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آشٌایی با هفاّین هسیسیابی ایستا 

آشٌایی با هفاّین هسیسیابی پَیا 

ّای هسیسیابیآشٌایی با الگَزیتن 

ّای بسزسی تکٌیکSplit Horizon ٍPoison Reverse 

 مفاهیم
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 м مفاهیم مسیریابی 

ّتایی   دستتگاُ با استتفادُ اش   است ٍ هحلی یّا اش شبکِ یا هجوَػِ ایٌتسًتداًید  هیطَز کِ  ّواى

 اًد. هتصل شدُ یکدیگسبِ زٍتس  بٌام

LAN 1LAN 2Google

8.9.10.11

IP: 172.16.0.9
GW: 172.16.0.9

10.11.12.13

10.11.12.14

172.16.0.1

 
 1 -8شکل 

اش ازتباط بسقتساز کٌٌتد    یکدیگس شبکِ هحلی با  ًیاش داشتِ باشٌد تا دزّا کاهپیَتس کِ یشهاً دزٍاقغ

 6ز فصتل  د ػولکتسد ستَچی   . ًحتَُ  کٌٌتد  هتی استتفادُ   2ّای الیتِ   ٍ دستگاُ 2دّی الیِ  آدزس

 است. قسازگسفتِ یهَزدبسزسصَزت هفصل  بِ

تؼتدادی کتاهپیَتس ٍ   دازای  ّتا  آىاش  ّسکتدام کتِ   تؼدادی شبکِ هحلی ٍجَد دازد 1 -8شکل دز 

 هثال ػٌَاى بِ - ّای هحلی بتَاًٌد با یکدیگس ازتباط بسقساز کٌٌد حال بسای ایٌکِ شبکِاست.  سَچی 

ًیاش بتِ   - Googleبسای ایجاد ازتباط بیي شبکِ هحلی هَجَد دز هٌصل خَد ٍ شبکِ هحلی شسکت 

سیابی بتیي  یبسای هس IPدّی  اش آدزس کِ ییاشآًجا. است IPدّی سساسسی بِ ًام آدزس  آدزس یک

شتَد تتا    ( احساس هتی Routerهسیسیاب ) بٌامشَد ًیاش بِ یک دستگاُ  ّای هحلی استفادُ هی شبکِ

 ّای هحلی زا بِ هقصد تحَیل داد. ّای شبکِ بتَاى بستِ
 

بِ یتک   ًیاشدز ازتباط باشد ّای هحلی  د تا با سایس شبکًِیاش داشتِ باشکِ هحلی  ّس شبکِ دزٍاقغ

بتِ آى   اصطالحاًکِ  شدُشٌاختِ ّا  بیي شبکِ هحلی با سایس شبکِدزٍاشُ  ػٌَاى بِ. زٍتس دازدزٍتس 

Gateway شَد گفتِ هی. 

بایتد دز هحتدٍدُ    IPٍ ایتي  استت   IPّس ایٌتسفیسی کِ بسزٍی زٍتس قساز دازد دازای یتک آدزس  

 .ای باشد کِ ایٌتسفیس بِ آى هتصل شدُ استآدزس شبکِ
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н مبتنی بر سیسکو های شبکه CCNA 

 شیس تَجِ کٌید: به مثال

قصد دازد تا یک بستِ بِ شتبکِ   Zarrafehدز شبکِ هحلی  PC1فسض کٌید  2 -8شکل بِ  با تَجِ

 شَد شاهل: ازسال کٌد. هساحلی کِ طی هی Googleهحلی 
 

PC1

PC2

PC3

R1

IP: 10.0.0.100
GW: 10.0.0.1

IP: 10.0.0.1

IP: 10.0.0.101
GW: 10.0.0.1

IP: 10.0.0.102
GW: 10.0.0.1

R2

IP: 8.8.9.10
GW: 8.8.4.10

R3

IP: 8.8.4.10

Zarrafeh Google

 
 2 -8شکل 

 ٍ 10.0.0.100 دز بستِ بسابس با هبدأٍ آدزس  شدُایجاد  PC1تَسط  Zarrafehدز شبکِ بستِ  .1

 .گیسد هیقساز  8.8.9.10بسابس با  آدزس هقصد

کِ ّواى  Gatewayبستِ بِ   ًیست Zarrafehهحلی شبکِ  ٍ هقصد دز هبدأآدزس  کِ ییاشآًجا .2

 شَد. فسستادُ هی است R1زٍتس 

باید شَد کِ بستِ زا  بستِ زا دزیافت کسدُ ٍ با تَجِ بِ آدزس هقصد بستِ هتَجِ هی R1زٍتس  .3

 ازسال کٌد. R2بِ زٍتس 

 کٌد. ّدایت هی R3بِ هقصد بستِ  بستِ زا بِ سوت  با تَجًِیص  R2زٍتس  .4

 .کٌد ازسال هی Googleبستِ زا بِ سسٍز  است Googleدزٍاشُ شبکِ کِ  R3زٍتس  یتدزًْا .5
 

 ّا باید اش آدزس  یٌتتواهی کالGateway ُّای خَد زا دز صَزت ًیتاش   هطلغ بَدُ تا بتَاًٌد داد

ّایی  ّا ًیاش داشتِ باشٌد تا دادُ دیگس اگس کِ کالیٌت یاىب بِّا ازسال کٌٌد.  اش طسیق آى بِ سایس شبکِ

ازسال کٌٌد  Gatewayشبکِ فؼلی ازسال کٌٌد باید دزخَاست خَد زا بِ سوت  جص بِای  زا بِ شبکِ

 ی بِ هقصد بسساًد.دزست بِتا زٍتس بستِ زا 

 وظایف روتر

ِ  ّا گًَِ کِ اشازُ شد زٍتس ٍظیفِ اًجام هسیسیابی بستِ ّواى  بتس ػْتدُ  ّتای هتتلتر زا    بیي شتبک

دازد. اًجام ػولیات هسیسیابی یک اهس هْن ٍ حیاتی بَدُ کِ دز آى بستیازی اش هتَازد ٍ پازاهتسّتا    
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. مفاهیم مسیریابی  

 خَاّین پسداخت. ّا آىکاهل بِ  صَزت بِاداهِ دز ٍ  شَد لحاظ هی
 

 دّد: زا اًجام هی اصلیزٍتس دٍ ٍظیفِ  یطَزکل بِ

 .3 ِیالدز ِ هقصد کبِ شبیک یا چٌد هسیس سدى کدا یپ .1

 .بِ هقصدبستِ اًتقال گس جْت یس دیٌتسفیٌتسفس بِ ایا یکاش ّای دزیافتی  بستِت یّدا .2
 

 :اطالػات دازد کِ ایي اطالػات شاهل یکسسیزٍتس بسای اًجام ػولیات هسیسیابی ًیاش بِ 

 ذخیسُ کٌد. جدٍلیک ّا زا دزٍى ّا ٍ هسیس دز هَزد ّوسایِ ی زازٍتس باید اطالػات .1

زا  ّتا  بستِّا دز جدٍل خَد ذخیسُ کٌد تا بتَاًد  شبکِتواهی زا دز هَزد  یزٍتس باید اطالػات .2

 وت هقصد ّدایت کٌد.بِ س یدزست بِ
 

بِ آى تصویواتی زا اتتاذ ًوتَدُ   با تَجِِ ک دازد یسیابیهسجدٍل  یک: ّس زٍتس یریابیمسجدول 

ِ  یسیابیهست جتدٍل   .کٌتد هتی ّتدایت   هقصد ّا زا بِ سوت ٍ بستِ  یي حالتت دازا یتتس  دز خالصت

 Next) یبؼتد آدزس گتام  ( ٍ Interface) سیٌتسفی(  اDest Address) هقصد ِکآدزس شب یّا ستَى

Hop Address) .است 
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 در ادامه به بررسی انواع میسریابی خواهیم پرداخت:
 

 مسیریابی ایستا

ِ اطالػات جدٍل هسیسیابی  یسیابیهسدز ایي ًَع   ٍازد دستتی ٍ تَستط هتدیس شتبکِ      صتَزت  بت

 بِ شکل شیس تَجِ کٌید. هثال ػٌَاى بِ شَد. هی

A B

R1

R2

R4 R5

R3

 
 4 -8شکل 
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п مبتنی بر سیسکو های شبکه CCNA 

تٌظتین شتدُ استت کتِ      یبِ ًحَتَسط هدیس  R1جدٍل هسیسیابی هسبَط بِ زٍتس  4-8شکل  دز 

 ػبَز کٌد. R1  R2  ٍR3اش هسیس  A  ٍBتواهی تسافیک ایجاد شدُ بیي شبکِ 
 

A B

R1

R2

R4 R5

R3
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 R1  R2  ٍR3گًَِ کِ هشتص است کلیِ تسافیتک بتیي ایتي دٍ شتبکِ اش طسیتق زٍتسّتای        ّواى

پتریسی   دز هسیسیابی ایستا ٍجَد دازد ػدم ٍجَد اًؼطتا   هؼوَالًپریسد. هشکالتی کِ  صَزت هی

کِ دز طَل هسیس قتساز دازد دچتاز    R2است. فسض کٌید زٍتس  ّا ّدایت بستِبسای دز تؼییي هسیس 

بتا اختالل هَاجتِ شتدُ ٍ      A  ٍBّای  شَد تا ازتباط بیي شبکِ هشکل شَد  ایي هَضَع باػث هی

 ازتباط قطغ شَد.

A B

R1

R2

R4 R5

R3
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 R1  R4  R5  ٍR3تَاًتد اش طسیتق زٍتسّتای     هی A  ٍBدٍ شبکِ  ازتباط بیيحالی است کِ ایي دز

ایي هسیس زا تؼسیر ًکسدُ است پس دزًتیجتِ   R1ایٌکِ هدیس دز جدٍل  یلبِ دلاها صَزت بپریسد 

 .شَد قطغ تلقی هی A  ٍBازتباط بیي شبکِ 
 

ػبتَز کٌتد     R1  R4  R5  ٍR3اش زٍتسّتای   A  ٍBّای شبکِ  بتَاّین تسافیک کِ یدزصَزتحال 

دز ایتي هَضتَع   کتِ  تغییساتی زا اػوتال ًوایتد    R1  ٍR3زٍتسّای  ید دز جدٍل هسیسیابیهدیس با

اش هستیسیابی پَیتا جْتت هقابلتِ بتا       زٍ یتي اشااهسی ستت ٍ پیچیدُ خَاّد بَد؛  بصزگ ّای شبکِ

 شَد. هشکالت استفادُ هی گًَِ یيا
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0 مفاهیم مسیریابی 

 مسیریابی پویا
 بِ کوکصَزت اتَهاتیک  بِبسای ّس زٍتس جدٍل هسیسیابی هسبَط بِ اطالػات  هسیسیابی پَیادز  

 کتاهالً هسیسیابی ایستتا  هَجَد دز  دز هسیسیابی پَیا هشکل .شَد تشکیل هیهسیسیابی  ّای پسٍتکل

ّتا  َط بتِ زٍتس هسبت جتدٍل    شبکِتَپَلَضی چساکِ دز صَزت ایجاد تغییسات دز  شدُ استحل 

 د شد.ٌازسال خَاّهَجَد ی هسیسّاسایس اش  ّا بستٍِ  شدُزٍش  اتَهاتیک بِ صَزت بِ

صَزت  بِ R1  ٍR3شَد زٍتسّای  دچاز هشکل هی R2شهاًی کِ زٍتس  6 -8شکل دز  هثال ػٌَاى بِ

 کٌٌد. ازسال هی R4  ٍR5زٍتسّای طسیق زا اش  A  ٍBّای هسبَط بِ شبکِ  خَدکاز بستِ
 

 یّا پسٍتکلّای هتتلر تَسط سیهسهسبَط بِ اطالػات  :(Routing Protocol) یریابیمس پروتکل

 ٍ ... RIP  IGRP  OSPFهستیسیابی   یّتا  پسٍتکتل بسخی اش  .شَد یه جا جابِ زٍتسّاي یبهسیسیابی 

 آشٌا خَاّید شد. ّا آىّای آیٌدُ با  است کِ دز فصل
 

. 




