کسب می نماید 
پس از همگرائی   .ن می دهد گفته می شود نشا) converge(  ، وضعیت فوق را که به آن همگرائی 2شکل 

  . روترها ، اطالعات موجود در جداول روتینگ بین آنها ارسال نخواهد شد 

  
  ایجاد همگرائی در شبکه :  2شکل 

بدیهی است مدت زمانی که یک شبکه به همگرائی می رسد بسیار حائز اهمیت بوده و کند بودن این فرآیند می تواند 
، کند بودن زمان  RIPیکی از مسائل در ارتباط با پروتکل . که به دنبال داشته باشد پیامدهاي نامطلوبی را براي شب

  . همگرائی آن است 
اینترفیسی که روتر از آن براي ارسال بسته هاي    جدول روتینگ در هر روتر اطالعاتی راجع به شماره شبکه راه دور ،

    .یک به شبکه را نگهداري می نماید و یا متر hopاطالعاتی به شبکه استفاده می نماید و تعداد 

  )   Routing loops( حلقه هاي روتینگ 
را با انتشار مستمر   تغییرات ایجاد شده در ارتباطات بین شبکه اي Distance-Vectorپروتکل هاي روتینگ 

  .اطالعات بهنگام شده روتینگ به تمامی اینترفیس هاي فعال انجام می دهند 
فرآیند فوق عالوه بر اشغال بخشی از پهناي . در این فرآیند تمامی اطالعات موجود در جدول روتینگ منتشر می گردد

همچنین ، در صورتی که یک شبکه . پردازنده روتر را نیز به دنبال خواهد داشت     loadباند لینک ارتباطی ، افزایش 
می تواند پیامدهاي  Distance-Vectorاي روتینگ ، سرعت کند همگرائی پروتکل ه  با مشکل مواجه شود

  . منفی نظیر جداول روتینگ متناقض و حلقه هاي روتینگ را به دنبال داشته باشد 
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همواره احتمال ایجاد حلقه هاي روتینگ وجود خواهد داشت  Distance-Vector  در پروتکل هاي روتینگ
آشنائی با نحوه ایجاد حلقه هاي روتینگ یک نمونه مثال را در  براي. چراکه هر روتر بطور همزمان بهنگام نمی گردد 

  .بررسی می نمائیم  3شکل 
 5تمامی روترها دانش خود را در رابطه با شبکه شماره . با مشکل مواجه شود    5فرض کنید اینترفیس به شبکه شماره 

وجود  Bاز طریق روتر  5که شماره یک مسیر به شب Aدر جدول روتینگ روتر . دریافت می نمایند  Eاز طریق روتر 
  . دارد 

  
  حلقه هاي روتینگ :  3شکل 

این کار باعث می . می رساند  Cاین موضوع را به اطالع روتر  Eروتر   دچار مشکل گردد ، 5شبکه شماره   زمانی که
نسبت به  Dو  B ،Aروترهاي . را متوقف نماید  Eاز طریق روتر  5عملیات روتینگ به شبکه شماره  Cشود که روتر 

سرانجام روتر .آگاهی نداشته و همچنان اقدام به ارسال اطالعات بهنگام می نمایند  5بروز مشکل براي شبکه شماره 
C   اطالعات بهنگام شده خود را ارسال و باعث می گردد که روترB  علی . را متوقف نماید  5روتینگ به شبکه شماره

هنوز به دلیل عدم دریافت اطالعات بهنگام شده از این موضوع آگاهی  Dو  A، روترهاي  Bرغم اطالع به روتر 
  . دردسترس است  3با متریک شماره  Bهمچنان از طریق روتر  5نداشته و از نظر آنها شبکه شماره 

من همچنان این جا هستم و این  ": پیامی با این موضوع را ارسال نماید  Aمشکل زمانی ایجاد می شود که روتر 
نحوه دستیابی   و 5در پیام فوق قابلیت رسیدن به شبکه شماره .   "لینک هائی است که من آنها را می شناسم  لیست

اخبار جالبی را دریافت می نمایند که به آنها اعالم شده است  Dو  Bبدین ترتیب روترهاي . به آن تشریح شده است 
اي فوق نیز اقدام به ارسال اطالعاتی مبنی بر در دسترس روتره. قابل دستیابی است  Aاز طریق روتر  5شبکه شماره 

و سپس  Aباشد به روتر  5بدین ترتیب هر بسته اطالعاتی که مقصد آن شبکه شماره . می نمایند  5بودن شبکه شماره 
  .برگردانده می شود  Aبه روتر  "رسیده و مجددا Bبه روتر 

راي پیشگیري و برخورد با آنها می بایست یک فکر اساسی کرد ایجاد می گردد که ب "حلقه روتینگ "بدین ترتیب یک 
 .  

  شمارش نامحدود 
بروز   نیز گفته می شود و علت اصلی "شمارش نامحدود  "که در بخش قبل تشریح گردید ،  "حلقه هاي روتینگ "به 

بدون وجود یک سیستم . اساس و اطالعات نادرستی است که در شبکه توزیع شده است  ، شایعات بی اینچنین مسائلی
سرعت کند . ، افزایش خواهد یافت   هر مرتبه که یک بسته اطالعاتی از یک روتر عبور می یابد  hopکنترلی ، تعداد 

  . مشکالتی در شبکه است همگرائی شبکه در الگوریتم هاي روتینگ یکی از دالیل اصلی بروز اینچنین 
.   براي پیشگیري از این نوع مسائل ، راه حل هاي مختلفی در هر یک از پروتکل هاي روتینگ پیاده سازي شده است
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 split horizon  و poison reverse  ، روش route poising، روش  hopتعریف حداکثر تعداد 
    .نمونه هائی در این رابطه می باشند 

   hop حداکثر تعداد
پروتکل هاي . است  hop، تعریف یک حداکثر براي تعداد  "شمارش نامحدود "یکی از روش هاي حل مشکل 

بنابراین . فراهم می نمایند  15تا    را hopامکان افزایش تعداد  "صرفا   RIPنظیر  Distance-Vectorروتینگ 
در مثال ارائه   به عبارت دیگر ،. لقی می گردد باشد به منزله غیرقابل دسترس بودن ت  hop 16هر چیزي که نیازمند 

که   ، این موضوع به اثبات می رسد hop، پس از ایجاد یک حلقه با پانزده )  3شکل شماره ( شده در بخش قبل 
  .غیرفعال است  5شبکه شماره 

، باعث پیشگیري از گرفتار شدن بسته هاي اطالعاتی در حلقه هاي تکرار می  hopبنابراین شمارش حداکثر تعداد 
روش فوق با این که راه حلی قابل اعمال در شبکه است ولی قادر به حذف حلقه هاي روتینگ در شبکه نمی . گردد 

که بسته هاي ولی در مقابل این . باشد و بسته هاي اطالعاتی همچنان در حلقه هاي روتینگ گرفتار خواهند شد 
به عنوان نمونه ( اطالعاتی بدون نظارت ، کنترل و بررسی در طول شبکه حرکت کنند ، حداکثر مسافتی را طی نموده 

  . و سپس از بین خواهند رفت )  hop 16تا 

Split Horizon  
ه کاهش در این روش ک. است  Split Horizonیکی دیگر از راه حل هاي برخورد با مشکل حلقه هاي روتینگ ، 
را به دنبال دارد از این اصل  Distance-Vectorاطالعات نادرست و حجم عملیاتی اضافه روتینگ در یک شبکه 

به عبارت . ارسال گردند  "تبعیت می شود که اطالعات نمی توانند در مسیري که از طریق آن دریافت شده اند مجددا
ن بسته اطالعاتی را دریافت کرده است بخاطر سپرده و هرگز از پروتکل روتینگ ، اینترفیسی را که از طریق آ  دیگر ،

   .اینترفیس فوق براي ارسال مجدد آن استفاده نخواهد کرد 
دریافت نموده  Bاز طریق روتر   از ارسال اطالعات بهنگام شده اي که Aبدین ترتیب و با تبعیت از اصل فوق ، روتر 

  . منع می شود  Bاست براي روتر 

route poisoning    
متناقض و توقف حلقه هاي روتینگ می گردد ،   یکی دیگر از روش هائی که باعث پیشگیري از اطالعات بهنگام شده

route poisoning 3شکل ( با مشکل مواجه می گردد  5   زمانی که شبکه شماره "مثال. شود   نامیده می  ( ،
غیرقابل دسترس بودن ( شانزده  hopبا مقدار   5یک سطر را در جدول روتنیگ خود براي شبکه شماره  Eروتر 
  ) . route poisoningمقدار دهی اولیه ( درج می نماید ) شبکه

از بهنگام سازي اطالعات جدول روتینگ خود مبنی  C، روتر  5  با نادرست اعالم کردن مسیر رسیدن به شبکه شماره
 route  یک Cزمانی که روتر .پیشگیري می نماید  5  یک مسیر براي رسیدن به شبکه شماره بر وجود
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poisoning  را از طریق روترE دریافت می نماید ، یک  poison reverse  را براي روترE  ارسال می نماید
را  route poisoningتمامی روترهاي موجود در سگمنت اطالعات مربوط به   تا این اطمینان ایجاد گردد که

  . دریافت نموده اند 
route poisoning  وSplit Horizon  یک شبکهdistance-vector  با قابلیت اطمینان و اعتماد

  . بیشتر را ایجاد می نمایند که در آن از بروز حلقه هاي تکرار پیشگیري می گردد 
  

Holddown   
پیشگیري الزم در خصوص بهنگام سازي اطالعات یک مسیر بی ثبات ، انجام می شود  holddown   با استفاده از

بر روي یک لینک سریال اتفاق می افتد که در یک لحظه برقرار و در لحظه اي دیگر غیرفعال  "این وضعیت معموال  .
گز همگراء نشده و صورت عدم استفاده از روشی جهت تثبیت این وضعیت ، شبکه هر   در) .  flapping(می گردد 

  . می گردد می تواند تمامی شبکه را با مشکل مواجه سازد  downو  up "اینترفیسی که دائما
از ثبت مسیرهائی که وضعیت آنها با سرعت زیاد تغییر پیدا می نماید ، پیشگیري بعمل    holddownبا استفاده از 

بدین ترتیب ، به روترها اعالم می شود   .اري پیدا نمایند آمده و به آنها یک فرصت زمانی داده می شود تا وضعیت پاید
که براي یک بازه زمانی خاص هر گونه تغییراتی که بر روي مسیرهاي حذف شده اخیر تاثیر می گذارد را محدود نمایند 

  . با این کار از درج مسیرهاي بی ثبات در سایر جداول روتینگ پیشگیري بعمل می آید . 
اطالعات بهنگام شده اي را از طریق یکی از همسایگان مبنی بر غیرقابل دسترس بودن یک شبکه  زمانی که یک روتر
در . آغاز به کار می کند  holddown، تایمر ) شبکه اي که تا پیش از این فعال بوده است ( دریافت می نماید 

ک بهتري نسبت به وضعیت اولیه صورتی که اطالعات بهنگام شده جدیدي از یک همسایه دریافت شود که داراي متری
برداشته شده و داده عبور داده می شود ولی اگر اطالعات بهنگام شده  holddownموجود در جدول روتینگ باشد ، 

، که داراي متریک برابر و یا )  holddownقبل از اتمام مدت زمان تایمر ( اي از یک روتر همسایه دریافت گردد 
بدین ترتیب زمان . ز اطالعات جدید بهنگام صرفنظر و تایمر به فعالیت خود ادامه خواهد داد کمتر از مسیر قبلی باشد ، ا

  . بیشتري براي ایجاد ثبات در شبکه قبل از آغاز فرآیند همگرائی آن فراهم می گردد 
holddown  از فرآیند بهنگام سازي مبتنی برtrigger  در این فرآیند تایمر . استفاده می نمایدreset  می گردد

برخالف پیام هاي بهنگام از روترهاي   .تا به روترهاي همسایه اطالع داده شود یک تغییر در شبکه اتفاق افتاده است 
یک جدول روتینگ جدید ایجاد و بالفاصله براي روترهاي )  triggerمبتنی بر ( همسایه ، در این نوع بهنگام سازي 

  . ارتباطات بین شبکه اي تشخیص داده شده است  همسایه ارسال می گردد چراکه یک تغییر در
 .و پروتکل هاي ترکیبی خواهیم پرداخت  RIP  ،IGRPدر بخش پنجم به بررسی پروتکل 
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 CCNA : بخش ششم ( برنامه ریزي و طراحی شبکه (  
  

 طراحی یک شبکه محلی ساده با استفاده از فناوري سیسکو :     برنامه ریزي و طراحی        بخش اول  
  طراحی یک مدل آدرس دهی :    برنامه ریزي و طراحی      بخش دومIP منطبق بر طرح شبکه   
  طراحی یک مدل آدرس دهی :    برنامه ریزي و طراحی    بخش سومIP منطبق بر طرح شبکه   
  تناسب با نیازهاي شبکه انتخاب یک پروتکل روتینگ م:     برنامه ریزي و طراحی  بخش چهارم  
 مفاهیم اولیه پروتکل هاي روتینگ :   برنامه ریزي و طراحی    بخش پنجمDistance-vector   

  .و پروتکل هاي ترکیبی خواهیم پرداخت  RIP  ،IGRPدر این بخش به بررسی پروتکل 

   RIPپروتکل 
RIP  )برگرفته شده از  Routing Information Protocol  (   به معنی واقعی یک پروتکل  

distance-vector  ثانیه تمام اطالعات موجود در جدول روتینگ را براي تمامی  30پروتکل فوق در هر . است
براي تعیین بهترین مسیر به شبکه راه دور استفاده  hopاز تعداد  "صرفا RIP  .د اینترفیس هاي فعال ارسال می نمای

به منزله غیرقابل  15را داشته باشد و نسبت دهی عددي باالتر از  15می تواند عدد    hopحداکثر تعداد .می نماید 
  . دسترس بودن شبکه است

RIP لینک هاي ارتباطی   در شبکه هاي کوچک به خوبی کار می کند ولی براي شبکه هاي بزرگ که دارايWAN 
     .کند و تعداد بسیار زیادي روتر هستند مناسب نمی باشد )    wide area network برگرفته شده از( 

ن معنی است که تمامی دستگاه این بدا. استفاده می گردد  classful   از روتینگ "صرفا RIPدر نسخه شماره یک 
محدودیت فوق به دلیل ماهیت . مشابهی استفاده نمایند  subnet maskدر شبکه می بایست از   هاي موجود

 subnet، اطالعات بهنگام ارسالی شامل اطالعات   RIPدر نسخه شماره یک . ارسال اطالعات بهنگام می باشد

mask  نمی باشند .  
ارائه شده است که به کمک آن امکان ارسال اطالعات  Prefixجدیدي به نام روتینگ  نسخه دو ، ویژگی RIPدر 

subnet mask  روتینگ  "به این نوع روتینگ ، اصطالحا. به همراه مسیرهاي بهنگام شده فراهم می گردد
classless  گفته می شود .  

RIP از سه نوع تایمر مختلف براي تنظیم کارآئی خود استفاده می نماید  .  
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 Route update timer  فاصله زمانی ارسال یک نسخه کامل از اطالعات بهنگام روتینگ را ،
یک نسخه کامل از اطالعات موجود در جدول روتینگ خود را   در بازه زمانی فوق ، روتر. مشخص می نماید 

  .شود  ثانیه در نظر گرفته می 30 "این زمان معموال. براي تمامی همسایگان ارسال می نماید 
 Route invalid timer  مدت زمانی را مشخص می نماید که پس از سپري شدن آن ، روتر به ،

ثانیه در نظر گرفته می شود و  180 "این زمان معموال. این نتیجه خواهید رسید که یک مسیر غیرمعتبر است 
اص دریافت ننماید ، اگر یک روتر در بازه زمانی فوق هیچگونه اطالعات جدیدي را در خصوص یک مسیر خ

در صورت تحقق چنین شرایطی ، روتر اقدام به ارسال اطالعات بهنگام براي . آن مسیر را غیرمعتبر می نماید 
  . تمامی همسایگان خود می نماید تا به آنها بگوید که مسیر غیرمعتبر است 

 Route flush timer  مدت زمان بین غیرمعتبر اعالم شدن یک مسیر و حذف آن از جدول ،
قبل از این که یک . ثانیه در نظر گرفته می شود  240 "این زمان معموال. روتینگ را مشخص می نماید 

مقدار . همسایگان خود می رساند   مسیر از جدول روتینگ حذف گردد ، روتر این موضوع را به اطالع
Route invalid timer  می بایست کمتر ازroute flush timer  باشد تا روتر زمان کافی جهت

    .اطالع به همسایگان خود را قبل از بهنگام سازي جدول در اختیار داشته باشد 

   IGRPپروتکل 
IGRP  )برگرفته شده از   Interior Gateway Routing Protocol (  یکی از پروتکل روتینگ  

distance-vector این بدان معنی است در صورت استفاده از پروتکل . ی شده توسط شرکت سیسکو است طراح
را  IGRPشرکت سیسکو هدف از ایجاد پروتکل . فوق در یک شبکه ، می بایست تمامی روترها از نوع سیسکو باشند 

  . عنوان کرده است  RIPغلبه بر برخی محدودیت هاي پروتکل 
IGRP  255می تواند حداکثر داراي  ،hop  این وضعیت . در نظر گرفته می شود  100باشد که مقدار پیش فرض آن

را  RIPدر یک شبکه مبتنی بر پروتکل  hop 15در شبکه هاي بزرگ بسیار مفید است و مشکل داشتن حداکثر 
  .برطرف نماید 

IGRP  از یک روش متفاوت نسبت بهRIP   در این پروتکل ، بطور پیش . جهت محاسبه متریک استفاده می کند
به فرآیند فوق   .فرض از پهناي باند و تاخیر خط به عنوان شاخص هائی جهت تعیین بهترین مسیر استفاده می گردد 

همچنین براي محاسبه متریک از شاخص هائی دیگر . گفته می شود )  composite metric( متریک ترکیبی
استفاده )    maximum transmission unitبرگرفته شده از (  MTUو  loadر قابلیت اعتماد ، میزان نظی

  ) . از شاخص هاي اشاره شده بطور پیش فرض در محاسبه متریک استفاده نمی گردد ( می گردد 
  : داراي تفاوت هاي عمده اي است که به برخی از آنها اشاره می گردد  RIPبا  IGRPپروتکل 

  امکان استفاده ازIGRP  در شبکه هاي بزرگ  
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 IGRP  براي فعال شدن از یکAS number )برگرفته شده از  autonomous system  (
  . استفاده می نماید 

 IGRP  ثانیه یک مرتبه بهنگام سازي جدول روتینگ را بطور کامل انجام می دهد  90در هر .  
 IGRP  متریک استفاده می نماید از پهناي باند و تاخیر خط به عنوان یک.  

  : از تایمرهاي مختلف زیر با مقادیر پیش فرض استفاده می نماید    IGRPبراي کنترل کارآئی ، پروتکل 

  Update timers  مقدار پیش . ، فرکانس ارسال پیام هاي بهنگام روتینگ را مشخص می نماید
  .   ثانیه در نظر گرفته شده است 90فرض 

 Invalid timers  مدت زمانی را که یک روتر می بایست منتظر بماند قبل از این که یک مسیر ،
، ) در صورتی که در بازه زمانی مورد نظر یک بهنگام جدید دریافت نگردد ( نادرست را به دیگران اعالم نماید 

  . است  Update timerمقدار پیش فرض سه برابر زمان . مشخص می نماید 
 Holddown timers  زمان ، مدتholddown  مقدار پیش فرض سه . را مشخص می نماید

    .ثانیه در نظر گرفته شده است  10به اضافه  Update timerبرابر زمان 
 Flush timers مشخص می نماید که چه مدت زمانی می بایست سپري شود قبل از این که بتوان ،

در نظر  Update timerبر زمان مقدار پیش فرض هفت برا. یک مسیر را از جدول روتینگ حذف کرد 
ثانیه  360ثانیه در نظر گرفته شود ،  90برابر با  Update timer  در صورتی که مقدار. گرفته می شود 

    .طول خواهد کشید تا بتوان یک مسیر را از جدول روتینگ حذف کرد 

   EIGRPپروتکل هاي روتینگ ترکیبی و یا 
EIGRP   ) برگرفته شده ازEnhanced IGRP  (یک پروتکل  distance-vector  وclassless  است

  .ارائه می نماید  IGRPکه امکانات بیشتري را نسبت به 
تشریح مجموعه اي از روترهاي همجوار   از مفهوم یک ناحیه خودمختار براي EIGRP، پروتکل   IGRPهمانند 

     .اشتراك می گذارند ، استفاده می نماید که پروتکل هاي روتینگ مشابهی را اجراء و اطالعات روتینگ را به 
همانگونه . استفاده می نماید  Subnet maskدر مسیرهاي بهنگام خود از  EIGRP، پروتکل  IGRPبرخالف 

 Variable Lengthبرگرفته شد ه از (  VLSM  امکان استفاده از subnetکه اطالع دارید ، ارائه اطالعات 

Subnet Masking    (ي را در زمان طراحی شبکه فر اهم می نماید و خالصه ساز .  
به عنوان یک پروتکل ترکیبی روتینگ نیز اشاره می شود چراکه داراي ویژگی  EIGRPدر برخی موارد به پروتکل 

اقدام به ارسال  EIGRP "مثال  .می باشد    link-state   و   distance-vector  هائی از پروتکل هاي
)    Open Shortest Path First برگرفته شده از(  OSPFهمانند  link-stateبسته هاي اطالعاتی 

شامل اطالعاتی در رابطه با شبکه ها به اضافه   distance-vector داده بهنگام EIGRPدر مقابل ، . نمی کند 
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  . هزینه رسیدن به آنها را از دیدگاه روتر پیشنهاد دهنده ارسال می نماید 
یکسان سازي جداول روتینگ بین همسایگان   .است  Link-stateداراي خصایص  EIGRPهمچنین ، پروتکل 

در زمان راه اندازي و ارسال اطالعات بهنگام جدید و خاص در زمان بروز تغییرات در توپولوژي شبکه ، نمونه اي در این 
  . زمینه می باشد 

متمایز  "سایر پروتکل هاي روتینگ کامالو  IGRPآن را از  EIGRPوجود برخی ویژگی هاي قدرتمند در پروتکل 
  . می نماید 

  حمایت ازIP  ،IPX  وAppelTalk از طریق  PDM    ) برگرفته شده ازProtocol-

Dependent Modules  (  
  ارتباط از طریقRTP  ) برگرفته شده ازReliable Transport Protocol  (  
  انتخاب بهترین مسیر از طریقDUAL   ) برگرفته شده ازdiffusing update algorithm (  
  حمایت از چندین سیستم خودمختار )AS  (  
  حمایت از خالصه سازي وVLSM  )برگرفته شده از  Variable Length Subnet Masking  (  

  .در بخش هفتم به بررسی هر یک از ویژگی هاي فوق با جزئیات بیشتري خواهیم پرداخت 
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CCNA : بخش هفتم ( برنامه ریزي و طراحی شبکه (  
 : آنچه تاکنون گفته شده است 

 طراحی یک شبکه محلی ساده با استفاده از فناوري سیسکو :     برنامه ریزي و طراحی        بخش اول  
  طراحی یک مدل آدرس دهی :    برنامه ریزي و طراحی      بخش دومIP منطبق بر طرح شبکه   
  طراحی یک مدل آدرس دهی :    برنامه ریزي و طراحی    بخش سومIP منطبق بر طرح شبکه   
  متناسب با نیازهاي شبکه انتخاب یک پروتکل روتینگ :     برنامه ریزي و طراحی  بخش چهارم  
 مفاهیم اولیه پروتکل هاي روتینگ :   برنامه ریزي و طراحی    بخش پنجمDistance-vector   
 بررسی پروتکل :   برنامه ریزي و طراحی بخش ششمRIP  ،IGRP و پروتکل هاي ترکیبی   

 "کامال   IGRP  مجموعه پتانسیل هائی است که آن را با سایر پروتکل هاي روتینگ نظیر  داراي EIGRPپروتکل 
  : برخی از این ویژگی ها عبارتند از . متمایز می نماید 

  حمایت ازIP  ،IPX  وAppelTalk از طریق  PDM    ) برگرفته شده ازProtocol-

Dependent Modules  (  
  تشخیص کارآمد همسایگان  
  ارتباط از طریقRTP  ) برگرفته شده ازReliable Transport Protocol  (  
  انتخاب بهترین مسیر از طریقDUAL   ) برگرفته شده ازdiffusing update algorithm (   
  حمایت از چندین سیستم خودمختار )AS  (  
  حمایت از خالصه سازي وVLSM  )برگرفته شده از  Variable Length Subnet Masking  (  

  .در ادامه به بررسی هر یک از ویژگی هاي فوق خواهیم پرداخت 

  ) Protocol-Dependent Modules(ژول هاي وابسته به پروتکل ما 
و  IPX  ،IP، حمایت آن از روتینگ چندین پروتکل الیه شبکه نظیر  EIGRPیکی از ویژگی هاي جالب پروتکل 

AppelTalk  پروتکل   .استIS-IS  ) برگرفته شده ازIntermediate System-to-

Intermediate System  ( تنها پروتکل روتینگ نزدیک به پروتکلEIGRP  است که از چندین پروتکل
برگرفته شده از (  CLNSو  IPاز  "با این تفاوت که پروتکل فوق صرفا. الیه شبکه حمایت می نماید 

Connectionless Network Service ( حمایت می نماید .  
EIGRP با بکارگیري پتانسیلی با نام   PDM  ) شده از برگرفتهprotocol-dependent modules    ( از

، مجموعه اي جداگانه از جداول  EIGRPپروتکل  PDMهر . پروتکل هاي مختلف الیه شبکه حمایت می نماید 
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این بدان معنی . حاوي اطالعات روتینگ را نگهداري می نماید که در ارتباط با یک پروتکل خاص بکارگرفته می شوند 
جداول    نظیر( پروتکل ها یک جدول جداگانه را نگهداري می نماید   هر یک ازبراي   EIGRPاست که 

IP/EIGRP  ،IPX/EIGRP  وAppelTalk/EIGRP . (  

  تشخیص همسایگان 
تصمیم به مبادله مسیرها با یکدیگر نمایند ، می بایست همسایگان خود را شناسائی  EIGRPقبل از این که روترهاي 

    :براي ایجاد رابطه همسایگی می بایست شرایط زیر وجود داشته باشد . نمایند 

  دریافتHello  و یاACK  ) برگرفته شده ازacknowledgment  (  
  تطبیق شماره سیستم خودمختار)AS(     
 متریک یکسان   

براي ایجاد رابطه همسایگی می باشند چراکه  Helloعالقه مند به استفاده از پیام هاي  Link-stateتکل هاي پرو
اقدام به ارسال اطالعات بهنگام مسیرها بطور ادواري نمی نمایند و می بایست با بکارگیري مکانیزم هائی  "آنها معموال

  )یک همسایه جدید و یا خروج از لیست همسایگان تشخیص ( خاص قادر به تشخیص همسایگان خود بطور پویا 
را  Helloمی بایست بطور پیوسته پیام هائی موسوم به  EIGRPبراي برقراري رابطه همسایگی ، روترهاي . باشند 

  . از همسایگان خود دریافت نمایند 
اطالعات روتینگ را بین مختلفی وابسته می باشند بطور اتوماتیک )  AS(که به نواحی خودمختار  EIGRPروترهاي 

سیاست فوق مزایاي متعددي را به دنبال خواهد . خود به اشتراك نمی گذارند و به عنوان همسایه تلقی نمی گردند 
در چنین مواردي ، حجم ) . در شبکه هاي بزرگ استفاده می گردد  EIGRPزمانی که از پروتکل   "خصوصا( داشت 

تنها نکته قابل تامل در این . ناحیه خود مختار خاص کاهش پیدا می نماید  اطالعات روتینگ منتشر شده در بین یک
  . بین نواحی خود مختار بطور دستی است   رابطه ، لزوم توزیع مجدد

یک همسایه جدید را تشخیص می دهد و قصد ایجاد یک رابطه همسایگی با آن را از طریق  EIGRPزمانی که 
تنها حالتی که تمامی ( ی اطالعات روتینگ خود را در اختیار آن قرار می دهد دارد ، تمام Helloمبادله پیام هاي 

زمانی که این اتفاق می افتد ، هر یک از آنها تمامی جداول روتینگ خود را ) . اطالعات جدول روتینگ ارسال می گردد 
تغییرات  "گاهی یافت ، صرفاپس از این که هر یک از آنها از مسیرهاي همسایه خود آ. براي دیگري منتشر می نماید 

  .    در جدول روتینگ بین آنها مبادله می گردد
اطالعات بهنگام را از همسایگان خود دریافت می نمایند ، آنها را در یک جدول  EIGRPزمانی که روترهاي 

این جدول حاوي تمامی مسیرهاي شناخته شده از تمامی همسایگان شناخته شده . توپولوژي محلی ذخیره می نمایند 
  . ه می گردد است و از آن به عنوان مواد خام انتخاب بهترین مسیر و استقرار آن در جدول روتینگ استفاد
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     RTPارتباط از طریق 
EIGRP  از یک پروتکل اختصاصی با نامRTP    ) برگرفته شده ازReliable Transport Protocol   (  

    .با یکدیگر گفتگو می کنند ، استفاده می نماید  EIGRPبه منظور مدیریت مبادله پیام بین روترهائی که بر اساس 
مکانیزمی را طراحی نموده    شرکت سیسکو. ، قابلیت اطمینان به آن است    RTPیکی از ویژگی هاي مهم پروتکل 

توزیع و وضعیت   بهنگام سازي را با سرعت unicast  و multicast   به کمک آن بتواند پیام هاي  است که
  .دریافت داده توسط گیرنده را پیگیري نماید 

استفاده می   Dکالس   224.  0. 0.  0نماید از آدرس    را ارسال می multicastترافیک  EIGRPزمانی که 
نسبت به همسایگان خود آگاهی داشته و براي هر پیام  EIGRPهمانگونه که اشاره گردید هر روتر . نماید 

multicast  در صورتی . که ارسال می نماید ، لیستی از همسایگان را که به آن پاسخ می دهند نگهداري می نماید
را ارسال می  unicastسخی را از یک همسایه دریافت نکند ، در تالشی مجدد براي آن یک پیام پا EIGRPکه 

مرتبه تالش پاسخی از همسایه دریافت نگردد ، این فرضیه به اثبات می رسد که  16در صورتی که پس از . نماید 
  . گفته می شود  reliable multicastبه فرآیند فوق . همسایه از بین رفته است 

با استفاده از روش فوق ، . روترها براي رهگیري اطالعات ارسالی خود به آنها یک شماره ترتیب را نسبت می دهند 
  . امکان تشخیص اطالعات قدیمی ، تکراري و یا خارج از ترتیب فراهم می گردد 

که در زمان راه اندازي، یک پروتکل آرام است  EIGRPقابلیت انجام این گونه عملیات بسیار حائز اهمیت است چراکه 
بانک هاي اطالعاتی روتینگ خود را با همسایگان مبادله و در ادامه و به منظور حفظ سازگاري بانک اطالعاتی در طول 

از دست دادن دائمی هر گونه بسته اطالعاتی و یا پردازش بر روي . اقدام به مبادله تغییرات می نماید  "زمان ، صرفا
    .خرابی بانک اطالعاتی روتینگ را به دنبال داشته باشد  هوده می تواندبسته هاي اطالعاتی بی

     براي انتخاب بهترین مسیر   DUALاستفاده از الگوریتم 
EIGRP  از الگوریتمDUAL   ) برگرفته شده ازdiffusing update algorithm  ( براي انتخاب و

  : الگوریتم فوق داراي ویژگی هاي زیر است . نگهداري بهترین مسیر به هر شبکه راه دور استفاده می نماید 

 backup  از مسیرها  
  حمایت ازVLSMs   
 بازیافت پویاي مسیر   
  درخواست از همسایگان براي گزینش مسیرهاي ناشناخته دیگر  
 ن در صورت عدم یافتن مسیرارسال درخواست براي یک مسیر جایگزی    

EIGRP  با بکارگیري الگوریتمDUAL  توانسته است سریعترین زمان همگرائی در بین سایر پروتکل هاي روتینگ را
  : به دو عامل اساسی زیر بستگی دارد EIGRPسرعت همگرائی باالي . دارا باشد 
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 روترهاي :  عامل اولEIGRP  یک نسخه از تمامی مسیرهاي همسایگان خود را نگهداري می نمایند تا
در صورت بروز مشکل براي بهترین مسیر . هر شبکه راه دور استفاده نمایند  costبتوانند از آن براي محاسبه 

      .،محتویات جدول توپولوژي به منظور انتخاب بهترین مسیر جایگرین بررسی می گردد 
 رتی که یک مسیر جایگزین مناسب در جدول محلی توپولوژي وجود نداشته باشد ، در صو:  عامل دوم

به سرعت از همسایگان خود براي یافتن یک مسیر مناسب درخواست کمک می نمایند   EIGRPروترهاي 
.    

شده ، تشخیص سریع همسایگان جدید و همسایگانی خارج  Helloارسال پیام هاي  همانگونه که اشاره گردید ، ایده
  .از لیست همسایگان است 

RTP  مکانیزمی مطمئن براي حمل پیام ها را ارائه می نماید و ،DUAL    با استناد به مکانیزم فوق ، مسئولیت
      .انتخاب و نگهداري اطالعات در رابطه با بهترین مسیرها را برعهده دارد 

  چندین ناحیه خودمختار 
EIGRP  از شماره نواحی خود مختار )ASNs  ( براي شناسائی مجموعه اي از روترهائی که اطالعات روتینگ را بین

برگرفته شده از (  ASNروترهائی که داراي  "صرفا. خود به اشتراك می گذارند ، استفاده می نماید 
autonomous system numbers    ( با استفاده از . مشابه می باشند ، مسیرها را به اشتراك می گذارند

در شبکه هاي بزرگ ، به معظل جداول مسیر و توپولوژي پیچیده که کاهش سرعت همگرائی شبکه را به رویکرد فوق 
  . دنبال خواهد داشت، خاتمه داده می شود 

، درصد بسیار زیادي از تبعات منفی مدیریت و نگهداري   EIGRPبا تقسیم شبکه به چندین ناحیه خودمختار جداگانه 
هر ناحیه خود مختار شامل مجموعه اي از روترهاي همجوار است که اطالعات  .یک شبکه بزرگ کاهش می یابد

مسیرها را بین خود به اشتراك گذاشته و با توزیع مجدد آنها زمنیه استفاده از اطالعات فوق بین نواحی خودمختار 
  . جداگانه نیز فراهم می گردد 

برگرفته (  AD "معموال. یگر از این پروتکل است ، بیانگر یک ویژگی جالب د EIGRPاستفاده از توزیع مجدد در 
این موضوع . در نظر گرفته می شود  90معادل  EIGRP  مسیرهاي)  administrative distance   شده از
این گونه . نام برده می شود صادق می باشد  EIGRPبراي مسیرهائی که از آنها به عنوان مسیرهاي داخلی  "صرفا

که جملگی عضو یک  EIGRPمسیرها ، مسیرهائی هستند که از درون یک ناحیه خودمختار خاص و توسط روترهاي 
  . سیستم خود مختار مشابه می باشند، سرچشمه می گیرند 

می باشند که خیلی هم  170معادل   AD، نوع دیگري از مسیرها می باشند که داراي  EIGRPمسیرهاي خارجی 
بطور دستی و یا توزیع مجدد اتوماتیک قرار می گیرند و  EIGRPاین گونه مسیرها ، در جداول مسیر . خوب نیست 

  .    می باشند EIGRPشبکه هائی را مشخص می نمایند که در خارج از سیستم خود مختار 
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  و خالصه سازي  VLSMsحمایت از  
EIGRP وتکل هاي روتینگ عنوان یکی از پر  بهclassless  از ،VLSMs  حمایت از ویژگی . حمایت می نماید
VLSM  بسیار حائز اهمیت است چراکه با استفاده از پتانسیل فوق امکان نگهداري فضاي آدرس دهی از طریق

subnet mask  بیت  30نظیر استفاده از ( فراهم می گرددsubnet mask  براي شبکه هايpoint-to-

point (   .  
به همراه هر مسیر بهنگام نیز ارسال می گردد ، این امکان براي پروتکل  subnet mask  با توجه به این که

EIGRP  بدین ترتیب ، طراحان شبکه هاي . فراهم می گردد که از زیر شبکه هاي ناپیوسته نیز حمایت نماید
  . داراي انعطاف بیشتري می باشند  IPکامپیوتري در زمان طراحی یک شبکه 

است که از طریق یک شبکه با کالس متفاوت به یکدیگر متصل    classfulیک شبکه ناپیوسته داراي دو شبکه 
    .، یک شبکه ناپیوسته را نشان می دهد  1شکل . شده اند 

  
  شبکه ناپیوسته:  1شکل 

  
 10.  3.  1.  0از طریق یک شبکه  172.  16.  20.  0و  172.  16.  10.  0در شکل فوق دو زیر شبکه به آدرس هاي 

.  16. 0.  0با آدرس    Bهر روتر این گونه فکر می کند که داراي تمامی شبکه کالس . به یکدیگر متصل شده اند 
  .و به صورت پیش فرض است  172

EIGRP  همچنین از ایجاد دستی خالصه ها بر روي هر روتر ،EIGRP این کار کاهش اندازه .  حمایت می نماید
   classful  در محدوده هاي  ، بطور اتوماتیک شبکه ها را EIGRP.   جدول مسیر را به دنبال خواهد داشت

    .خالصه می نماید   مربوطه
  

 .خواهیم پرداخت  OSPFنظیر  link stateدر بخش هشتم به بررسی پروتکل هاي روتینگ 
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 CCNA : بخش هشتم ( برنامه ریزي و طراحی شبکه (  
 : آنچه تاکنون گفته شده است 

 طراحی یک شبکه محلی ساده با استفاده از فناوري سیسکو   : برنامه ریزي و طراحی   بخش اول 

 منطبق بر طرح شبکه  IPطراحی یک مدل آدرس دهی   :     برنامه ریزي و طراحی     بخش دوم  

 بخش سوم  
برنامه ریزي و  

       طراحی
 منطبق بر طرح شبکه  IPطراحی یک مدل آدرس دهی   :

 انتخاب یک پروتکل روتینگ متناسب با نیازهاي شبکه   : برنامه ریزي و طراحی   بخش چهارم  

  Distance-vectorمفاهیم اولیه پروتکل هاي روتینگ   : برنامه ریزي و طراحی   بخش پنجم 
 و پروتکل هاي ترکیبی  RIP  ،IGRPبررسی پروتکل   :     برنامه ریزي و طراحی   بخش ششم 

    EIGRPبررسی برخی از ویژگی هاي پروتکل   :    برنامه ریزي و طراحی  بخش هفتم 

  .خواهیم پرداخت    OSPFنظیر  link stateدر این بخش به بررسی پروتکل هاي روتینگ 

   OSPFنظیر  link stateپروتکل هاي روتینگ 
گفته می شود ، هر روتر   نیز   shortest path first که به آنها پروتکل هاي link-stateدر پروتکل هاي 

به آن متصل شده اند  "یکی از این جداول وضعیت همسایگانی را که مستقیما. ایجاد می نماید    سه جدول جداگانه را
در جدول دیگر ، توپولوژي تمامی شبکه نگهداري می گردد و از جدول سوم براي . در خود نگهداري می نماید 

  . شود  نگهداري اطالعات روتینگ استفاده می
داراي اطالعات بیشتري در ارتباط    distance-vectorپروتکل هاي روتینگ   نسبت به link-stateروترهاي 

اطالعات بهنگام خود را براي سایر روترهاي  link-stateپروتکل هاي . با شبکه و ارتباطات بین شبکه اي می باشند
  ) . وضعیت لینک(موجود در شبکه ارسال می نمایند 

OSPF  ) برگرفته شده ازOpen Shortest Path First  ( یک پروتکل روتینگIP  است که داراي تمامی
پروتکل فوق ، یک پروتکل روتینگ استاندارد باز است که توسط .است  link-stateویژگی هاي یک پروتکل 

یک شبکه از روترهائی  در صورتی که در. ایجاد شده است   مجموعه اي از تولیدکنندگان شبکه از جمله شرکت سیسکو
در . استفاده کرد  EIGRPاستفاده می گردد که تمامی آنها متعلق به شرکت سیسکو نمی باشند ، نمی توان از پروتکل 

در صورتی که ابعاد . استفاده نمود  OSPFو یا    RIP  ،RIPv2چنین مواردي می توان از گزینه هائی دیگر نظیر 
( است  route redistributionو یا استفاده از  OSPFگزینه موجود پروتکل یک شبکه بسیار بزرك باشد ، تنها 

    ) .یک سرویس ترجمه بین پروتکل هاي روتینگ 
OSPF  با استفاده از الگوریتم ،Dijkstra  ایجاد می گردد و   در ابتدا ، اولین درخت کوتاهترین مسیر. کار می کند
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( این پروتکل داراي سرعت همگرائی باالئی است . در ادامه جدول روتینگ از طریق بهترین مسیرها توزیع می گردد 
یکسان به مقصد مشابه حمایت می نماید  costو از چندین مسیر با ) نباشد  EIGRPشاید به اندازه سرعت همگرائی 

    .ت می نماید حمای IPاز روتینگ  "صرفا OSPF، پروتکل  EIGRP   برخالف. 
، در آغاز با پروتکل  CCNA، اکثر عالقه مندان به دریافت مدرك    link-stateدر بحث مربوط به پروتکل هاي 

OSPF  آشنا می شوند .  
مقایسه و ماحصل آن در جدول  RIPv1نظیر  distance-vectorبدین منظور این پروتکل با پروتکل هاي سنتی 

    .نشان داده شده است  1

 OSPF RIPv1  ویژگی 

 Link-state Distance-vector   نوع پروتکل 

    classlessحمایت از   خیر بلی
  VLSMحمایت از   خیر بلی
 خالصه سازي اتوماتیک  بلی خیر

 خالصه سازي دستی  خیر بلی

   multicastارسال 
   در صورت بروز تغییرات

  ارسال متناوب 
 broadcast 

 انتشار مسیر  

 متریک مسیر  hops باندپهناي 

    hopمحدودیت تعداد   15 ندارد
 همگرائی  کند سریع

 Peer  خیر بلی
authentication 

 شبکه سلسله مراتبی  )flatفقط ( خیر  ) استفاده از نواحی( بلی 

Dijkstra Bellman-Ford  الگوریتم محاسبه مسیر 

   OSPFو  RIPV1مقایسه پروتکل هاي   : 1جدول  

OSPF تمامی   .داده شده است    نشان 1تعداد اندکی از آنها در جدول  "داراي ویژگی هاي متعددي است که صرفا
یک پروتکل سریع ، قابل توسعه و مستحکم است  OSPFنشان دهنده این واقعیت است که پروتکل   شواهد موجود

  . که می توان از آن در هزاران شبکه عملیاتی استفاده کرد 
OSPF  با بکارگیري ویژگی فوق . نماید    اي طراحی شده است که بتواند از شبکه هاي سلسله مراتبی حمایتبگونه
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. می توان ارتباطات بین شبکه اي بزرگ را به چندین شبکه کوچکتر که به آنها ناحیه گفته می شود ، تقسیم نمود 
  : بکارگیري پتانسیل فوق مزایاي متعددي را به دنبال خواهد داشت 

 اضافه عملیات روتینگ  کاهش  
  افزایش سرعت همگرائی  
 و عدم اشاعه آن به سایر نواحی شبکه   محدود کردن بی ثباتی شبکه در یک ناحیه  

OSPF  درون یک ناحیه خودمختار ، )AS  (ولی این امکان نیز وجود دارد که از آن براي اتصال   اجراء می شود
به روترهائی که نواحی خود مختار را به یکدیگر متصل می نمایند ، . چندین ناحیه خودمختار به یکدیگر استفاده کرد 

ASBR  ) برگرفته شده ازautonomous system boundary router  ( گفته می شود.  
کاهش زمان بهنگام سازي و عدم انتشار مشکالت ایجاد شده در یک ناحیه خاص به  فلسفه ایجاد نواحی خود مختار ،

     .سایر نواحی شبکه است 
فناوري هاي سیسکو با تاکید بر روي شبکه هاي محلی   در بخش نهم به بررسی نحوه طراحی یک شبکه با استفاده از

  . خواهیم پرداخت ) VLANs(مجازي 
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  :) بخش نهم  (برنامه ریزي و طراحی شبکه 
 : آنچه تاکنون گفته شده است 

 طراحی یک شبکه محلی ساده با استفاده از فناوري سیسکو   : برنامه ریزي و طراحی   بخش اول 

 منطبق بر طرح شبکه  IPطراحی یک مدل آدرس دهی   :     برنامه ریزي و طراحی     بخش دوم  

 بخش سوم  
برنامه ریزي و  

       طراحی
 منطبق بر طرح شبکه  IPطراحی یک مدل آدرس دهی   :

 انتخاب یک پروتکل روتینگ متناسب با نیازهاي شبکه   : برنامه ریزي و طراحی   بخش چهارم  

  Distance-vectorمفاهیم اولیه پروتکل هاي روتینگ   : برنامه ریزي و طراحی   بخش پنجم 

 و پروتکل هاي ترکیبی  RIP  ،IGRPبررسی پروتکل   :     برنامه ریزي و طراحی   بخش ششم 

    EIGRPبررسی برخی از ویژگی هاي پروتکل   :    برنامه ریزي و طراحی  بخش هفتم 

 OSPFنظیر  link stateبررسی پروتکل هاي روتینگ  : برنامه ریزي و طراحی  بخش هشتم 

فناوري هاي سیسکو با تاکید بر روي شبکه هاي محلی مجازي   در این بخش با نحوه طراحی یک شبکه با استفاده از
)VLANs ( آشنا خواهیم شد .  

یکی از روش هاي ساده ایجاد یک . در ارتباطات بین شبکه اي مجموعه اي از شبکه ها به یکدیگر متصل می گردند 
ر ادامه با روش انجام این د. با یکدیگر است )  VLANs( ارتباط بین شبکه اي ، اتصال چندین شبکه محلی مجازي 

  . کار بیشتر آشنا می شویم 

  مبانی شبکه هاي محلی مجازي 
طراحی می  broadcastاز منظر یک  flatبه عنوان یک شبکه  "عموما  شبکه هاي مبتنی بر سوئیچ هاي الیه دو

  .گردند 
سالی توسط هر دستگاه ار broadcastهر بسته اطالعاتی . ، یک شبکه نمونه نشان داده شده است  1در شکل 

  ) . صرفنظر از این که دستگاه مورد نظر نیازمند دریافت آن داده باشد و یا نباشد( موجود در شبکه مشاهده می گردد 
علت این که . را براي تمامی سگمنت هاي شبکه فوروارد می نمایند  broadcastبه صورت پیش فرض ، سوئیچ ها 

می  broadcast domainداراي یک  "ت ، بدین دلیل است که صرفااس flatگفته می شود شبکه به صورت 
  . انجام شده است  flatباشیم نه این که طراحی آن بطور فیزیکی 

  

   flatساختار شبکه :  1شکل 
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می نماید و تمامی پورت هاي موجود بر روي تمامی سوئیچ  broadcastاقدام به ارسال یک  A، هاست  1در شکل 
  ) .از طریق آن دریافت شده است  broadcastبه جزء پورتی که ( را فوروارد می نمایند  broadcastها این 

اقدام به ارسال یک فریم براي  A، یک شبکه مبتنی بر سوئیچ نشان داده شده است که در آن هاست  2در شکل 
به آن  Bده است که هاست براي پورتی فوروارد ش "همانگونه که مشاهده می نمائید ، فریم صرفا. می نماید  Bهاست 

روش فوق تاثیر غیرقابل انکاري را بر روي کارآئی شبکه نسبت به بکارگیري هاب به دنبال خواهد . متصل شده است 
  . داشت 

  

  مزایاي یک شبکه مبتنی بر سوئیچ :  2شکل 

   collision domainبزرگترین مزیت داشتن یک شبکه مبتنی بر سوئیچ هاي الیه دو ، ایجاد سگمنت هاي 
چنین وضعیتی می توان به سادگی بر محدودیت مسافت در   در. جداگانه براي هر دستگاه متصل شده به سوئیچ است 

به موازات رشد شبکه و افزایش تعداد دستگاه هاي موجود در آن ، با . اترنت غلبه و شبکه هاي بزرگتري را ایجاد نمود 
هر اندازه که تعداد کاربران و دستگاه ها بیشتر گردد ، یک سوئیچ می  بدیهی است. مسائل جدیدي مواجه خواهیم شد 
  . بیشتري برخورد نماید  broadcastبایست با بسته هاي اطالعاتی و 

، امنیت است که به صورت یک مشکل واقعی خود را نشان   مزیت دیگر شبکه هاي مبتنی بر سوئیچ هاي الیه دو
شبکه اي بر اساس سوئیچ هاي الیه دو ، بطور پیش فرض تمامی کاربران قادر به  خواهد داد ، چراکه در ارتباطات بین
عالوه بر این ، نمی توان فعالیت یک دستگاه در خصوص ارسال . دیدن تمامی دستگاه ها می باشند 

broadcasting را متوقف و یا کاربران را ملزم به عدم ارسال  broadcast  گزینه هاي امنیتی صرفا. کرد" 
  . حدود به تعریف رمزهاي عبور بر روي سرویس دهندگان و دستگاه هاي موجود در شبکه می باشند م

. بسیاري از مشکالت در ارتباط با سوئیچ هاي الیه دو را می توان با بکارگیري شبکه هاي محلی مجازي برطرف نمود 
  . شبکه می باشند  شبکه هاي محلی مجازي با بکارگیري روش هاي مختلف قادر به بهبود مدیریت

   شبکه هاي محلی مجازي می توانند چندینbroadcast domain  را به چندینsubnet  منطقی
  . گروه بندي نمایند 

  براي اضافه کردن ، انتقال و یا اعمال تغییرات مورد نظر می توان یک پورت را درونVLAN  مورد نظر
  . پیکربندي کرد 

  می توان گروهی از کاربران را که نیازمند امنیت باالئی می باشند در یکVLAN  قرار داد تا کاربران خارج از
VLAN نتوانند با آنان ارتباط برقرار نمایند .  
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  با توجه به گروه بندي منطقی کاربران بر اساس نوع فعالیت ، می توان شبکه هاي محلی مجازي را مستقل از
  . رافیائی کاربران پیاده سازي کرد مکان فیزیکی و جغ

  شبکه هاي محلی مجازي باعث بهبود وضعیت امنیت شبکه می گردند.     
  شبکه هاي محلی مجازي تعدادbroadcast domain  را افزایش و اندازه آنها را کاهش می دهند .  

   Broadcastکنترل 
Broadcast  در هر پروتکلی اتفاق می افتد ولی تعداد دفعات آن به سه عامل زیر بستگی دارد :  

  نوع پروتکل  
  برنامه و یا برنامه هائی که در شبکه اجراء می گردند .  
  نحوه استفاد از سرویس ها  

ي مبتنی بر هاب را آنها ، بسیاري از سازمان ها شبکه ها  با توجه به کاهش قیمت سوئیچ و توجیه اقتصادي استفاده از
تمامی . جایگزین می نمایند  VLANطراحی شده بودند با یک شبکه شامل سوئیچ و محیط  flatکه به صورت 

را  broadcastمشابه بوده و تمامی  broadcast domainعضوي از  VLANدستگاه هاي موجود در یک 
ت هاي موجود بر روي سوئیچ که عضو توسط تمامی پور broadcastبه صورت پیش فرض ، . دریافت می نمایند 

  . مشابه نمی باشند ، فیلتر می گردد  VLANیک 

  امنیت 
که از طریق اتصال هاب و سوئیچ ها به یکدیگر و در نهایت روتر ایجاد می گردد ، ما  flatدر ارتباطات بین شبکه هاي 

هستند که این وظیفه روتر است که امنیت  عده اي زیادي بر این باور. نیز خواهیم بود  flatشاهد یک الگوي امنیتی 
  .تفکر فوق به دالیل متعددي فاقد توجیه علمی و منطقی است . مورد نیاز در یک شبکه را تامین نماید 

 قادر به دستیابی منابع موجود بر روي آن است   هر شخصی که به شبکه فیزیکی متصل گردد .  
 به هاب موجود می توانند یک  اتصال ایستگاه هاي کاري خود با "کاربران صرفاworkgroup  را به شبکه

  . ملحق نمایند 

  ! موارد فوق وجود امنیت در یک شبکه را نمی تواند تائید نماید 
، مدیران شبکه می توانند بر روي هر پورت و کاربر  broadcastبا ایجاد شبکه هاي محلی مجازي و چندین گروه 

  . نطارت و کنترل داشته باشند 
با اتصال ایستگاه هاي کاري خود به یکی از پورت هاي سوئیچ قادر به استفاده از منابع شبکه  "دورانی که کاربران صرفا

چراکه مدیران شبکه هم اینک می توانند بر روي هر پورت و این که چه منابعی از طریق .می شدند سپري شده است 
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  . آن قابل دسترسی است کنترل و نطارت داشته باشند 
همچنین ، با توجه به این که می توان شبکه هاي محلی مجازي را بر اساس نوع نیاز کاربران به منابع شبکه طراحی 

نمود ، مدیران شبکه می توانند سوئیچ ها را بگونه اي پیکربندي نمایند تا در صورت دستیابی غیرمجاز به منابع شبکه ، 
  . موضوع به اطالع یک ایستگاه مدیریت شبکه برسد 

در صورتی که نیازمند ارتباط بین شبکه هاي محلی مجازي باشیم ، می توان محدودیت هاي مورد نظر را بر روي روتر 
همچنین ، این امکان وجود دارد که بتوان محدودیت هائی را بر روي آدرس هاي سخت افزاري ، پروتکل . اعمال نمود 

  . ها و برنامه ها ایجاد کرد 
  . اده سازي چندین الیه امنیتی در یک شبکه فراهم می گردد بدین تریتب امکان پی
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   CCNAرایط الزم براي دریافت مدرك ش
CCNA  )برگرفته از   Cisco Certified Network Associate (  اولین مدرك معتبر شرکت سیسکو در ،

عالقه مندان به دریافت این .  رابطه با شبکه است که می توان آن را پیش نیاز سایر مدارك این شرکت در نظر گرفت
 : قابلیت ها باشند   مدرك می بایست داراي مجموعه اي از

  نصب ، پیکربندي و مدیریت شبکه هاي محلی )LAN  ( و شبکه هاي گسترده )WAN  (  
  آشنائی و قابلیت پیکربندي پروتکلIP  )برگرفته از  Internet Protocol  (  
  آشنائی و قابلیت پیکربندي پروتکلIGRP  )برگرفته از  Interior Gateway Routing 

Protocol   (  
 آشنائی و قابلیت پیکربندي پروتکل  EIGRP  ) برگرفته ازEnhanced IGRP  (  
 آشنائی و قابلیت پیکربندي پروتکل  OSPF  ) برگرفته ازOpen Shortest Path First  (  
 ربندي پروتکل آشنائی و قابلیت پیکPPP  ) برگرفته ازPoint-to-Point Protocol   (   
 آشنائی و قابلیت پیکربندي   ISDN    )برگرفته از  Integrated Services Digital 

Network   (  
  آشنائی و قابلیت پیکربندي پروتکلFrame Relay     
  آشنائی و قابلیت پیکربندي پروتکلRIP  ) برگرفته ازRouting Information Protocol  (  
  آشنائی و پیکربندي شبکه هاي محلی مجازيVLAN  )برگرفته از  virtual LANs    (  
  آشنائی با مفاهیم اساسی اترنت  
 آشنائی و پیکربندي لیست هاي دستیابی   
  نصب و پیکربندي یک شبکه  
  بهینه سازيWANs ژگی هائی نظیر فیلترینگ و با استفاده از وی   به کمک راه حل هاي مبتنی بر اینترنت

به منظور کاهش   )   dial-on-demand routingبرگرفته از (  DDRلیست هاي دستیابی و 
      WANپهناي باند و هزینه 

  را دریافت نمود ؟  CCNAچگونه می توان مدرك 
شرکت .   و کسب نمره قبولی است 640 -  801  ، شرکت در آزمون شماره CCNAاولین مرحله براي دریافت مدرك 

این امکان را نیز براي متقاضیان فراهم نموده است که در مقابل یک آزمون در  CCNAسیسکو براي دریافت مدرك 
  : دو آزمون جداگانه شرکت نمایند

 640-811 ICND (  Interconnecting Cisco Networking Devices )   
 640-821 INTRO  
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. با متقاضی است   )  640 -  801  شماره( فوق و یا شرکت در یک آزمون   کت در دو آزمون تصمیم در خصوص شر
با شرکت در دو آزمون می بایست هزینه بیشتري را پرداخت   CCNAبدیهی است که عالقه مندان به دریافت مدرك 

  ي براي عالقه مندان فراهم میاز طرف دیگر، با تقسیم مطالب و شرکت در دو آزمون جداگانه شرایط مطلوبتر. نمایند 
  ) .کاهش حجم مطالب ( گردد 

آماده می نماید ، می توان در صورت تمایل  640 -  801  در صورت حضور در کالسی که شما را براي آزمون شماره
 . گردید  CCNAدر دو آزمون جداگانه شرکت و موفق به کسب مدرك 

  ماهیت و نحوه سواالت آزمون 

   آزمونCCNA  دقیقه به آنها  90است که می بایست در مدت زمان ) و شاید هم بیشتر ( سوال  50شامل
توجه داشته باشید که ) . این احتمال وجود دارد که زمان فوق کمتر هم در نظر گرفته شود ( پاسخ داده شود 

براي موفقیت در . اعداد اشاره شده ممکن است تغییر یابد و هر آزمون شرایط مختص به خود را داشته باشد 
    ) . 85کسب حداقل نمره ( پاسخ صحیح داده شود   درصد سواالت 85آزمون می بایست به 

  ممکن است در اولین ) سواالت چند گزینه اي در رابطه با گرامر دستورات  "خصوصا( پاسخ برخی سواالت ،
، می بایست هم صورت مسئله و  بدیهی است که در زمان پاسخ به سواالت. مرحله مشابه و یکسان بنظر آید 

    .هم پاسخ هاي مربوطه به دقت مطالعه گردند
  در برخی موارد ممکن است . توجه داشته باشید که پاسخ صحیح ، پاسخ مورد نظر شرکت سیسکو می باشد

بیش از یک پاسخ مناسب براي یک سوال خاص مطرح شده باشد ولی گزینه صحیح ، پاسخی است که 
    .صیه نموده است سیسکو آن را تو

  در صورتی که برخی سواالت داراي بیش از یک پاسخ صحیح باشند ، همواره در متن سوال به این موضوع
   .اشاره می گردد

  
   640 - 801  فرمت سواالت آزمون شماره

 یک پاسخ درست دارند  "سواالت چند گزینه اي که صرفا .  
  می باشندسواالت چندگزینه اي که داراي چندین پاسخ درست   .  
  سواالتی که به صورتDrag -Drop  می باشند .  
  تکمیل بخش خالی یک عبارت  
  شبیه سازي روتر  

     نکاتی براي کسب موفقیت در آزمون
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  مطالعه و پاسخ به سواالت بدون نگرانی و استرس ( حضور به موقع در مرکز آزمون (  
 مطالعه دقیق سواالت    
  قبل از بررسی گزینه هاي انتخابی( صورت مسئله طرح شده است آشنائی دقیق به آنچه که در   (  
  در زمان پاسخ به سواالت چند گزینه اي که در رابطه با پاسخ صحیح آنها اطمینان ندارید ، از فرآیند حدف

سیاست فوق به شما کمک   .مشهود است ، استفاده نمائید  "تدریجی پاسخ هائی که نادرست بودن آنها کامال
  . ، احتمال درست بودن آن افزایش یابد    ند حتی در صورت انتخاب حدسی یک گزینهمی ک

  بررسی پاسخ قبل از فشردن دکمهNext  ) بررسی پاسخ در زمانی که امکان انجام این کار وجود دارد (  

نیز نتایج بطور  پس از پنج روز) .  score report( پس از اتمام آزمون ، بالفصله نتایچ آن به شما اعالم می گردد 
در . اتوماتیک براي سیسکو ارسال خواهد شد ، بنابراین الزم نیست که شما نتایج آزمون را براي آنها ارسال نمائید 

و پس از طی دو تا چهار هفته به شما اعالم   طریق شرکت سیسکو  صورت کسب موفقیت در آزمون ، تائیدیه آن از
  . می گردد

  محور کلی سواالت  
 -   821و  640 -   811  و یا آزمون هاي جداگانه(   CCNA  براي دریافت مدرك 640 -   801  مارهآزمون ش

  :بر روي چندین محور اساسی متمرکز می باشد )   640

  : برنامه ریزي و طراحی شامل  

  طراحی یک شبکهLAN  ساده با استفاده از فناوري سیسکو  
  طراحی یک مدل آدرس دهیIP منطبق بر طراحی شبکه   
  انتخاب یک پروتکل روتینگ مناسب  
  طراحی یک ارتباط بین شبکه اي ساده با استفاده از فناوري سیسکو  
 پیاده سازي یک لیست دستیابی منطبق بر نیاز کاربران   
  انتخاب سرویس هايWAN منطبق بر نیاز مشتریان    

  : پیاده سازي و عملیات شامل  

 ي روتینگ پیکربندي پروتکل ها  
  پیکربندي آدرس هايIP  آدرس هاي ،gateway  وsubnet mask  بر روي روتر و هاست ها  
 پیکربندي یک روتر به منظور انجام فعالیت هاي اضافه مدیریتی    
  پیکربندي یک سوئیچ با استفاده ازVLAN  و ارتباط داخلی بین سوئیچ ها  
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  : شامل   ) LAN( پیاده سازي یک شبکه محلی 

  سفارشی نمودن پیکربندي یک سوئیچ منطبق بر نیاز هاي موجود  
  مدیریت فایل هاي پیکربندي دستگاه ها وimage  سیستم  
  انجام یک پیکربندي اولیه بر روي روتر  
  انجام یک پیکربندي اولیه بر روي سوئیچ  
  پیاده سازي اولیه پروتکل هايWAN   

  : شامل   اشکال زدائی 

  بکارگیري مدل مرجعOSI  به عنوان یک راهنما براي اشکال زدائی شبکه  
  اشکال زدائی یک شبکه محلی وVLAN   
  اشکال زدائی پروتکل هاي روتینگ  
  اشکال زدائی آدرس دهیIP  و پیکربندي هاست  
 اشکال زدائی دستگاه هاي شبکه اي     
  اشکال زدائی یک لیست دستیابی  
  اشکال زدائی اولیه شبکه هايWAN   

  : مفاهیم و فن آوري ها شامل آشنائی با 

  تشریح ارتباطات شبکه با استفاده از مدل هاي الیه اي  
  تشریح فرآیندSpanning Tree    
 خصایص کلیدي یک محیط شبکه اي  مقایسه و تبینLAN   
  بررسی خصایص پروتکل هاي روتینگ  
  بررسی فرآیند ارتباطیTCP/IP  و پروتکل هاي مرتبط به آن  
 د در یک شبکه تشریح عناصر موجو  
  نقش قوانین به منظور کنترل بسته هاي اطالعاتی  
  بررسی خصایص کلیدي شبکه هايWAN   

 شرکت سخاروش: تهیه شده


