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ٌساصی پشيتکل پیادRIP 

 خؽایابی پشيتکلRIP 

ٌساصی پشيتکل پیادIGRP 

 خؽایابی پشيتکلIGRP 

 

 پیکربنذی

 فاصله بردار هایپروتکل 
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м مبتنی بر سیسکو  های شبکهCCNA 
 

 

سا کسا   َاا  آنمسایشیابی  مضایاا ي مؼایا      یَاا  پشيتکلدس مًسد اوًاع  قبل داوطی یَا فصلدس 

ي پیکشبىذی دي ومًواٍ اص  ( DVبشداسفاصلٍ )مسیشیابی  یَا پشيتکل تىظیماتبا دس ایه فصل  کشدیذ.

ٍ  RIPي  IGRP یَاا  پشيتکال آضىا خًاَیذ ضاذ.   َا پشيتکلایه   لٍبشداسفاصا  یَاا  پشيتکال  اصجملا

 .باضىذ یم

RIP (Routing Information Protocol) 

کٍ دس ادامٍ با جضئیاات ي پیکشبىاذی آن آضاىا     بًدٌ RIP بشداسفاصلٍمسیشیابی  یَا پشيتکلیکی اص 

 خًاَیذ ضذ.

 این پروتکل دارای دو نسخه است که شامل:

 RIPv1  ٍل کپشيت یککDV .است 

 RIPv2 ٍیبکیل تشکپشيت یک ک (hybrid.است ) 

RIPv1 

گاا  یاا    ضاًد  یمبًدٌ ي متشیکی کٍ دس آن استفادٌ ( DVبشداسفاصلٍ )ایه پشيتکل مسیشیابی اص وًع 

Hop Count  .یَا آدسعایه پشيتکل اص است Classfull ٍمىظًس اوجا  ػملیات مسیشیابی پطاتیباوی  ب

 .کىذ یم
 

بی جاذي  مسایشیا  ي سيتش تىُا یک کپای اص   يجًد وذاسدَیچ وًع مکاویض  احشاص ًَیت  RIPv1دس 

َاای  Advertise؛ باٍ ایاه مؼىای کاٍ سيتاش تماا        کىذ یماسسا   اش یٍَمساثاویٍ بٍ  33خًد سا َش 

ماذن مطاکل امىیتای ي    آ باٍ يجاًد  باػث مًظًع کٍ ایه کىذ دسیافتی سا دس جذي  خًد اػما  می

 َا دس ضبکٍ خًاَذ ضذ.َکش تشٌسادوفًر 
 

بشای کٍ وامتىاَی دس ضبکٍ است  یَا حلقٍک صیاد ي پشيتکل يجًد تشافی ایهدیگش دس اص مطکالت 

دس  یکدي تکىایه ) ضًد یماستفادٌ  Poison Reverseي  Split horizon َای یکتکىاص  مطکل ایهسفغ 

 .(است قشاسگشفتٍ یمًسدبشسسمفصل  ؼًس بٍ 8فصل 
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                                                                                                  -های بردار فاصله پیکربندی پروتکل 
 

 

 RIP های یژگیو

سا دس جاذي  خاًد    یش مسايیمس 6حذاکثش تًاوذ  یمقصذ م یکذن بٍ یسس یبشا RIPپشيتکل  .1

 .ي تًاصن باس بیه چىذ مسیش سا اوجا  دَذ تا تشافیک سا اص چىذ مسیش ػبًس دَذىذ ک یوگُذاس

   تًاصن تشافیک اص چىذ مسیش بٍ یک مقصذبٍ تًصیغ ( باسLoad balancing)  ٍضًد میگفت. 
 

 ا  صیش تًجٍ کىیذ:ثبشای دسک بُتش ایه مًظًع بٍ م

 

 
 1-9ضکل 

 یکساوی َستىذ. یکمتشَش دي مسیش داسای ش داسد ي یدي مس 10.0.0.0ٍ کذن بٍ ضبیسس یبشا Aسيتش 

 داضته چىذیه مسیش بشای سسیذن مقصذ ایه است کٍ: تیمض

  سيتشA دَذ. یباس سا اوجا  م تًصیغىذ ي ک یم میش تقسیه دي مسیباس سا ب 

 ضًد. یبشای اسسا  دادٌ استفادٌ مگش ید شیقؽغ ضذ اص مس یشَامساص  یکی کٍ یدسصًست 

است. ایه يیظگی سا دس مباحث  Route Summarizationيجًد داسد  RIPيیظگی دیگشی کٍ دس   .2

 قشاس خًاَیم داد. یمًسدبشسس تش یطشفتٍپ
 

 ضامل: کىذ یم یداس وگٍرخیشٌ ي دس جذي  خًد بشای تمامی مقصذَا  RIP V1اؼالػاتی کٍ 

 IP Addressالیىت مقصذ استًغ بٍ ضبکٍ یا ک: آدسع مشب. 

 Gateway آدسع ايلیه :Gateway .دس ؼً  مسیش است 

 Interface بٍ مقصذ سسیذ. تًان یماست کٍ با استفادٌ اص آن  یا ضبکٍ: آدسع 

 Metricضًد یمٌ تا مقصذ تطخیص داد َا گا تؼذاد ذاسی است کٍ با استفادٌ اص آن : مق. 

 Timer :دس سکاًسد سا   ضاذٌ  اػماا  آخشیه تغییشات  تًان یمادٌ اص آن است کٍ با استف یصماو مذت

 تطخیص داد.
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 RIP V1قالب پکت 

ي  UDP پشيتکل با استفادٌ اص RIPv1 یَاٍ تبس. کىیذ یمسا مطاَذٌ  RIPv1دس ضکل صیش قال  پکت 

 .ضًوذ یماسسا   523پًست با ضماسٌ 
 

 
 2-9ضکل 

 ایه فیلذَا آضىا خًاَیذ ضذ. دس ادامٍ با بشخی اص

 Command:  ایه فیلذ َذف اص ایجاد پکتRIP  دس ایاه   تًاوىذ یم. دستًساتی کٍ دَذ یمسا وطان

 گیشوذ ضامل:فیلذ قشاس 

o Request سيتاشی  . کىذ یمسا  اسیک دسخًاست ایجاد ي  مبذأ: با استفادٌ اص ایه دستًس سيتش

اسساا    مباذأ خطی اص جذي  خًد سا باشای سيتاش     تما  ي یا بکىذ یمکٍ ایه پکت سا دسیافت 

 خًاَذ کشد.

o Response  ایه دستًس دس صمان پاسخ بٍ یاک دسخًاسات : (Request)      ي یاا دس صماان اسساا

Advertise  ضًد میمىتقل یا بخطی اص جذي  سيتش  تما  يکٍ بٍ  ضًد یمایجاد. 

 Version :کٍ بشای بًدٌ  ضماسٌ يسطن دَىذٌ وطانRIPv1  است. 1بشابش با 

 Address Family Identifier ؛ اسات پشيتکل استفادٌ ضذٌ دس الیاٍ ضابکٍ    دَىذٌ وطان: ایه مقذاس

 .است 2 با بشابش IP پشيتکل بشای کٍ

 IP Address: ي یا کالیىت  یشضبکٍصضامل ضماسٌ ضبکٍ   تًاوذ یمي  بًدٌمسیش مقصذ  دَىذٌ وطان

 مقصذ باضذ.
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 Subnet Mask: ٌکىىذ مطخص Subnet Mask .ضبکٍ مقصذ است 

 Next Hop :بایذ بشای سسیذن بٍ مقصذ باٍ آن اسساا     َا یا پسيتش بؼذی است کٍ  کىىذٌ مطخص

 ضًوذ.

 Metric ایه  کٍ یدسصًستسا ضامل ضًد.  15تا  1مقذاسی اص  تًاوذ یمبیتی است ي  32: یک فیلذ

 دستشع یشقابلغیا  Unreachable ػىًانٍ بگیشد  آن مسیش  قشاس می 16شای یک مسیش بشابش با مقذاس ب

 َا بٍ آن مسیش اسسا  وخًاَىذ ضذ. بستٍتلقی ضذٌ ي 

 بایت است. 512 تًاوذ مىتقل کىذ ي حذاکثش ؼً  پکت سا می IPآدسع  25تا  RIPَش پکت 

 RIPv1تایمرهای بکار رفته در 

 اسد.تایمش يجًد د 4تکمیل ضذٌ است  CICSOکٍ تًسػ ضشکت  RIPای اص  دس وسخٍ
 Update 
 Invalid 
 Flush 
 Hold down 

 

 Update رتایم

ثاویٍ است. َش مسیش داسای یک تایمش جذاگاوٍ است  33 ایه تایمش صمان مذت فشض یصپ صًست بٍ

 .کىذدسیافت  سا بشای مسیش Update یَا بستٍ صمان  سيتش ایهؼً   دستا  سيد یمي اوتظاس 
 

 Invalidتایم 

یا وامؼتبش ضىاسایی ضذٌ  invalidاص وًع  مسیشآن   ک مسیش مىقعی ضًدبشای ی یه تایمشا کٍ یَىگام

ثاویاٍ اسات.    183ایه تاایمش بشاباش باا     صمان مذتگیشد.  قشاس می 16آن بشابش با  Hop countي مقذاس 

 ذ.ىماو وامؼتبش دس جذي  سيتش باقی می تًجٍ داضتٍ باضیذ کٍ مسیشَای
 

 Flush رتایم

مىقعای   تلقی ضذٌ اسات تاا صماان    invalid ػىًان بٍجذي  سيتش کٍ  سکًسد مشبًغ بٍ یک مسیش دس

سکاًسد اص جاذي      باٍ پایاان سسایذ    شایه تایممذت ضًد. حا  اگش  می داضتٍ وگٍ Flush شتایمضذن 

 ثاویٍ است. 243 شایه تایم صمان مذتمسیشیابی حزف خًاَذ ضذ. 
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 Hold Down رتایم

. ایاه  بشای یک مسیش دس جذي  دسیافت ضاًد  یيصسساوس بٍکٍ یک  ضًد یمصماوی ضشيع  شایه تایم

ي  دسیافات  بشای مسیشدیگشی سا  یسيصسساو بٍضًد تا دس ؼً  ایه مذت سيتش َیچ  باػث میتایمش 

 یسيتشَاا اؼالػات بٍ  صمان مذتً  ایه تا دس ؼ ثاویٍ است 183ش ایه تایم صمان مذت وکىذ. اػما 

 تایمش جلًگیشی اص بشيص حلقٍ است.یه دلیل اصلی استفادٌ اص اي دیگش اسسا  ضًد 

 یریابیمسل کپروت یساز فعال

 الص  است. اوجا  دي مشحلٍ یشیابیمسپشيتکل  یساص فؼا  یبشادس حالت کلی 
بایذ دي مشحلٍ صیاش سا   Aی سيتش بشسي RIPی پشيتکل مسیشیابی ساص فؼا باتًجٍ بٍ ضکل صیش بشای 

 اوجا  دَیذ.
 

192.168.2.0

A B

192.168.1.0 192.168.3.0

1 00 1

 
 3-9ضکل 

 یشیابیمسل کشدن پشيتکفؼا   .1

(Config)# router rip 

یشیابی ضاشکت  مسمستقیم بٍ سيتش متصل َستىذ ي دس  صًست بٍیی کٍ َا ضبکٍ مطخص کشدن .2

 کىىذ. یم
(Config-router)# network 192.168.1.0 

(Config-router)# network 192.168.2.0 

 

 ضًد. یفؼا  م یشیابیمسل کٍ پشيتکه ضماسٌ ضبیشدن ايلکياسد  محط بٍ اضیذ کٍتًجٍ داضتٍ ب 

 

 

 




