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 شبکه :
( : ارتباط بین دویاچند سیستم تشکیل یک شبکه رامی Net Workتعریف شبکه )

 دهد.

 ایجادشبکه : هدف

 به اشتراک گذاشتن منابع نرم افزاری وسخت افزاری  -1

 حذف فاصله ها -2

طبیعتا" این امرهزینه هاراکاهش داده وسرعت انجام کارهاراافزایش می 

 دهد.

 معرفی سخت افزارهای شبکه :

NIC: Network Interface Card 

 اسامی کارت شبکه : 

LAN Card ،Network Adapter  ،Network Interface Card 

 : WIFI(IEEE 802.11 A,G,G.N )نوع بی سیم  

جهت اتصال کامپیوتربه شبکه به کارمی رود،هرکارت شبکه دردنیادارای 

 MAC Addressمشخصه منحصربه فردی به نام 

 

  Media Access Control     

   

 (Physical Address)  می باشدکه سخت افزارهایی مانند سوئیچSwitch   پل،Bridge ،

جهت هدایت هوشمند بسته ها این مشخصه رابررسی   Access Pointاکسس پوینت 

 می کند.

نکته  : کارت شبکه ، کارت واسط شبکه می باشد ، هر کارت شبکه در دنیا 

بایتی )  6یک عدد   MAC Addressدارای مشخصۀ منحصر به فردی است به نام 

دردنیا با یکدیگر بیتی است ( وکارخانه های سازنده کارت شبکه  48

 هماهنگ بوده وکارت شبکه باآدرس یکسان تولیدنمی کنند.

  . . . & Switch , Bridge , Access Pointاز طریق کارت شبکه سخت افزارهایی مانند 

عمل هدایت و مسیر یابی بسته ها را هوشمندانه با بررسی این آدرس انجام 
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ده و امنیت افزایش یابد می دهند و موجب می شود که ترافیک شبکه روان ش

.  

 یک سیستم :  TCP/IPطریقه مشاهده مشخصات شبکه ای وپیکربندی 

   Start           Run           Cmd            Ok  

 

 

 را وارد می کنیم : Cmdدستور 

 

راتایپ کرده    Ipconfig /Allظاهر می شود.دراین پنچره   CMD.Exeپنجره مشکی 

 :و اینتر رامی زنیم 

 

  

 اطالعات زیادی درپنجره باال ظاهرمی شود،مثال" 

   Host Nameنام کامپیوتر میزبان 

 Physical Address : 88-53-2E-68-A9-E9مشخصات کارت شبکه  
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 IP      IP Addressآدرس 

 : ISOاز سازمان استاندارد جهاني  OSIاي مدل هفت اليه

  Physical layerالیه فیزیكي   -1

 Data link layerها  د دادهالیه پیون -2

  Network layerالیه شبكه   -3

  Transport layerالیه انتقال   -4

  Session layerالیه جلسه   -5

  Presentation layerالیه ارائه ) نمایش (   -6

 Application layerالیه كاربرد   -7

 : OSIاي  مدل هفت اليه

 

 

   Physical Layer اليه فيزيکي
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 سیگنال الکتریکي و ارسال آن بر روي  انتقال بیتها به صورت

 ) با جریان ولتاژ سروکاردارد(کانال 

  واحد اطالعات : بیت   

  ، در سخت افزار های شبکه : هابRepeater  کابل های شبکه و ،

 امواج بی سیم در این الیه کارمی کنند.

   پارامترهاي قابل توجه :

  ظرفیت كانال فیزیكي و نرخ ارسال   

 ون نوع مدوالسی   

  چگونگي كوپالژ با خط انتقال   

  ،مسائل مكانیكي و الكتریكي مانند نوع كابل، باند فركانسي

    نوع رابط )كانكتور( كابل

   - Data Link Layer  پيوند داده اليه

 : وظایف 

o    ها روي یك كانال انتقال بدون خطا و دادهبه مقصد رساندن

 كنترل خطا.ستفاده از مكانیزمهاي كشف و ا بامطمئن 

o    اطالعات ارسالي از الیه باالتر به واحدهاي استاندارد شكستن

طریق نشانهاز ابتدا و انتهاي آن و مشخص نمودن  و كوچكتر

 .Delimiterهاي خاصي بنام 

o  كشف خطا از طریق اضافه كردن بیتهاي كنترل خطا 

o   كنترل جریان یا تنظیم جریان ارسال فریمها )مكانیزمهاي

 ین مبدأ و مقصد(هماهنگي ب

o  ها به فرستندهداده ناعالم وصول یا عدم رسید 

o   وضع قراردادهائي براي جلوگیري از تصادم سیگنالهاي ارسالي

 تعریف شده است( MASاي بنام )این قراردادها در زیرالیه

o افزار الیه فیزیكيكنترل سخت  

  اليه شبكه

الیه به مطمئن  انتقالو ارسال جهت بصورت بسته سازماندهي اطالعات  -1

  هاپیوند داده
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  تعیین مسیـر هـر بستـه ارسـالي بـراي رسیدن به مقصد  -2

  جلوگیري از ازدحام و ترافیك در بین مسیریابها و سوئیچها  -3

  اختصـاص آدرسـهـاي مشخص و استاندارد بـراي هر بستة آماده ارسال  -4

  این الیه بدون اتصال است.  -5

  اليه انتقال

ها براي اطمینان از آمادگي یژه قبل از ارسال بستهارسال یك بسته و -1

 گیرنده براي دریافت اطالعات

شدن یا ارسال هاي ارسالي براي جلوگیري از گمگذاري بستهشماره   -2

 هادوباره بسته

 هاي ارساليحفظ ترتیب جریان بسته   -3

 شوند.هاي مختلفي كه روي یك ماشین واحد اجرا ميدهي پروسهدرسآ   -4

 هاي اطالعاتي كوچكترپیامهاي بزرگ به بسته تقسیم   -5

 هاي اطالعاتي و تشكیل یك پیام كاملبازسازي بسته   -6

 هاي كوچكتر جهت بازسازيگذاري بستهشماره   -7

  تعیین و تبیین مكانیزم نامگذاري ایستگاههاي موجود در شبكه   -8

 Session Layerاليه جلسه 

 برقراري و مدیریت یك جلسه -1

 شناسائي طرفین   -2

 مشخص نمودن اعتبار پیامها   -3

 هااتمام جلسه   -4

  حسابداري مشتریها   -5

   اليه ارائه )نمايش( 

 سازي فایلفشرده -1

 هاي محرمانهرمزنگاري براي ارسال داده  -2

 رمزگشائي  -3
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دو ماشین از استانداردهاي  هنگام استفادهتبدیل كدها به یكدیگر   -4

  مختلفي براي متن

 Application Layer  اليه كاربرد

  …,http,https,ftp,telnet,pop3,smtpپروتکلهای سطح باال مانند :

 

 TCP/IPاي مدل چهاراليه

 

 

 TCP/IPهاي مدل اليه

  : اليه واسط شبكه TCP/IPاليه اول از مدل 

انـداز و افزارهاي راهافزار، نرمهاي استاندارد سختتعریف الیه -1

  پـروتـكلـهاي شبـكه در این الیه.

توانند شوند، ميتعریف مي TCP/IPي كه در الیه اول از مدل پروتكلهائ -2

 مبتني بر ارسال رشته 

  بیت یا مبتني بر ارسال رشته بایت باشند. -3

  اينترنت: اليه  TCP/IPاليه دوم از مدل 
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  الیه هـاي اطلـاعـاتي در ایـنبستـه  IPهاي بسته -1

عمل از نوع  روي شبكه از مبدأ تا مقصد كه این IPهاي هدایت بسته   -2

  باشدبدون اتصال مي

ویژگي ارسال چندپخشي یعني ارسال یك یا چند بسته اطالعاتي به   -3

  شدهچنـدین مقصـد گوناگون در قالب یك گروه سازماندهي

 شوند عبارتند از:پروتكلهائي كه در این الیه استفاده مي  -4

IP , IGMP , BOOTP , ARP , RARP , RIP , ICMP  . . و 

  اليه انتقال  : TCP/IPم از مدل اليه سو

گرا و مطمئـن با برقراري ارتباط از طـریق یـك سرویس اتصال -1

 ماشینهاي انتهایي یا میزبان. 

هاي هاي تحویلي به این الیه توسط برنامهارسال و یا دریافت داده -2

 كاربردي و از طریق توابع سیستمي

  : اليه كاربرد TCP/IPاليه چهارم از مدل 

گیرد در قالب پروتكلهاي استاندارد ي كه در این الیه صورت ميخدمات 

 شود :زیر به كاربر ارائه مي

 سازي ترمینالشبیه -1

  FTPانتقال فایل یا  -2

 مدیریت پست الكترونیكي -3

  خدمات انتقال صفحات ابرمتني -4

  شماره پورتهاي استاندارد
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  Applicationاليه
 

است .تمامی برنامه و   TCP/IPپشته باالترین الیه در  ، Applicationالیه 

ابزارهای کاربردی در این الیه ، با استفاده از الیه فوق، قادر به 

دستتیابی به شبکه خواهند بود. پروتکل های موجود در این الیه بمنظور 

دو  FTPو  HTTPفرمت دهی و مبادله اطالعات کاربران استفاده می گردند . 

  ر این الیه می باشند .نمونه از پروتکل ها ی موجود د

  HTTP (Hypertext Transfer Protocol)پروتکل  -1

از پروتکل فوق ، بمنظور ارسال فایل های صفحات وب مربوط به 

  وب ، استفاده می گردد .

  FTP (File Transfer Protocol) پروتکل -2

از پروتکل فوق برای ارسال و دریافت فایل، استفاده می گردد 

.  

 

  Transportاليه 
 

الیه " حمل " ، قابلیت ایجاد نظم و ترتیب و تضمین ارتباط بین 

الیه باالی خود( و یا الیه  ) Applicationکامپیوترها و ارسال داده به الیه 

اینترنت ) الیه پایین خود( را بر عهده دارد. الیه فوق ، همچنین مشخصه 

خص می نماید. منحصربفردی از برنامه ای که داده را عرضه نموده است ، مش
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این الیه دارای دو پروتکل اساسی است که نحوه توزیع داده را کنترل می 

 نمایند.

  TCP (Transmission Control Protocol)پروتکل  -1

  پروتکل فوق ، مسئول تضمین صحت توزیع اطالعات است .

 UDP(User Datagram Protocol)پروتکل  -2

ن پذیرفتن پروتکل فوق ، امکان عرضه سریع اطالعات بدو

مسئولیتی در رابطه با تضمین صحت توزیع اطالعات را برعهده 

   دارد .

 : SMTPپروتکل 

  الیه(پروتکل مورد استفاده در الیه کاربردApplication) 

 امه های الکترونیکی کاربرد داردبرای انتقال ن 

 SNMP: (Simple Network Management Protocol )پروتکل 

  در الیه کاربردپروتکل مورد استفاده 

  این پروتکل برای مدیریت تجهیزات و کنترل آنها در شبکه استفاده

  می شود

Telnet 

  با استفاده از این پروتکل شما قادر بهlog in  به سیستم دیگري

هستید و مي توانید فایلي را در کامپیوتري دیگر به اجرا برسانید. 

مورد نظر خود را بااستفاده از این سرویس شما مي توانید اطالعات 

  در سایتهاي دولتي و ... مشاهده نمایید

POP 

 ای بیشتر مورد ترین طراحی است و در دورهاین پروتکل، قدیمی

معمول (   (Dial-upهای گرفت که اتصاالت از طریق مودماستفاده قرار می

 بود.

POP  های دهد هنگام برقراری ارتباط، ایمیلبه کاربران امکان می

های ازیابی کرده و بدون نیاز به آنالین ماندن روی پیغامخود را ب

 بازیابی شده فعالیت کنند.
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ای که هزینه اینترنت بسیار گران بود، این قابلیت یک در دوره

های بازیابی تمام پیغام ، POPآمد. رویه اصلی حساب میمزیت بزرگ به

قطع افزار، حذف آنها از روی سرور و موجود برای ذخیره در نرم

 ارتباط است.

های خروجی، در برنامه مشتری تولید شده و تا زمانی که اتصال پیغام

کاربر دوباره فعال شود، برای ارسال در سرور ایمیل باقی خواهد 

ماند. بعد از آپلود آن، سرور پیغام خروجی را به سرورهای دیگر 

فرستد و این کار تا زمان رسیدن به مقصد ادامه پیدا ایمیل می

 کند.یم

ای از ای برای قرار دادن نسخهگزینه  POPهای همچنین بیشتر برنامه

ها تنها زمانی کنند. در این حالت پیغامایمیل در سرور ارائه می

شود که زمان زیادی در آنجا باشد یا در برنامه از سرور حذف می

 ایمیل کاربر حذف شود.

لی است و آنهایی ای که در برنامه مشتری قرار دارد نسخه اصنسخه

شود. های موقت نامیده میعنوان پشتیبانگیرد بهکه در سرور قرار می

خواهید شود. اگر واقعا میاستفاده از این روش چندان توصیه نمی

  IMAPجای آن از های مختلف ببینید، بهایمیل خود را در مکان

 استفاده کنید.

  اليه اينترنت

   

، بسته بندی و روتینگ داده ها، ول آدرس دهیمسئ "اینترنت"الیه         

  است. الیه فوق، شامل چهار پروتکل اساسی است :

 IP(Internet Protocol)  پروتکل فوق ، مسئول آدرسی داده ها بمنظور

  ارسال به مقصد مورد نظر است .

 ARP(Address Resolution Protocol) پروتکل فوق ، مسئول مشخص نمودن  

آداپتور شبکه بر روی کامپیوتر    MAC(Media Access Control) آدرس

  مقصد است.

     -   ICMP(Internet Control Message Protocol)  پروتکل فوق ، مسئول ارائه

  توابع عیب یابی و گزارش 

  خطاء در صورت عدم توزیع صحیح اطالعات است .        

  - IGMP(Internet Group Management Protocol)  روتکل فوق ، مسئول مدیریت پ

Multicasting  در   
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   TCP/IP .را برعهده دارد  

 DNS آشنائی با پروتکل

 

              DNS  ازکلماتDomain Name System  یک پروتکل   اقتباس و

 . از اینترنت است "شناخته شده در عرصه شبکه های کامپیوتری خصوصا

به   Domainمیزبان و   مپیوترهایاسامی کا  به منظور ترجمهپروتکل فوق 

را در   www.srco.irگردد. زمانی که شما آدرساستفاده می  IPآدرس های 

بر اساس یک   و  IPبه یک آدرس  تایپ می نمائید ، نام فوق   مرورگر خود

که از جانب کامپیوتر شما صادر می شود ، ترجمه (    ( queryدرخواست خاص

   می گردد .

در مواردی که کامپیوتر شما اقدام به ارسال یک درخواست   DNSاز پروتکل 

می   Domainبرای یک سرویس دهنده نام به منظور یافتن آدرس  DNSمبتنی بر 

نماید ، استفاده می شود .مثال" در صورتی که در مرورگر خود آدرس 

www.srco.ir   ، یک درخواست مبتنی بر  را تایپ نمائیدDNS   از کامپیوتر

صادر می شود . ماموریت درخواست  DNSبه مقصد یک سرویس دهنده شما و 

  وب سایت سخاروش است . IPارسالی ، یافتن آدرس 

 

 DHCPآشنايی با
 

به شما اجازه می (   (DHCPپروتکل پیکربندی پویای میزبان            

را بصورت پویا به کامپیوترها و وسایل جانبی روی شبکه  IP دهد ادرسهای

از مخزنی از آدرس های تهیه شده و به  IP دهید. آدرس هایاختصاص 

بصورت دائم و مو قت  IP کامپیوترها اختصاص داده می شوند. اختصاص آدرس

خواهد بود. وقتی این مسئله را در نظر بگیرید که باید به هر کامپیوتر 

ماسک زیر شبکه و آدرس دروازه اختصاص دهید در می یابید  IP مشتری ، آدرس

 احتمال خطا در اختصاص آدرس ها بسیار باالست.که 

DHCP یک محیط پویا ایجاد می کند که آدرس های IP  را به کامپیوترها و

وسایل جانبی روی شبکه اختصاص می دهد. با این روش با دردسرهای اختصاص 

به  IP بصورت دستی روبه رو نمی شوید و اختصاص آدرس های IP آدرس

  یی انجام می گیرد.کامپیوترها با دقت باال
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ماسک زیر شبکه، دروازه پیش ساخته،  ، IP وظیفه دارد آدرس  DHCP سرور

ارائه   DHCP را به مشتری WINS و آدرس سرور DNS آدرس سرور

هر کامپیوتر یا وسیله ای روی شبکه است که برای کسب   DHCP مشتری دهد.

 IPآدرس پویای 

برای اولین بار راه  DHCP پیکربندی شده است. هنگامی که یک مشتری

 DHCP DISCOVER می گردد. مشتری یک پیغام  IP اندازی می شود بدنبال آدرس

 را   DHCP فرستاده شده به همه سرورهای IP را نشان می دهند که قرارداد

پیام نمایش داده شده نام میزبان مشتری و آدرس سخت  درخواست می کند.

 مشتری را ارائه می کند. MAC افزار

 DHCP که روی زیر شبکه قرار دارد توسط پیام  DHCP در مرحله بعد یک سرور

OFFER  آدرس IP پیشنهادی به همراه ماسک زیر شبکه و قرارداد IP   را ارائه

  را نیز شامل می شود. DHCP سرور  IP می کند. این پیام آدرس

 دریافت می کند یک را   DHCP OFFER پیام مشتری اولین   هنگامی که

 سرورهای همه  به   DHCP REQUEST پیام

DHCP   شبکه میفرستند و پذیرش پیشنهاد ارائه شده را اعالم می کند. این

ای را در بر میگیرد که مشتری باآن موافقت نموده  DHCP سرور IP پیام آدرس

ا هنگامی که مشتری دیگری منتظر می مانند ت DHCPاست.بقیه سرورهای

  IPآدرس درخواست

که با پیشنهادش  DHCPدرنهایت سروره آن درخواست پاسخ دهند.داشت ب

  میفرستد. قت شده یک پیام تایید برای مشتریمواف

 دوروش وجود دارد : DHCP برای نصب خدمات

 استفاده از ویزارد پیکربندی سرور -1

روی سرور  DHCP قبل از نصب .ADD OR REMOVE PROGRAMS یا  -2

  یکربندی کنید.ثابت پ IP باید سرور را توسط آدرس

 :  OSI  مدل مرجع

OSI از کلمات  Open Systems Interconnect  اقتباس و یک مدل مرجع در

رابطه با نحوه ارسال پیام بین دو نقطه در یک شبکه مخابراتی و یا 

کامپیوتری است . هدف عمده مدل فوق، ارائه توصیه ها و راهنمائی های 

ه ای به منظور تولید محصوالتی  الزم  به تولید کنندگان محصوالت شبک

 سازگار با سایر تولید کنندگان است .
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ایجاد شده است . با استفاده از مدل فوق ،  IEEE توسط کمیته  OSI مدل 

تولید کنندگان مختلف امکان کار با یکدیگر   محصوالت  تولید  شده    توسط

ازگاری بین پیدا خواهند کرد ) سازگاری بین محصوالت ( . مشکل عدم س  را

محصوالت تولیدشده توسط شرکت های بزرگ تولید کننده تجهیزات سخت افزاری 

تصمیم به تولید یک محصول شبکه ای  HP،   زمانی آغاز گردید که شرکت 

( سازگار  IBMنمود و این محصول با محصوالت مشابه سایر شرکت ها ) مثال" 

هیه چهل کارت شبکه نبود . با توجه به مشکل فوق ، در صورتی که قصد ت

برای سازمان خود را داشته باشید ، می بایست سایر تجهیزات مورد نیاز 

شبکه را نیز از همان تولید کننده تهیه می نمودید ) اطمینان 

 OSIمشکل فوق تا زمان ایجاد مدل مرجع   سازگاری بین آنان ( .  از

 مطرح بود . همچنان وجود داشت و به عنوان یک معظل بزرگ در این زمینه 

دارای هفت الیه متفاوت است که هر یک از آنان به منظور  OSIمدل 

انجام عملیاتی خاص ، طراحی شده اند . باالترین الیه ، الیه هفت و پائین 

زمان ارسال داده از یک کامپیوتر به   ترین الیه ، الیه یک است . در

آغاز نموده و پس داده ها حرکت خود را از الیه هفتم   ،  کامپیوتر دیگر

( و فریم ، در  Packet، بسته اطالعاتی )   از تبدیل به سگمنت ، دیتاگرام

برای کامپیوتر مقصد ارسال   از طریق محیط انتقال ) مثال" کابل (  نهایت

 می گردند .

 

 : OSIعملکرد هر يک از اليه های مدل مرجع 

  اليهApplication  ) اليه هفتم ( 

بکه به برنامه ها ) نظیر پست الکترونیکی ، ارائه سرویس های ش 

 (   ارسال فایل ها و ...

 تشخیص زمان الزم به منظور دستیابی به شبکه 

  اليهPresentation ) اليه ششم (  

ایجاد اطمینان الزم در رابطه با قابل استفاده بودن داده برای   
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   سیستم دریافت کننده

 فرمت داده   

 ساختمان های داده   

 Applicationتوافق در رابطه با گرامر انتقال داده برای الیه   

 رمزنگاری داده  

  اليهSession  ) اليه پنجم ( 

 بین برنامه ها  ا یجاد ، مدیریت و خاتمه ارتباط برقرار شده  

  اليهTransport ) اليه چهارم (  

در ارتباط با رویکردهای متفاوت حمل داده بین کامپیوترهای   

 میزبان 

 حمل مطمئن داده   

 ایجاد ، مدیریت و خاتمه مدارات مجازی   

 تشخیص و برطرف نمودن خطاء   

تقسیم داده به فریم و نسبت دهی یک دنباله عددی مناسب به هر   

 یک از آنان 

 در این الیه قرار دارند .  SPXو  TCP ،UDPپروتکل های  

  اليهNetwork  ) اليه سوم (  

 حوزه روتینگ   

نحوه ارتباط سیستم های موجود در   اسخ به سواالت متعددی نظیرپ  

 سگمنت های متفاوت شبکه

 و تشخیص مسیر الزم  Subnet  آدرس های مبداء ، مقصد ،  

 در این الیه استفاده می گردند . IPXو  IPپروتکل های  

  اليهData Link ) اليه دوم (  

 انتقال مطمئن داده از طریق محیط انتقال  

 ، توپولوژی شبکه   ( MACآدرس دهی فیزیکی و یا سخت افزاری )   

 فریم ها در این الیه قرار دارند. 

  اليهPhysical ) اليه اول (  

 کابل ها ، کانکتورها ، ولتاژها ، نرخ انتقال داده  

ارسال اطالعات به صورت مجموعه ای از بیت ها ، سیگنال های   

 زاریالکتریکی و اینترفیس های سخت اف

 :  TCP/IP  مدل مرجع

TCP/IP  یكی از پروتكل های مطرح در عرصه شبكه های كامپیوتری است

تشكیل شده است   كاربرد  كه از چهار الیه متفاوت فیزیكی ، شبكه ، حمل و

هفت  OSIو مدل مرجع  TCP/IP. شكل  زیر ارتباط پروتكل  چهار  الیه ای 

 الیه ای را نشان می دهد : 
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ه دارای مكانیزم های امنیتی ، پروتكل ها و برنامه های مختص به هر الی

مرتبط   خود می باشد . در ادامه به برخی از امكانات امنیتی متداول و

 اشاره می گردد :  TCP/IPبا هر یك از الیه های پروتكل 

  OSI: معادل اليه های اول و دوم مدل مرجع  میزبان به شبکهاليه 

 NAT برگرفته از ( ، Network Address Translation  مكانیزمی برای ، )

 NATترجمه آدرس است . اكثر كاربران اینترنت با سرعت باال از 

استفاده می نمایند . تكنولوژی فوق به منظور تامین امنیت كاربران 

آدرس داخلی آنان را از دید شبكه های خارجی مخفی نگه می دارد   ،

 . 

  CHAP  برگرفته از (Challenge Handshake Authentication Protocol  یك ، )

است كه از آن به عنوان گزینه ای جایگزین در   پروتكل "تائید"

مقابل ارسال معمولی و رمز نشده نام و رمز عبور استفاده می گردد 

برای رمزنگاری رمزهای عبور  MD5. پروتكل فوق از الگوریتم 

 استفاده می نماید . 

 PPTP برگرفته از (  Point To Point Tunneling Protocol   توسط كنسرسیومی )

پیاده سازی و هدف آن ارائه امكانات  3Comمتشكل از مایكروسافت و 



19 

 

 PPTP. امنیت الزم برای   الزم به منظور كپسوله سازی داده می باشد

 مایكروسافت ارائه شده است .  Point-To-Pointتوسط رمزنگاری 

 L2TP  پروتكل :VPN پروتكل های  بر اساس   به منظور امنیت و فوق

PPTP  وL2F  . پیاده سازی شده است 

IP Addressing & Subnetting 

 :   TCP/IPپيکربندی پروتکل 

  TCP/IPهرسیستم  برای اتصال به شبکه اینترنت نیاز به پروتکل  

دارد که تنظیمات این پروتکل برای اتصال به اینترنت ضروری است که می 

 بصورت اتوماتیک ویادستی انجام شودکه شامل قسمتهای زیراست : تواند

1- IP Address   مشخصه هرسیستم درشبکه  ) اینترنت ( می باشدکه :

بایتی  4آن یک عدد  4که نسخه  6و 4دارای دونسخه است. نسخه 

 بیتی . 32است یعنی 

2- Subnet Mask  عامل تمایز مشخصه شبکه ازمشخصه میزبان والگوی :

 سازی می باشد. زیرشبکه

3- Default Getaway"تعیین گذرگاه شبکه واینترنت که معموال:IP 

نزدیکترین سخت افزار درمسیر ارتباط شبکه واینترنت به 

 سیستم جاری درنظرگرفته می شود. Getawayعنوان 

، اتصال دوشبکه  Getaway*نکته : یکی دیگر ازکاربردهای 

 است . غیرهمنوع ویادوبخش مجزا ازشبکه به یکدیر

4- Preferred DNS Server : 

- IP  سرورDNS  اولیه ) ارجح ( که معموال" نزدیکترین

می باشد رادراین قسمت واردمی کنیم ، تا عمل  DNSسرور 

 راانجام دهد.  IPترجمه نام سایت به آدرس 

- Alternate DNS Server  :IP  سرورDNS  جایگزین دراین قسمت

دردسترس نبود یا  اولیه  DNSوارد می شود تااگر سرور 
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راانجام دهد ازاین  IPنتوانست عمل ترجمه نام سایت و 

 سروراستفاده گردد.

IP . مشخصه هرسیستم درشبکه ) اینترنت ( است : 

IP Ver 4  بیتی ( است که اکنون 32بایتی )  4) قبلی وفعلی ( : یک عدد

 درحال استفاده است .

IP Ver 6  بیتی ( است که قرار است 128بایتی )  16) آینده ( :  یک عدد

 گردد. IP V4درآینده جایگزین  

 

IP Addresses And Subnetting Objectives 

 IP Addresses Introduction 

 Network & Host 

 IP Addresses Classes 

 Network ID & Broadcast Address 

 Subnetting 

 Super Netting  

IP Address  

IP Address ه ها استفاده مي شود كه مي به عنوان شناسه در شبك

، آدرس  IP Addressتواند نشانگر یك نود شبكه و یا آدرس شبكه باشد. 

Logical  الیهNetwork  در مدلOSI  .است 

IP Address  مي  255تا  0عدد )هركدام از  4ها ، بصورت دسیمال، به صورت

تواند مقدار گیرد( ، كه هر كدام با نقطه از هم جدا شده اند ؛ 

 شته مي شود. نو

 به عنوان مثال : 

 است.  IPنمایانگر یك آدرس   192.168.0.1  

بایتي( است كه  4بیتي ) 32ها بصورت یك عدد باینري   IP Addressساختار 

 بایت( توسط نقطه از دیگر بیتها )بایتها( جدا مي شود.  1بیت ) 8هر 

Network ID  و Broadcast Address 

  هرRange  آدرسIP  یك شبكه واحد، مجموعه اي از یكسري آدرس داخلIP 

است كه همگي داخل آن شبكه اند . از این مجموعه، دو آدرس منحصر 

  به فرد وجود دارد:
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  آدرسNetwork ID.كه مشخصه و معرف آن شبكه است :  

  آدرسBroadcast كه براي دسترسي به همه نودهاي آن شبكه استفاده مي :

  شود.

 ا نمي توان به عنوان آدرس معتبر، به نودها نکته: این دو آدرس ر

  اختصاص داد.

 : Networkو  Hostمعرفي 

 

IP  V 4 :                 .                   .                  . 

                  Octet           Octet          Octet Octet                 تایی  8یک   

     

 

  NET ID  (  و ثابت ) مشخصه شبکه 

Octet  

  HOST ID مشخصه میزبان ( و متغیر ( 

 

 

 می باشد:   255تا  0یک بایت از 

 

 ها :   IPکالسه بندی 

 

Class A 

Network Host 

1 To 126  X X X 

 

Class B     

Network Host 

128 To 191 X X X 

 

Class C         

Network Host 

192 To 223  X X X 

 در یک شبکه قرار دارند ؟ 220.34.32.48و 220.34.30.42یا آدرس های آ

Class ?  C   

Network Host 
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220.34.30. 42 
 

Network Host 

220.34.32. 48 

  خیر   یكسان است ؟ Networkآیا قسمت 

بایت اول یعنی  3) چون  پس دو آدرس فوق داخل یك شبكه قرار ندارند.

 ن نیستند (ها با هم یکسا Netقسمت 

NET ID  وBroadcast Address  شبكه اي كه آدرسIP  ،80.32.51.60  در آن وجود

  دارد را پیدا كنید.

Class ?  A 

Network Host 

80. 32.51.60 

 

Network Host 

01010000 . 00100000 . 00110011 . 00111100 

 

Network ID : 

Network Host 

01010000 . 00000000 . 00000000 . 00000000 

 

 را صفر می گذاریم . Hostقسمت  Network*برای 

  80.0.0.0این شبكه ، مي شود :  NET IDپس 

Broadcast Address :  

Network Host 

01010000 . 11111111 . 11111111 . 11111111 

 

 را یک می گذاریم . Hostقسمت   Broadcast*برای 

  80.255.255.255شود :  این شبكه ، مي Broadcast Addressپس 

  در آن وجود دارد را تحلیل كنید. IP  ،201.202.32.40شبكه اي كه آدرس 
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Objectives Value 

Class  ? 

Network ID  ? 

First IP Address  ? 

Last IP Address  ? 

Broadcast Address  ? 

Number Of Available IP Addresses  ? 

 

Class ? C 

Network Host 

201.202.32 .40 
 

Network Host 

11001001 . 11001010 . 00100000 . 00101000 

 

Network ID : 

Network Host 

11001001 . 11001010 . 00100000 . 00000000 

 

 201.202.32.0این شبكه ، مي شود :  Net IDپس 

Broadcast Address : 

Network Host 

11001001 . 11001010 . 00100000 . 11111111 
 

 201.202.32.255این شبكه ، مي شود :  Broadcast Addressپس 

  اولین آدرس قابل استفاده شبكه :

Network Host 

11001001 . 11001010 . 00100000 . 00000001 
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 201.202.32.1این شبكه ، مي شود :  IPپس اولین آدرس 

  آخرین آدرس قابل استفاده شبكه :

Network Host 

11001001 . 11001010 . 00100000 . 11111110 

 

 201.202.32.254این شبكه ، مي شود :  IPپس آخرین آدرس 

  قابل استفاده در این شبكه : IPتعداد آدرس هاي 

Network Host 

11001001 . 11001010 . 00100000 . 00101000 

 

2^8 - 2 

  است. 254قابل استفاده در این شبكه ،  IPپس تعداد آدرس هاي 

 در نهایت خواهیم داشت :

Objectives Value 

Class C 

Network ID 201.202.32.0 

First IP Address 201.202.32.1 

Last IP Address 201.202.32.254 

Broadcast Address 201.202.32.255 

Number Of Available IP Addresses 254 

Subnet Mask  : 

بطوریکه مقدار پیش فرض برای مشخصه  HOST IDاز   NET IDعامل تمایز 

 است . 0و مقدار پیش فرض برای مشخصه میزبان عدد  255شبکه عدد 

 IP=       200.168.68.5      مثال" :

      255.255.255.0     =Subnet Mask 

Subnet Mask 
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به یك شبكه  IPكامپیوتر براي تشخیص تعلق یا عدم تعلق دو آدرس 

استفاده میكند. به این صورت كه تمام بیت  Subnet Maskه نام از مفهومي ب

 Subnetرا صفر در نظر مي گیرد تا  Hostرا یك و تمام بیت هاي  Networkهاي 

Mask  را بسازد. سپسSubnet Mask  را در آدرسIP ،AND .مي كند  

 

Subnet Mask Class A 

Network Host 

11111111 .  00000000 . 00000000 . 00000000  

 

Subnet Mask Class B 

Network Host 

11111111 . 11111111 .  00000000 . 00000000  

 

Subnet Mask Class C 

Network Host 

11111111 . 11111111 . 11111111 .  00000000  

 

اگر كامپیوتر بخواهد تشخیص دهد كه دوآدرس در یك شبكه قرار دارد یا 

 : مل مي كنیمخیر به این ترتیب ع

Subnet Mask1  AND  IP 1 = Result 1  

Subnet Mask2  AND  IP 2 = Result 2  

IF Result1 = Result2  Then  

  

IF Not Then  

  

  در یك شبكه اند ؟ 80.24.35.1و  80.23.45.2آیا آدرس هاي 

80.23.45.2 

Class ? A  

255 . 0 . 0 . 0 

255 . 255 . 0 . 0 

255 . 255 . 255 . 0 

IP1 & IP2 Are In The Same Network. 

IP1 & IP2 Are In The Different 

Networks  
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Subnet Mask Class A ? 255.0.0.0  

Result1 = 255.0.0.0    AND 80.23.45.2  

01010000.00010111.00101101.00000010  

AND 

11111111.00000000.00000000.00000000  

01010000.00000000.00000000.00000000 

  در یك شبكه اند ؟ 80.24.35.1و  80.23.45.2آیا آدرس هاي 

80.24.35.1  

Class ? A  

Subnet Mask Class A ? 255.0.0.0  

Result2  = 255.0.0.0    AND 80.24.35.1  

01010000.00011000.00100011.00000001 

AND 

11111111.00000000.00000000.00000000  

01010000.00000000.00000000.00000000 

  در یك شبكه اند ؟ 80.24.35.1و  80.23.45.2آیا آدرس هاي 

01010000.00000000.00000000.00000000  Result1 =  

01010000.00000000.00000000.00000000  Result2 =  

  در یك شبكه اند. 80.24.35.1و  80.23.45.2بنابراین آدرس هاي 

 

Private IP Addresses 

Class A  

10.0.0.0  

255.0.0.0  

 

Class B  
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172.16.0.0  To 172.31.0.0  

255.255.0.0  

 

Class C  

192.168.0.0  

255.255.255.0  

 

 

 

Special IP Addresses 

 

 

 

 

 

حاال این 

سوال پیش مي 

 خیص داد كه كدام قسمت مربوط به آید وقتي مي توان از روي خود آدرس تش

Network  و كدام قسمت مربوط به Host  است. پس لزوم استفاده ازSubnet Mask  

 چیست؟

جواب این است که ما می خواهیم یک شبکه را به چند زیر شبکه تقسیم 

 کنیم .

Subnetting  

تا اینجا در مورد شبكه هایي صحبت شد كه آدرس دهي آنها با كالس 

ا ما روش دیگري براي آدرس دهي داریم كه به آن آدرس دهي بي كالس بود ام

(Class Less گفته مي شود در چنین مواردي تشخیص این مطلب كه كدام قسمت )

است، كار مشكلي است، براي  Hostو كدام قسمت مربوط به  Networkمربوط به 

  .ضروري است Subnet Maskاستفاده از مفهوم  Hostو  Networkتشخیص 

Special IP Addresses 

127.0.0.0  (Loop 

Back)                   

 238.0.0.0 To 224.0.0.0 (Multicast)  

 254.0.0.0 To 239.0.0.0 (Experimental)  

 255.0.0.0&  0.0.0.0 (Reserved)  
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ندارد و فقط  IPهیچ ارتباطي با آدرس  Subnet Maskمي توان گفت كه عدد 

و كدام  Networkمربوط به  IPمشخص كننده این است كه كدام قسمت آدرس 

  است. Hostقسمت مربوط به 

را كه به ما  IPهاي  از آدرس Rangeاین است كه یك  Subnettingهدف از  •

ا تقسیم كنیم تا بتوانیم از آدرس مجز  Rangeتعلق دارد، به چند 

جداگانه استفاده كنیم. مثال ممكن است بخواهیم براي كاهش  Rangeهر 

ها روتر  ترافیك، شبكه را به چند سگمنت، تقسیم كنیم و بین سگمنت

  قرار دهیم.

جدیدي خواهیم داشت  Subnet Maskمي كنیم،  Subnetوقتي یك شبكه را  •

  د بود.خواه Hostو  Networkكه معرف بخش 

وقتی زیر شبکه سازی می کنیم ، زیر شبکه ها همدیگر را نمی بینند  •

) برای حفظ امنیت ( ، به عبارت دیگر وقتی زیر شبکه سازی می 

های موجود در زیر شبکۀ  IPهای موجود در هر زیر شبکه  IPکنیم 

 دیگر را نمی بینند .

، همه عضو یك شود بصورت باال در نظر گرفته مي Subnet Maskزماني كه  

 شوند.  خانواده حساب مي

حاال با دیدي كه از این مثال به دست آوردیم، متوجه می شویم كه براي 

كوچكتر تقسیم كنیم، راه حل  Networkبزرگ را به چند  Networkاینكه یك 

را كوچكتر كنیم.  Hostرا بزرگتر و در نتیجه  Networkاین است كه قسمت 

و اضافه كردن این بیت ها به  Hostهاي قسمت اینكار با قرض كردن بیت 

 صورت مي گیرد.  Networkقسمت 

 Networkقرض بگیریم و به  Hostحاال سوال این است كه چند بیت باید از 

 اضافه كنیم؟

  :هاي مورد نیاز ، مطرح بود Subnetاگر تعداد 

 

N   تعداد بیت هائي است كه باید از سمت راست ازHost  به قرض بگیریم و

Network   .اضافه كنیم 

  :هاي قابل استفاده ، مورد نظر ما بود  IPاگر تعداد حداقل 
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H  تعداد بیتهائي است كه از سمت چپHost  مي شماریم تا تعداد بیت هائي

  ، مشخص شود. كه باید قرض بگیریم

جدا می کنیم و آنچه  Hostبیت از سمت راست  nبه عبارت دیگر به تعداد 

 اضافه میکنیم . Networkاند را از سمت چپ به باقی می م

متعلق به سازمان ما مي باشد. مي خواهیم آنرا طوري تقسیم  10.0.0.0شبكه 

  شبكه مجزا به ما بدهد. 5كنیم كه 

 

Class ? A 

 

Network Host 

00001010 .  00000000 . 00000000 . 00000000  

 

 

Network Host 

00001010 . 000  00000 . 00000000 . 00000000  

 

New Subnet Mask ? 

 

                    OR 

جدید )سه بیت اضافه شده(   Networkحاال تمام حالت هایي را كه با تغییر 

 به دست مي آوریم، حساب مي كنیم

Network Host 

00001010 . 000 

00001010 . 001 

00001010 . 010 

00001010 . 011 

00001010 . 100 

00001010 . 101 

00000 . 00000000 . 00000000 

00000 . 00000000 . 00000000  

00000 . 00000000 . 00000000  

00000 . 00000000 . 00000000  

00000 . 00000000 . 00000000  

00000 . 00000000 . 00000000  

Network Host 

11111111 . 111  00000 . 00000000 . 00000000  

در ساخت  زیر شبکه 

برای تعداد زیر شبکه 

 همیشه باید توانیها 

 را انتخاب کنیم  2از 

البته توانی که بزرگتر 

به توان  2یعنی  باشد .

n  وn  تعداد بیت هایی

 netبه  hostاست که از 

اضافه می شود و وقتی 

ها می شود   net تعداد

8+n  8/خواهیم داشت+n  و

 11/در اینجا می شود 
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00001010 . 110 

00001010 . 111 

00000 . 00000000 . 00000000 

00000 . 00000000 . 00000000  

 

-_______   & SubnettingIP Addressing – پنجمفصل 

____________________________________ 

 

     
اگر بخواهیم شبكه سوم را آنالیز مي كنیم به این ترتیب عمل مي كنیم  -

 ( : را تحلیل كنید. 10.64.0.0/11شبكه  (

Network ID : 

Network Host 

00001010 . 010  00000 . 00000000 . 00000000 

 

  10.64.0.0مي شود :  NET IDپس 

Broadcast Address: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10.95.255.255مي شود :   Broadcast Addressپس 

Network Host 

00001010 . 

010  

00000 . 00000000 . 00000000 

 

Network Host 

00001010 . 

010  

11111 . 11111111 . 11111111 
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First Available IP Address: 

Network Host 

00001010 . 

010  

00000 . 00000000 . 00000001 

 

  10.64.0.1  قابل استفاده در این شبكه مي شود : IPپس اولین آدرس 

Last Available IP Address: 

 

 

 

  10.95.255.254  ر این شبكه مي شود :قابل استفاده د IPپس آخرین آدرس 

 

 این شبكه :  قابل استفاده در IPتعداد آدرس 

 و در نهایت خواهیم داشت :

255.224.0.0  Subnet Mask  

10.64.0.0  Network ID  

10.64.0.1  First IP Address  

10.95.255.254  Last IP Address  

10.95.255.255  Broadcast Address  
 

Number Of Available IP Addresses  

 تمرين :

زیر شبکه تقسیم نمائید و یکی  20مفروض است ، آن را به   -.-.172.160شبکۀ

 از زیر شبکه ها تحلیل نمائید :

می گذاریم ،  –تا ( وقتی می گوئیم شبکه به جای مابقی  32)  یعنی 

 می گذاریم .( 0به جای مابقی  IPوقتی می گوئیم 

  :هاي مورد نیاز ، مطرح بود Subnetاگر تعداد گفتیم که 

Network Host 

00001010 . 

010  

11111 . 11111111 . 11111110 
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  :هاي قابل استفاده ، مورد نظر ما بود  IPاگر تعداد حداقل 

 

 

Class ? B  

Network Host 

10101100 . 10100000 

.  

00000000 . 00000000  

 

 n=5&     20>  32=  52       

Network Host 

10101100 . 10100000 . 00000  000 . 00000000  

 

New Subnet Mask ? 

 

                    OR 

ها  IPبرای به دست آوردن فاصلۀ بین زیر شبکه ها ، کافیست که کل رنج 

 را تقسیم بر تعداد به دست آمده کنیم :

2 5 = 32 

256 / 32 = 8 

 می شود :  8ر شبکه ها پس فاصلۀ بین زی

بیت اضافه شده(  پنججدید )  Networkحاال تمام حالت هایي را كه با تغییر 

 : به دست مي آوریم، حساب مي كنیم

Network Host 

Network Host 

11111111 . 11111111 . 11111  000 . 00000000  

Host 

172.160.0.0 

172.160.8.0 

172.160.16.0 

172.160.24.0 

172.160.32.0 

172.160.40.0 

172.160.48.0 
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10101100 . 10100000 . 00000 

10101100 . 10100000 . 00001 

10101100 . 10100000 . 00010 

10101100 . 10100000 . 00011 

10101100 . 10100000 . 00100 

10101100 . 10100000 . 10101 

10101100 . 10100000 . 00110 

10101100 . 10100000 . 00111 

10101100 . 10100000 . 01000 

10101100 . 10100000 . 01001 

10101100 . 10100000 . 01010 

10101100 . 10100000 . 01011 

10101100 . 10100000 . 01100 

10101100 . 10100000 . 01101 

10101100 . 10100000 . 01110 

10101100 . 10100000 . 01111 

10101100 . 10100000 . 10000 

10101100 . 10100000 . 10001 

10101100 . 10100000 . 10010 

10101100 . 10100000 . 10011 

10101100 . 10100000 . 10100 

10101100 . 10100000 . 10101 

10101100 . 10100000 . 10110 

10101100 . 10100000 . 10111 

10101100 . 10100000 . 11000 

10101100 . 10100000 . 11001 

10101100 . 10100000 . 11010 

10101100 . 10100000 . 11011 

10101100 . 10100000 . 11100 

10101100 . 10100000 . 11101 

10101100 . 10100000 . 11110 

10101100 . 10100000 . 11111 

000 . 00000000  

000 . 00000000  

000 . 00000000  

000 . 00000000  

000 . 00000000  

000 . 00000000  

000 . 00000000  

000 . 00000000  

000 . 00000000  

000 . 00000000  

000 . 00000000  

000 . 00000000  

000 . 00000000  

000 . 00000000  

000 . 00000000  

000 . 00000000  

000 . 00000000  

000 . 00000000  

000 . 00000000  

000 . 00000000  

000 . 00000000  

000 . 00000000  

000 . 00000000  

000 . 00000000  

000 . 00000000  

000 . 00000000  

000 . 00000000  

000 . 00000000  

000 . 00000000  

000 . 00000000  

000 . 00000000  

000 . 00000000  
 

 

 

اگر بخواهیم شبكه سوم را آنالیز مي كنیم به این ترتیب عمل مي  -

 ( : تحلیل كنید. 172.160.16.0/  21شبكهم ) كنی

 

Network Host 

10101100 . 10100000 . 00010 000 . 00000000  

 

 

 م : به این ترتیب عمل مي كنی

Network ID : 

Host 

172.160.16.0 
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  172.160.16.0مي شود :  NET IDپس 

Broadcast Address:  

 

 

 

 

 

 

 172.160.23.255مي شود :   Broadcast Addressپس 

 
 

 

 

First Available IP Address: 

 
 

 

 172.160.16.1  قابل استفاده در این شبكه مي شود : IPپس اولین آدرس 

Last Available IP Address: 

 

 

 

 

 172.160.23.254  اده در این شبكه مي شود :قابل استف IPپس آخرین آدرس 

 این شبكه :  قابل استفاده در IPتعداد آدرس 

 و در نهایت خواهیم داشت :

255 . 255 . 248 . 0 Subnet Mask 

172.160.16.0 Network ID  

172.160.16.1 First IP Address  

Network Host 

10101100 . 10100000 . 00010 000 . 00000000  

Network Host 

10101100 . 10100000 . 00010 111 . 11111111  

Network Host 

10101100 . 10100000 . 00010 000 . 00000000  

Network Host 

10101100 . 10100000 . 00010 000 . 00000001  

Network Host 

10101100 . 10100000 . 00010 111 . 11111110  
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172.160.23.254 Last IP Address  

172.160.23.255 Broadcast Address  
 

Number Of Available IP Addresses  

آدرس  300حد اقل  كنید كه در هر شبكه جدید Subnetرا طوري  172.16.0.0شبكه 

IP .قابل استفاده وجود داشته باشد  

Class ? B 

Network Host 

10101100 . 00010000 

.  

00000000 . 00000000  

 

2 h -2 ≥ 300  → h=9 

h=9-2   → n=7 

 

Network Host 

10101100 . 00010000 . 0000000  0 . 00000000  

 

New Subnet Mask ? 

 

 

            OR 

 

بیت اضافه شده( به دست  7جدید )  Networkحاال حالت هایي را كه با تغییر 

 حالت به وجود می آید : 128بیت  7با   مي آوریم را حساب مي كنیم

 

Network Host 

10101100 . 00010000 . 0000000   

 0000001.  00010000.  10101100 

10101100 . 00010000 . 0000010  

10101100 . 00010000 . 0000011  

… 

0 . 00000000  

 00000000.  0 

0 . 00000000  

0 . 00000000  

… 

  

Network Host 

11111111 . 11111111 . 1111111  0 . 00000000  

Host 

172.16.0.0/23 

172.16.2.0/23 

172.16.4.0/23 

172.16.6.0/23 

… 
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 یز می کنیم ،شبکۀ دوم را آنال 

 را تحلیل كنید. 172.16.2.0/23شبكه 

Class ? B 

Network Host 

10101100 . 00010000 . 0000001  0 . 00000000   
 

Network ID : 

Network Host 

10101100 . 00010000 . 0000001  0 . 00000000   
 

  172.16.2.0مي شود :  NET IDپس 

Broadcast Address: 

Network Host 

10101100 . 00010000 . 0000001  1 . 11111111   
 

   172.16.3.255مي شود :   Broadcast Addressپس 

First Available IP Address: 

Network Host 

10101100 . 00010000 . 0000001  0 . 00000001   
 

  172.16.2.1  قابل استفاده در این شبكه مي شود : IPپس اولین آدرس 

Last Available IP Address: 

Network Host 

10101100 . 00010000 . 0000001  1 . 11111110   
 

  172.16.3.254  قابل استفاده در این شبكه مي شود : IPپس آخرین آدرس 

 این شبكه  قابل استفاده در IPتعداد آدرس 

Supernetting 

ام ا هم ادغاست. یعني چند شبكه كوچك را ب  Subnetting دقیقا عمل عكس

كنیم. از این مورد برای کاهش ترافیک كرده و یك شبكه بزرگ ایجاد می

شبکه هایی که قرار است روتر بسته ای را به چند شبکه بفرستد استفاده 

 می شود.
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 كرد.  Supernetنكته مهم این است كه هر دو شبكه اي را نمي توان با هم 

نگر چهار شبكه زیر باشد بدست آورید كه نمایا IPبه عنوان مثال آدرس 

:  

 

 

  ابتدا آدرس ها را بصورت باینري مي نویسیم: 

 

بیت اول مشتركند،  9اگر قسمت رنگ قرمز مشاهده كنید، هر چهار شبكه در 

كم كرد و آدرس  Networkبیت از قسمت سمت چپ  را از  2بنابراین مي توان 

NET ID  .جدید را بدست مي آوریم  

Network  Host  

00001010 . 1  

00001010 . 1  

00001010 . 1  

00001010 . 1  

0000000 . 00000000 . 00000000  

0100000 . 00000000 . 00000000 

1000000 . 00000000 . 00000000 

1100000 . 00000000 . 00000000  
 

New Subnet Mask :  

 

 

             OR 

  Network ID:  

Network  Host  

00001010 . 1  0000000 . 00000000 . 00000000  

                                            

       OR     

 

 

Network Host 

00001010 . 100 

00001010 . 101 

00001010 . 110 

00001010 . 111 

00000 . 00000000 . 00000000  

00000 . 00000000 . 00000000 

00000 . 00000000 . 00000000 

00000 . 00000000 . 00000000  

Network  Host  

11111111 . 1  0000000 . 00000000 . 00000000  

10.128.0.0 /11 

10.160.0.0 /11 

10.192.0.0 /11 

10.224.0.0 /11 

 

 

 255 . 128 . 0 . 0 9 

/ 
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DNS  (Domain Name System   سیستم نام ناحیه ) 
ها می باشد که عمل ثبت  IPیک روش سلسله مراتبی جهت نام گذاری  

  DNSدربانک اطالعاتی سرورهای   IPوترجمه نام به  IPیک نام برای یک 

 بااستفاده از رکوردهای منابع انجام می پذیرد.

 :  DNSناحیه ها در 

 ناحیه ها به دودسته کلی زیر تقسیم می شوند:

 کشورهاناحیه  -1

 ناحیه های عمومی  -2

 

Hub  ( ) هاب 
 

  Pc1 

   

  Pc8 

 

  

 

ستاره ای جهت اتصال کامپیوترهابه یکدیگر 1درشبکه باتوپولوژی 

 وایجادشبکه به کارمی رود. 

هاب ،سیگنال یا بسته دریافتی رابرای تمام خطوط خروجی ارسال نموده 

 انجام نمی دهد.  IP Addressو   MAC Addressوهیچ پردازشی روی آدرس های  

 

 انواع هاب :

1- Passive   غیرفعال  : این نوع هاب فقط هاب است 

 

                                                             
1 Topology ی سیستم ها)توپولوژی ( : یعنی آرایش فیزیکی یانحوه هم بند 

 

NIC  

Switch 8 port 

NIC 
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2- Active  فعال : این نوع هاب هم هاب است وهم تکرارکننده  Hub + 

Repeater 

سیگنال دریافتی رابازتولید یافعال تریاتقویت می 

 کندودوباره ارسال می کند

 

3- Hybrid   : ) ترکیبی(Hub + Repeater + Up-Link 

 دیگر  Hubجهت اتصال به     

 

        Pc17      دراین حالت :

Pc1 

  

 ها هم  Pcکارداشته باشدتمام   Pc16با  Pc1اگر 

      Pc31                  

Pc16 

   درجریان قرارمی گیرندوبه همین دلیل ترافیک   

        

             Pc32 

 آید. مخرب به وجودمی

      Pc62         

  

 

              Pc63 

 

      Pc93 

 

  

 توضییح عملکرد: 

دراین شبکه هرکامپیوتر که بخواهد بسته ای رابه کامپیوتر 

  Hubدیگرارسال نماید ،کپی بسته برای تمام  کامپیوترهای متصل به همه 

د آدرس مقصد ها ارسال می شود، هرکامپیوتری که بسته ای رادریافت می کن

بسته راباآدرس خود مقایسه نموده ،  اگر متعلق به خود باشد آن را باز 

 می کند ، درغیراینصورت آن رامنحدم  می کند.

Hub 2 

32 port 

 شبکه  آموزشی 

 

Hub 1 

32 port 

 بکه  مالیش

Hub 3 

32 port 

 شبکه  حراست 
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هکرهاوافرادکنجکاو، بسته هایی راکه متعلق به خودشان نمی باشد را 

بازمی کنند ودرنتیجه امنیت شبکه به خطر می افتد، ازطرف دیگر اگر 

به وجود Traffic ا، بین سیستم ها زیاد شود، درشبکه ترافیک تبادل بسته ه

 شود.  DOWNآمده وحتی ممکن است شبکه ازکار بیافتد واصطالحا" 

 

Switch )سوئیچ( 
سوئیچ یک هاب هوشمند است که عمل هدایت و مسیر یابی بسته ها  

آنها هوشمندانه انجام می دهد، سوئیچ در حافظۀ  MAC Addressرابا بررسی

می باشد ،   Hash Tableیا   MAC Address Tableخلی اش دارای جدولی به نام دا

کارت شبکۀ سیستم های متصل در این جدول  MAC Addressکه با قرار دادن 

می تواند بستۀ دریافتی را فقط برای خروجی مورد نظر ارسال نماید ، نه 

فزایش می برای همۀ سیستم ها ، بنابراین ترافیک روان شده وو امنیت ا

 یابد .

 

   

  Pc1 

 

 

 

  Pc8 

 

 

  

  Hub: یکی ازکاربردهای سوئیچ ها برای شبکه های قدیمی اتصال  1کته ن

ها ازطریق سوئیچ ها به یکدیگر است که تاحد زیادی ترافیک شبکه راروان 

 وامنیت راافزایش می دهد.

NIC Switch 8 port 

Hash table 

(MAC table) 

 

 

 

 

 

MAC   ( PC1 ) 

. . 

. . 

MAC   ( PCn ) 

 

 

  

NIC 
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رت بهتراست پو 48: درطراحی ها بجای استفاده از یک سوئیچ  2نکته 

 پورت استفاده شود. 24ازدوتا سوئیچ 

 تادرصورت بروزمشکل قسمتی ازشبکه همچنان به کارخودادامه دهند.

 16،  12،  8،  5،  4در انواع   Port: سوئیچ ها از نظر تعداد  3نکته 

 دربازار موجود می باشند. 64و 48،  32،  24، 

مگ وصل می  100به پورت  : سرور به پورت گیگ سوئیچ و کالینت ها 4نکته 

 شوند .

: سوئیچ ها دارای انواع مختلفی از نظر فعالیت درالیه های مدل  5نکته 

 :  TCP/IPهای مرجع شبکه می باشندکه درمدل مرجع

- Switch   2الیه  

-Switch   3الیه  

 

-Switch   منظور بخش پیوندداده الیه میزبان به شبکه می  2الیه (

 رابررسی می کند .  MAC Addressده وباشد( فقط سوئیچ بو

را بررسی می کنند،    MAC Addressکه فقط  Cisco 2960و  2950مانند 

البته از نظر امنیت می توان آن ها را طوری پیکر بندی نمود که 

سازی ، اختصاص پسورد  VLANامنیت شبکه را افزایش دهند ، امکان 

 .و ... از قابلیت های این سوئیچ ها می باشد 

-Switch   الیه انتقال ( هم  3الیه(Router  ( نیز می باشد  )روتر(

  IP AddressوCisco 3560برخی از قابلیت های روتر را هم دارند(  مانند 

رانیز بررسی میکنند، این  سوئیچ ها ، قابل برنامه ریزی هستندو 

)برنامه  Programکامپیوتر متصل شده و  یا کابل به  Portتوسط یک 

جهت  DHCP Serverی (  می شوند وحتی می توانند به عنوان ریز

 ها استفاده شوند.  Clientپیکربندی اتوماتیک 

حل کنیم ،برای این کار  راقبل می خواهیم مشکل شبکه ذکرشده درشکل 

 از یک سوئیچ  استفاده  می کنیم :

 

          Pc17        

Pc1 

  

Hub 2 

Hub 1 

32 port 

 شبکه  مالی
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          Pc31             

     Pc16 

               

             Pc32 

  

          Pc62        

   

 

              Pc63 

 
          Pc93 

 

  

  MACکارداشته باشد درسوئیچ اولین   Pc16با   Pc1دراین حالت اگر 

 های بعدی ارسال نمی شود.  MACرسیدگی می شود ودیگربرای 

 مخابرات بی سیم
 آنتن                   

 تولیدامواج الکترومغناطیس

                قابل انتشار درفضا وحتی درخالء

 جریان برق 

هرگاه یک آنتن به اندازه مناسب رابه جریان برق متصل سازیم ، امواج 

این تولید می شودکه که حاصل حرکت الکترون ها هستندالکترومغناطیس 

خالء می باشد. اساس کارمخابرات بی سیم قابل انتشاردرفضا وحتی امواج 

 براین پایه استواراست .

 فرکانس امواج طیف امواج الکترومغناطیس  بسیار گسترده است و نکته : 

المان های  آنتن وۀ شدت جریان ، اندازرابطۀ مستقیم  با تولیدی 

 مورد استفاده دارد.ها (  IC) الکتریکی 

 طیفی که تولیدمی شود : از بلوتوث ،

, ,  UHF , VHF , HF , FM , AM اشعه ماورای بنفش  ,مادون قرمز ,مایکرویوUV  

X, گاما  ,اشعه ,….. 

 100MHZآسیب رسان          تقریبا" مسقیم      فرکانسهای باالی     

 درشبکه های کامپیوتری فرکانس های زير مورد استفاده قرارمی گیرند:

Switch 8 port 

Hash table 

(MAC table) 

 

 

 

 

 

 

 

MAC   ( PC1 ) 

. . 

. . 

MAC   ( PCn ) 

 

 



43 

 

A           IEEE 802.15             بلوتوث 

B  IEEE 802.11(a,b,g,n,ac,…)     

G   

. 

.  IEEE 802.16     Wimax بابردوسیع   )شبکه های بی سیم   

 )  ( Infraredمادون قرمز         

 مايکروويو

 :ويژگیها

 MHZ 100فرکانسهای باالی  -1

 حرکت امواج تقریبا" درمسیرمستقیم  -2

 توسط قطرات باران جذب می شوند -3

 ويو:کاربرد مايکر

 مخابرات ، موبایل و... -1

 صداوسیما ) آنتن  های ماهواره ای ( -2

شبکه های کامپیوتری با برد زیاد ) وایمکس ایرانسل  -3

 و.....(

 اجاق ها -4

 هواشناسی  -5

 جاسوسی  -6

 و . . . . . 

 انتشار مايکروويو:

 BTSدکل های مخابراتی یابرج های تکرارکننده مثل آنت های  -1

 ماهواره ها -2

 ماهواره
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یک ماهواره درساده ترین حالت خود یک تکرار کننده بزرگ مایکروویو 

باشد، سیگنال دریافتی را   Transponderدرآسمان است که دارای تعدادی 

بازوایای متفاوتی منتشر می سازد. علت اختالف زاویه  این است که موج 

 ورودی وخروجی بایکدیگر تداخل ننمایند.

فاع ماهواره اززمین بیشترباشد ، زاویه دیدش بیشتر می : هرچه ارت نکته

شود یابه عبارت دیگر محدوده سطح پوشش آن بیشتر است ، ازطرف دیگر، 

ماهواره یک قمر مصنوعی است که باید دریک مدار قرارگرفته وبچرخد، 

بنابراین ممکن است ماهواره لحظات یادقایقی باالی یک نقطه ثابت اززمین 

 گر درنقطه دیگر باشد.باشدودقایق دی

باشد ،     KM 35800: اگر ماهواره فاصله اش اززمین  ماهواره زمین ثابت

درمدارزمین قرارمی گیرد وباچرخش زمین آن هم می چرخد ، بنابراین فقط 

کافیست یک بارموقعیت گیرنده وفرستنده راتنظیم نمائیم ونیازی به تنظیم 

ره زمین ثابت می گویندمانند مجدد ندارد ، به این ماهواره ها ماهوا

Hot Bird  ،)پرنده داغ(Arabsat  ، Badr  . . . . و 

اگر چند عدد ازاین ماهواره ها درمکانهای مختلف در مدار زمین قرار 

 دهیم می توانیم تمام سطح زمین را با آنها پوشش دهیم .

 

 ايجاد شبکه بی سیم
 عامل دارد: 2ایجاد شبکه بی سیم نیاز به 

 & Send) ایجادیک باند فرکانسی درفضا برای انجام Cellلول يا ايجاد س

Receive  ) 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/a/a4/gps1.jpg&imgrefurl=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85+%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86+%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%DB%8C%D8%A7+GPS&usg=__tTdvqK8o0In5H81aIQriSlvmhdM=&h=349&w=343&sz=14&hl=fa&start=43&tbnid=sfK28LtYu0oGEM:&tbnh=120&tbnw=118&prev=/images?q=%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87&start=40&um=1&hl=fa&lr=&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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 آنتن دهی  تولیدشبکه 

 

Access Point 

دستگاهی است برای ایجاد شبکه بی سیم با برد کوتاه  در استاندارد 

IEEE802.11   ( A, B , G ,N,AC…….. به کارمی رودکه هم عمل تولید سلول و )

 انجام می دهد. هم آنتن دهی را با هم

ها دارای انواع مختلفی   Access Point ( AP ): از نظر تعداد سلول  نکته

سلولی آن درایران بیشترین کاربردرادارد،  50و 30و20هستند که نوع 

 سلولی آن  نیز درنیا موجوداست . 256البته نوع 

متر  300متر ونوع معمولی آن تا  100متر تا  50: ازنظر برد مفید  نکته

 رابسته به موانع موجود سرویس دهی می نماید.

می باشد که می تواند توسط آن به   Port RJ45دارای    Access Point:  نکته

 سوئیچ وشبکه کابلی متصل شود.

 802.11استاندارد 

کرده تحت نام  مجموعه ای را استانداردIEEEانستیتیو  1990در سال 

شبکه سازی مش توسط سازمان  رایکه برای معماری پروتکل هایی که ب 802.11

است.اكنون تكنولوژیهاي متفاوتي از   استاندارد سازی اروپا تعریف شده

بي سیم ربات مورد استفاده قرار می   این استاندارد براي شبكه هاي

 گیرد. 

 امنيت در شبکه های بی سيم

 سه روش امنیتی در شبکه های بی سیم عبارتند از :

 ( Wired Equivalent Privacy)  :  WEP  

 ( Service Set Identifier) :  SSID 

 ( Media Access Control) :  MAC  

Access Point چیست ؟  

سخت افزاریست که به عنوان یک پل ارتباطی بین شبکه های کابلی و 

دستگاههای بدون کابل عمل می نماید . با استفاده از این سخت افزار ، 

منظور دستیابی به شبکه فراهم می گردد امکان ارتباط چندین دستگاه به 
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.access point  می تواند   دارای عملکردی مشابه یک روتر نیز باشد . در

چنین مواردی انتقال اطالعات در محدوده وسیعتری انجام شده و داده از 

 دیگر ارسال می گردد .access pointبه   access pointیک 

 :Wireless فوايد تکنولوژي

 

به کابر امکان استفاده از دستگاه هاي متفاوت ،  Wireless تکنولوژي

 بدون نیاز به سیم یا کابل ، در حال حرکت را 

شما مي توانید صندوق پست الکترونیکي خود را بررسي کنید، بازار  دهد.می

بورس را زیر نظر بگیرید، اجناس مورد نیاز را خریداري کنید و یا حتي 

در حال گسترش  Wirelessخود را تماشا کنید. برنامه تلویزیون مورد عالقه 

است تا بتواند ضمن کاهش هزینه ها، به شما امکان کار در هنگام حرکت 

 را نیز بدهد.در مقایسه با شبکه هاي سیمي ، هزینه نگهداري شبکه هاي

Wireless کمتر مي باشد.شما مي توانید از شبکه هاي Wireless  براي انتقال

اها، کوهها و ... استفاده کنید و این در حالي است اطالعات از روي دری

که براي انجام کار مشابه توسط شبکه هاي سیمي، کاري مشکل در پیش 

 خواهید داشت.

 

 

 

 : ، فرکانس ، برد و سرعت آنها  WLANمعرفی استانداردهای 

 استاندارد فرکانس کثر برداحد سرعت

3Mbps 10 meters 2.4GHz 802.15.1 

(Bluetooth) 

54Mbps 100 meters 5 GHz 802.11a 
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The original WLAN standard (1997) 802.11 

 

International roaming 802.11d 

 

Fast roaming 802.11r 

 

 

Router ) مسیرياب( 
ستون فقرات اصلی شبکه اینترنت را روترهاو کانال های ارتباطی ) 

معموال"  فیبرنوری ، امواج بی سیم و...(  تشکیل میدهند.  روتر دارای 

CPU   ، حافظه ، سیستم عامل ،  جداول  و الگوریتم های مسیریابی ،

سته ها الگوریتم های کنترل خطا و... بوده که عمل هدایت ومسیریابی ب

 آنها هوشمندانه انجام می دهد.  IPرابابررسی آدرس 

تصویر تمام روترهای درمسیرکامپیوترمان را تا   Visual Routeنرم افزار 

 مبداء اصلی به مانشان می دهد.

11Mbps 100 meters 2.4GHz 802.11b 

54Mbps 110 meters 2.4GHz 802.11g 

248Mbps 200 meters 2.4GHz-5.8GHz 802.11n 
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 ((Unshielded Twisted pair UTPکابل 

متداولترین نوع کابلی که در انتقال اطالعات استفاده               

د ، کابل های بهم تابیده می باشند. این نوع کابل ها دارای دو می گرد

امپدانش  دارای یک  رشته سیم به هم پیچیده بوده که هر دو نسبت زمین

یکسان می باشند. بدین ترتیب امکان تاثیر پذیری این نوع کابل ها از 

کابل های مجاور و یا سایر منابع خارجی کاهش خواهد یافت . کابل های 

) روکش دار  Twisted pair ( STP)  Shielded ابیده دارای دو مدل متفاوت :بهم ت

نسبت  UTP) بدون روکش ( می باشند. کابل  Twisted pair (UTP)  Unshielded ( و

بمراتب متداول تر بوده و در اکثر شبکه های محلی استفاده  STPبه کابل 

 می گردد. 

 

  Straight Cableکابل استريت 

با هاب ، سوئیچ  PCبا سوئیچ ،   PCکابل که برای ارتباط  این نوع 

 با روتر و.... استفاده می شود.

 یکسان داشته باشد.   Pin outدوطرف کابل می بایست 

 کابلی است که هردوسرش سوکت شبکه دارد.  Patch cord*کابل 

 هستند.  Bو   A  *کابل ها دارای دواستاندارد 

 ال داده وفاصله انتقال آنهاست .*تفاوت کابلهادرکیفیت انتق

 :  Bو  Aاستانداردهای   

 زوج به هم تابیده هستنددررنگهای :  4دارای  TPکابلهای  

 نارنجی  –نارنجی سفید 

 سبز -سبزسفید

 آبی  -آبی سفید

 قهوه ای  -قهوه ای سفید
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 از چپ به راست ( Bو  A) ترتیب چیدمان استاندارد 

 :  Aاستاندارد 

                   8               7               6            5           

4           3               2             1                      

سفید نارنجی   –آبی   –سفید آبی   –نارنجی -قهوه ای سفید  –قهوه ای 

 سفیدسبز  –سبز    -

 :  Bاستاندارد 

                 8              7            6            5          

4          3             2             1                      

 –سبز سفید  -آبی   –آبی سفید –سبز  – قهوه ای سفید –قهوه ای 

 نارنجی سفید –نارنجی 

 دراکثرموارداستفاده نمی شوند   

است و درسردیگر   Bستاندارد *درکابل کراس ترتیب یک سر کابل براساس ا

 عوض 6با 2و 3با1شماره های 

می شود، به عبارت دیگر جای نارنجی سفیدباسبزسفیدونارنجی باسبز جابه 

 جا می گردد.

این عمل باعث می شودکه الینی که دریک طرف فرستنده است درطرف دیگر 

 گیرنده باشد.
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 Cross-Overايجاد کابل 

نیز نام برده  Cross-Overاز آنان با نام  که CAT5 UTPکابل های کراس 

می شود ، یکی از متداولترین کابل های استفاده شده پس از کابل های 

Straight  می باشند . با استفاده از کابل های فوق ، می توان دو

را بدون نیاز به یک هاب و یا سوئیچ به یکدیگر متصل نمود.   کامپیوتر

را به صورت داخلی انجام می  Cross-Over با توجه به این که هاب عملیات

دهد ، در زمانی که یک کامپیوتر را به یک هاب متصل می نمائیم ، صرفا" 

نیاز می باشد . در صورتی که قصد اتصال دو کامپیوتر  Straightبه یک کابل 

به یکدیگر را بدون استفاده از یک هاب داشته باشیم ، می بایست عملیات 

Cross-Over  صورت دستی انجام داد و کابل مختص آن را ایجاد نمود.را به 

 

 :   Crossed Cableکابل کراس يا 

، هاب با هاب ، سوئیچ  PCبا   PCاین نوع کابل که برای ارتباط  

 با سوئیچ و.... استفاده می شود.

راباهم عوض کنیم یک کابل  3و2درصورتیکه درسمت دیگرکابل شماره های 

 کراس خواهیم داشت .

   Pc        Pc  

                                       1                            

1 

     2         2 

      3         3 

       6         6 

 

 

Send                         

Send- Ground        

Received                 

Received- Ground  

 

  

 

Send                         

Send- Ground        

Received                 

Received- Ground  
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 Activeو  Passiveفهوم م
)Active   & Passive in Networks( 

رق متصل شده و در در یک شبکه کامپیوتري به قطعاتي که معمواًل به ب

ها نقش دارند و در اصطالح به خودي خود تولید، هدایت و یا تقویت سیگنال

شود. مثل سوئیچ و مودم گفته مي Activeیا « فعال » فعالیت دارند، قطعات 

 و ...

 

 (Activeلیستی از تجهیزات فعال )

  دوربین های مداربسته- ( دیجیتال و آنالوگIP Camera ) 

 ات ویدئو کنفرانس ) انواع تجهیزIP Surveillance/ Internet Video 

Conferencing ) 

 ( سیستم های تلفن اینترنتیInternet - Telephony Gateway ) 

 ( انباره های ذخیره سازیNAS - (Network Attached Storage  

  انواعPrint Server  

 ( انواع تجهیزات شبکه های بی سیمWireless و )Bluetooth  

 انوا( ع تجهیزات فیبر نوریFiber Optic Media Converter ) 

  انواع مودم دیجیتال وADSL  

 ( 10/100/1000انواع کارت شبکه ) 

 ( انواع درگاه و روتر پیشرفتهAdvanced Router / Multi-Homing Security 

Gateway ) 

  تجهیزاتPower Line Communication - PLC  

  تجهیزاتL4-L7 Ethernet Devices  

  انواع سوئیچ هایKVM  

  تجهیزاتIP Power Management  

 نواع سوئیچ های خانگی و صنعتیا 

 در شبکه چیست؟ Activeو  Passiveفهوم م
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)Active   & Passive in Networks( 

شوند و در تولید، هدایت و یا تقویت به قطعاتي که به برق متصل نمی

نافعال » ندارند، در اصطالح ها نقشی ندارند، و در حقیقت فعالیتي سیگنال

 مثل کابل و داکت و ... شود.گفته مي Passiveیا « 

 

 

 (:Passiveلیستی از تجهیزات غیر فعال )

  انواعPatch Panel  برای کابلهای(Cat 5 ,Cat6  وFiber Optic ) 

  انواعCable Management  وRack Panel  

  انواعPower Module  برایRack  

  انواع کابل 

 واع انPatch Cable  

  انواعConnector  

  انواعKeystone  

  انواعFLB - FLOOR BOXES FOR RAISED FLOORS  

  انواعFACE PLATE  

  انواع سوکت دیواری 

  انواعInline Coupler  

  انواع ابزار نظیرCrimping ،Striper ،Punch Down  ...و 

  انواعUSB HUB  

  انواع تستر 

  تجهیزات داخلی(انواع رک آماده نصب ) با 

 و ...

 Cisco Packet Tracerبا استفاده از   Access Pointپیکر بندی 
Packet Tracer  های سیسکو است که نه تنها می تواند  شبکهیک شبیه ساز

ی مورد استفاده قرار گیرد بلکه می تواند شبیه سازی شبکه آموزشدر بخش 

های کامپیوتری ساده را نیز بر عهده بگیرد. این ابزار توسط شرکت سیسکو 

سیستم ایجاد شده و به صورت رایگان برای استفاده استادان، دانشجویان 

 Packetسیسکو ارائه شده است.  و فارغ التحصیالن رشته شبکه های کامپیوتری

http://p30download.com/fa/software/category/network-internet/
http://p30download.com/fa/software/category/network-internet/
http://p30download.com/fa/tutorial/
http://p30download.com/fa/tutorial/
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Tracer  ابزاری برای یادگیری اصول شبکه و همچنین توسعه مهارت های خاص

 فن آوری سیسکو برای ارائه به دانش آموزان و معلمان نیز می باشد. 

که یک نرم افزار شبیه ساز  Cisco Packet Tracer با استفاده از نرم افزار

ه های کامپیوتری می باشد می توانیم هر های موجود در شبک Deviceانواع 

های مورد نظرمان را پیکر بندی نموده و شبکه مورد نظرمان  Deviceیک از 

 را ترسیم کنیم .

 با کلیک برروی آیکون مربوط به آن ،

 

 وارد برنامه می شویم ،

 

 محیط اصلی آن به شکل زیر است :
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را مشاهده می کنیم  Access Pointانواع مختلفی از   Wireless Devices  در قسمت

 ، 

 

که با انتخاب هریک از آنها و قرار دادنشان در محیط اصلی به آنها 

 دسترسی خواهیم داشت ، 

 

 این کار به دو روش انجام می شود :
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مورد نظر و سپس کلیک در صفحه اصلی ) در  Deviceکلیک برروی   -1

 جای دلخواه (

2- Drag  کردن و انتقالDevice  مورد نظر به صفحه اصلی ) در جای

 دلخواه (

 ، Access Pointمثال" با انتخاب یک مدل ساده و قدیمی 

 

 دارد ، RJ45از نوع  Portمشاهده می کنیم که  فقط یک 
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هر یک از تجهیزات و امکانات و تمایل به در صورت انصراف از انتخاب 

کافی است و انتخاب آن   مورد نظر Deviceپس از کلیک برروی  ،حذف آنها 

 :استقاده کنیم                  که از ابزار

 

 ظا هر می شود ،   Confirm Deleteسپس پنجره ای با نام 

 "آیا شما می خواهید مورد انتخاب شده حذف گردد ؟  "و می پرسد که 

 

 مورد انتخاب شده حذف می گردد . Yesکه با انتخاب گزینۀ 

 

   Access Pointطريقۀ پیکر بندی 
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 چگونگی اجرا:

 : Cisco Packet Tracerمحیط نرم افزار پس از ورود به  

 

مورد نظرمان که در این ورژن   Access Pointدستگاه   Wireless Devicesاز قسمت 

هم میباشد و همچنین به نسبت کامل ترین  Wireless Routerآخرین مدل است و 

 ائیم :مدل هم می باشد را انتخاب می نم

 

کردن و یا کلیک  Dragبا انتقال مورد انتخاب شده به صفحه اصلی ) با 

مورد نظرمان  Deviceبرروی مورد دلخواه و سپس کلیک در صفحه اصلی ( 

 .انتخاب می شود 
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Access Point  یکی از انتخاب شدهAccess Point  از فرکانس های های روز است و

 کند .مگاهرتز استفاده می  40و  20

را به  Access Pointگفتیم که با استفاده از یک کامپیوتر می توانیم یک 

یا پیکربندی نمائیم ، بنابراین برای این کار از قسمت  Configراحتی 

End Devices   ، 

 

 انتخاب می نمائیم : Lap Topو یا یک  Pcیک 

                        Or      
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 :کنیم انتخاب می  Lap Topکه ما در اینجا یک 

 

مورد  Deviceکردن (  Dragبا انتقال مورد انتخاب شده به صفحه اصلی ) با 

 نظرمان انتخاب می شود :

 

ارتباط بر قرار کنیم و هم به صورت  Wirelessحاال هم می توانیم به صورت 

به   DHCP  Access Pointمی بایست Wirelessکابلی ، برای ارتباط به صورت 

، بنابراین  نیز فراهم گرددعال باشد و امکانات الزم فپیش فرض  صورت

 ،ارتباط کابلی را انجام می دهیم 

انتخاب می  Straightبرای ارتباط کابلی ، از قسمت کابل ها ، یک کابل 

 نمائیم :
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نام و نوع هر یک از کابلها با قرار گرفتن روی هریک از آنها مشخص می 

 ا انتخاب می نمائیم :گردد ، کابل دلخواهمان ر

  

 ، Lap Topشبکه  Portاز (  Straight شبکه ) حاال با استفاده ازیک کابل

 

 ،اتصال برقرار میکنیم  Access Pointمربوط به   LANهای   Portاز  به یکی

 نکته :

( و  Straight های جدید از کابل شبکه ) Access Pointتوجه داریم که برای 

 استفاده می کنیم ، Consoleهای قدیمی از کابل  Access Pointبرای 

 

 Internetیک ورودی مستقیم  ما در اینجا دارای Access Pointتوجه داریم که 

هستند و تفاوتی نمیکند که ما اتصال را  LANمی باشد که  Portعدد  4 و

 .با کدام یک از آنها برقرار کنیم 

 به این ترتیب اتصال برقرار می شود :
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 مورد نظر وارد آن می شویم ،  Deviceلیک برروی با ک

 

 : ما در اینجا  Access Pointکه مشاهده می کنیم 

 است ،  Internetمی باشدکه ورودی مستقیم  WANجداگانۀ  Portیک  دارای -

 Switch 4 Port) مثل یک ، هستند  LANمی باشند  RJ45کهدیگر  Portعدد  4  -

 عمل می کند(

 سلول هم می باشد . 50همچنین دارای  Access Pointاین مدل  -

 ) حمایت یا پشتیبانی ( می کند . Supportرا کامال"  Nاستاندارد  -

 نکته : 

 می باشد . Wirelessوایمکس ها  Internetورودی  

 ، Lap Topشبکه  Portاز گفتیم که ما 

RJ45 Internet 
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 کردیم ، رار اتصال برق Access Pointمربوط به   LANهای   Portاز  به یکی

 

با کلیک برروی آن وارد  Lap Topبرای  TCP/IPبه منظور انجام تنظیمات 

 شویم ، می Lap Topیا مد پیکر بندی   Configحالت 
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 را انتخاب می کنیم ، IPگزینه  Desktopدر قسمت 

 

 باز می شود ،  IP Configurationپنجرۀ جدیدی با نام 
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یا  192.168.0.1معموال "  (پیش فرض IPها دارای    Access Pointتوجه داریم که 

 Passwordو  User nameمی باشند ، و جهت احراز هویت نیز دارای  ) 192.168.1.1

( می باشند ، با استفاده از یک دستگاه   Admin,Adminپیش فرض ) معموال" 

مورد نظر متصل شده ، Access Point  (AP  )به  Straightکامپیوتر و کابل 

برای کامپیوتر   Access Pointمربوط به  IPدر رنج  را TCP/IPنظیمات پروتکل ت

تنظیم یا     IP  ،Access Point هم  آن را Gatewayمورد نظر انجام داده و 

Set  اطالعات وارد شده در این بخش ، همان لحظه ذخیره می می نمائیم (،

 کردن ندارند( saveشوند و نیازی به 
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و یا ( روی کامپیوتر مورد نظر  IEای یک مرورگر وب ) مثل سپس با اجر

 Web Browserبا انتخاب گزینۀ  Desktop، و یا در  قسمت حتی در نوار جستجو 

 ، 

 

 ،  URLوارد پنجرۀ جدید می شویم و در مقابل 

 

 ،   IP   ،Access Pointنمودن به  HTTPبا 
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( نمایان  Authorizationوز ) صفحۀ احراز هویت و یا به عبارتی ارائۀ مج

 می شود ، 

 

، جعبه،  CDدستگاه یاروی دستگاه ویادر Passwordو User nameو   IP*نکته :

 و.... ذکرشده است . ، سایت دفترچه راهنما

Router Address Username Password 

3Com http://192.168.1.1 admin Admin 

D-Link http://192.168.0.1 admin    

Linksys http://192.168.1.1 admin Admin 

Microsoft 

Broadband 

http://192.168.2.1 admin Admin 

Netgear http://192.168.0.1 admin Password 

User name  وPassword  پیش فرضAdmin,Admin   د ، می باش 
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 می شویم  ، Configکردن وارد حالت پیکر بندی و یا مد  OKبا 

 

ای را انتخاب کرده ایم صفحات مربوط  Access Pointه به اینکه ما چه با توج

کردن آن ها ممکن است با هم تفاوت داشته باشند و جای آیتم  Configبه 

تنظیمات در یک راستا بوده و اصل ماجرا  Baseها با هم فرق کند ، اما 

 و کلیۀ مفاهیم با همدیگر تفاوتی نمی کند .

 دن ( :) نصب کر Setupدر بخش 
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 بخش های زیر را داریم :

- Host Name  نام فضای :Host مورد نظر 

 _Domain Name نام دامنۀ مورد نظر : 

- IP Address   که همان :IP  پیش فرض می باشد و می توانیم آن را به

مورد نظرمان و با توجه به شبکه امان  IPدلخواه و با توجه به 

 آن را تغییر دهیم .

 _Subnet Mask  که می توانیم به دلخواه آن را هم تغییر دهیم و :

 کنیم ، Subnettingآن را 

 

 است ،  DHCP Serverمورد دیگری که داریم  - 
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مات  Disabledرا  DHCP Server اگر  جاد تنظ کان ای کنیم ، دیگر ام

TCP/IP  برای سـیسـتم ها بصـورت  Automatic  را ندارد و برای انجام

Automatic ت تنظماTCP/IP برای سیستم ها می بایستServer DHCP  "حتما

Enabled . باشد 

ــله از ما می خواهد که  DHCP Serverکردن  Enabledپس از    IP، بالفاص

 شروع را مشخص کنیم ، 

 

صله از ما می خواهد که  شخص کنیم و وارد کنیم  IPبالفا شروع را م

 ها نماید ،  IPای شروع به دادن  IPکه از چه 



70 

 

 

 و مشخص کنیم که قرار است به چند سیستم ، سرویس دهد ، 

 

را در اختیار ما قرار می دهد ، یعنی اینکه  Reservationو حتی امکان 

 IPکارت شبکه سیستم ها می توانیم   MAC Addressبتوانیم بر اساس 

 خاص مورد نظرمان را به آن سیستم اختصاص دهیم ، 

 

DHCP  در این مدل چونAccess Point  سلولی می باشد ،  50انتخابی ماIP  ها

 تعیین می کند . 149تا  100را از 

کلیک می  DHCP Reservation بر روی گزینۀ  Reservationبرای استفاده از 

 کنیم ، 
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 در پنجرۀ جدید ،  

 

 ،  Clients Already Reservedدر قسمت  

 

 ر ما قرار می دهد ، شده در اختیا Reserveهای  Clientلیستی از  

 ،  Reservationها به قسمت  Clientبرای اضافه کردن 
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 را وارد کنیم ،  Clientابتدا می خواهد که نام  - 

 ای را به آن اختصاص دهیم ؟ IPسپس می پرسد که می خواهیم چه  - 

  _MAC Address آن چیست ؟ 

 Reservationبه اطالعات داده شده  Addو در نهایت با کلیک برروی دکمۀ  

 ما اضافه می گردد .

 می باشد .( DHCPدر  Reservation) این قسمت دقیقا" همان  

داده شده را مشخص می کنیم ،  IPمدت زمان اجاره  Client Lease Timeدر بخش 

 روز می باشد( 1به معنای  0) 

 

 را هم مشخص کنیم .  WINSها و  DNSدر بخش دیگر می توانیم 

 

*DNS  :IP  مربوط بهServer DNS  را وارد می کنیم تا آن سرور ، عمل ترجمۀ

 را انجام دهد . IPنام سایت به 

 خواهیم داشت :  Setupبنابراين در بخش 

  Subnet Maskو  IPتنظیمات مربوط به  - 

_Server DHCP  

 ... TCP/IPو دیگر تنظیمات  -

 ، Basic Wireless settingsدر بخش 

For example(DNS): 

4.2.2.4&4.2.2.3 

8.8.8.8 
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 می باشد ، Wirelessبرای تعیین حالت و یاوضعیت  Network Modeدر قسمت  -

 

در این قسمت می توانیم بگوئیم که از چه استانداردی استفاده کند و یا 

اینکه ترکیبی از استاندارد ها را در نظر بگیریم ، حتی می توانیم 

Wireless  راDisabled کنیم ) البتهAccess Point    ها دکمه ای هم برای غیر
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عال کردن دارند ، که می توانیم در صورت تمایل به این کار از آن ف

 کنیم .( ،  Disabledدکمه هم استفاده کنیم و بصورت سخت افزاری آنها را 

 

بیشتر زمانی که می خواهیم کار امنیتی با دقت و صحت باال انجام دهیم 

مل های می کنیم ، چراکه یکی از مهم ترین عا Disabledرا  Wirelessشبکۀ 

آنها می باشد و هکر ها بیشتر از  Wirelessنفوذ به شبکه ها همان بحث  

 این راه نفوذ می کنند ،  

را مشخص می کنیم  Access Pointنام شبکه ای  Network Name (SSID)در قسمت  -

 می باشد ، Default، این نام به صورت پیش فرض 

 

را مشخص  Access Pointر برای باند رادیویی مورد نظ Radio Bandدر قسمت  -

 می کنیم ،

 

، اگر باند رادیویی را تغییر داده باشیم ، با  Wide Channelدر قسمت  -

 توجه به باند انتخابی ، پهنای کانال مورد نظر را تعیین می کنیم ، 
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به طبع پهنای کانال انتخابی ، استاندارد  Standard Channelو در قسمت  -

 می کنیم ،کانال را تنظیم 

 

هم  Wide Channelقرار داشته باشد،  Autoبرروی  Radio Bandدر صورتی که  -

 قرار خواهد داشت ، Autoبرروی 

 

 Accessمشخص می کند که نام شبکه ای Enabledدرحالت  SSID Broadcastدر قسمت  -

Point ، به صورت پخشی برای سیستم های دیگر ارسال شود 
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به صورت  Access Pointمشخص می کند که نام شبکه ای  Disabledو یا در حالت 

 پخشی برای سیستم های دیگر ارسال نشود ،

 

 Access Pointمشخص می کند که نام شبکه ای SSID Broadcastدر واقع در قسمت 

به صورت پخشی برای سیستم های دیگر ارسال بشود یا خیر و یا به عبارت 

 را ببینند و یا نبینند . Access Pointایدیگر سیستم های دیگر نام شبکه 

شده را   HideهایAccess Point ) البته نرم افزار هایی هستند که می توانند 

 نمایش دهند . (

 خواهیم داشت : Basic Wireless Settingsپس در بخش 

برای تعیین حالت و یاوضعیت ) حتی فعال بودن  Network Modeقسمت  - 

  Wirelessیا نبودن ( 

  Access Pointبرای تعیین نام شبکه ای  Network Name (SSID)قسمت  - 

  Access Pointبرای تعیین باند رادیویی مورد نظر  Radio Bandقسمت  _ 

 Access Pointبرای تعیین پهنای کانال مورد نظر  Wide Channelقسمت  - 

 با توجه به باند انتخابی

 Accessن استاندارد کانال مورد نظر برای تعیی Standard Channelقسمت  - 

Point  به طبع پهنای کانال انتخابی 

برای تعیین نمایش و یا عدم نمایش نام شبکه  SSID Broadcastو قسمت  - 

 برای سیستم  Access Pointای

 های دیگر 

 :Security Wirelessدر بخش 
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یم یا با توجه به اینکه می دانیم پائین ترین امنیت را شبکۀ بی س

Wireless  دارد ، می بایست از الگوریتم های رمزنگاری قابل اطمینان ترو

 منصقی تری برای محافظت از شبکه ایجاد شده ، استفاده کنیم .

) باال ترین امنیت را شبکه هایی دارند که برای اتصال از فیبر نوری در 

 آنها استفاده شده است (

 نطقی تر دو راهکار داریم :برای ایجاد امنیت قابل اطمینان تر و م

 ها  Firewallاستفاده از  - 

 استفاده از الگوریتم های رمزنگاری مناسب و قوی - 

Access Point یک سری الگوریتم های رمز نگاری به صورت پیش فرض ها معموال "

 در خودشان ارائه می دهند ،  
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بوط به با انتخاب هریک از الگوریتم های ارائه شده ، گزینه های مر

 تنظیمات همان الگوریتم انتخاب شده ارائه می گردد ، 

 

 :ارائه شده است ، که  Bit-128و  Bit-64دو حالت  WEPدر مد " مثال

بسیار ضعیف بوده و (  16حرف در مبنای  10)  Bit WEP-64حالت  -

 به ی رمز یاب توسط برخی از نرم افزار ها 
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کرها می توانند به راحتی راحتی رمز گشایی شده و هک می شود و ه

 به آن سیستم نفوذ نمایند ، 

 ( هنوز امن است ، 16حرف در مبنای  26)  Bit WEP-128حالت  -

 

با انتخاب هریک از حالت ها ، می بایست به تعدا آنها کلید تعریف کنیم 

تعریف  16حرف در مبنای  26، می بایست  Bit WEP-128حالت " برای ، مثال

نگاری به منظور مبادلۀ اطالعات بین سیستم ها به صورت  نمائیم ، ) رمز

 رمز شده انجام می شود.(

 توجه داریم که در لیست زیر ، 

 

 باال تر است . WEPاز انواع  WPA2و  WPAامنیت انواع الگوریتم های  

 گزینه هایی چون : WPA2در الگوریتم های  

 _ نوع رمز نگاری  
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-RADIUS Server  

- RADIUS Port 

 

 و موراد دیگری در نظر گرفته می شود .

پس از ملحق شدن میزبان به شبکۀ محلی ، سرویس  WPAنکته : در پروتکل 

میان میزبان ونقطۀ دسترسی  TKIPدهنده تصدیق هویت ، یک کلید رمزنگاری 

توزیع می کند. سپس میزبان می تواند ارتباط خود را روی شبکۀ محلی 

 به صورت رمزنگاری شده منتقل کند .آغاز کرده و داده ها را 

 :  Wireless MAC Filterدر قسمت 
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می توانیم در شبکه هائی که سیستم های استفاده کننده از شبکه مشخص 

برای ایجاد لیست سفید و یا لیست سیاه  Wireless MAC Filterهستند ، از 

 استفاده نمائیم . 

آنها در لیست های  MAC Address" بگوئیم کامپیوترهایی که مثال - 

تهیه شده اعالم می گردد ، در شبکه حضور داشته باشند و یا نتوانند به 

 شبکه وصل شوند .

 MACعدد  50سلولی است ، می توانیم تا   50انتخابی ما  Access Pointچون 

Address . را برنامه ریزی کنیم 

 

گاه ها و نکته : توجه داریم که در مراکز عمومی مانند هتل ها ، دانش

... که استفاده کنندگان از شبکه ثابت نیستند و گذری وارد محدودۀ بی 

سیم می شوند ، چنین تنظیماتی معقول نمی باشد ، چرا که مرتب در حال 

 تغییر هستند.

 :  Access Restrictionsدر قسمت 
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 گزینش های دسترسی  -

 فیلتر کردن ها  -

 بستن یک سری از پورت ها  -

 دی روز ها و ساعت های استفاده از شبکه و اینترنت زمان بن -

 و .... انجام می شود .

 برای استفاده از اینترنت ، " مثال -
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این امکان فراهم می شود و با انتخاب  Allowبا انتخاب گزینۀ  

 این امکان لغو می گردد  . Denyگزینۀ 

 ،  Scheduleدر قسمت   Internetبرای زمان بندی استفاده از  - 

 

می توانیم روز هاوساعت های استفاده را مشخص کنیم . )پیش فرض  

 ساعت می باشد .( 24و  EveryDayروی 

 ،   Website Blocking by URL Addressدر بخش  - 

 

 را فیلتر کنیم . URLمی توانیم یک سری آدرس های  

 ،   Website Blocking by Keywordدر بخش  -

 

ی را که کلمۀ خاصی در آنها می باشد را فیلتر می توانیم سایت های 

 کنیم .

 ،   Blocked Applicationsدر بخش  - 
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 ها را ببندیم ،  Protocolمی توانیم یک سری از سرویس ها و 

 

و  POP3(110-110)سرویس های ، ها   Emailبرای بستن امکان کنترل  - 

IMAP(143-143)  را می بندیم، 

را می  SMTP(25-25)سرویس ، ها   Email رسالابرای بستن امکان  - 

 ،بندیم 

 ،را می بندیم  Ping(0-0)سرویس  کردن ،  Pingبرای بستن امکان  -

را می  Telnet(23-23)سرویس  ارتباط از راه دور ،برای بستن امکان  -  

 ،بندیم 

 ،   Application Nameدر آیتم 

 

" ببندیم . ) مثال هایی با نام مشخص را Portمی توانیم همچنین 

 (  Yahoo messengerپورت های مربوط به 

 :  Administrationدر قسمت 
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تعیین  Access Pointمورد نظر و دلخواه را برای  Passwordمی توانیم  

 کنیم . 

پیش فرض را تغییر دهیم ، در غیر  Password) توجه داریم که باید  

 (این صورت هیچ گونه امنیتی نخواهیم داشت 

 نکته مهم :

" توجه داریم که پس از کلیه تنظیمات و اعمال تغییرات ، می بایست حتما

 کنیم ، Saveآنها را 

 

 در حالت واقعی : Access Pointاستفاده از 
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برای اینکه دو یا چند کامپیوتر در یک فضای بی سیم باهم مرتبط 

  Access Pointشوند، ابتدا ازیک دستگاه  

برای این کار مراحل زیر را به ترتیب اجرا می کنیم استفاده می کنیم ،

 : 

1- Access Point   را باکابل به یکی ازPc  . ها وصل می کنیم 

  IPشناسایی شود می بایست   Pcتوسط    Access Pointبرای اینکه  -2

(  Configهایشان باهم هم خانواده باشند، چون درابتدا )قبل از 

 مورد نظر شویم .دستگاه  Setupباید بتوانیم وارد 

می    Access Pointوارد   Control Panel توسط یک مرور گر یا برنامه -3

 شویم .

، جعبه ،  CD دستگاه که یاروی دستگاه ویادر  IP)باوارد کردن 

 و.... ذکرشده است . (، سایت دفترچه راهنما 

را برای ورود به اجرای تنظیمات دستگاه   Setup Toolدراین پنجره  

 می کنیم .انتخاب 

 می شویم   Config Explorerوارد  User Name & Passwordباوارد کردن   -4

هم  به روی دستگاه  User Name & Password) برای پیدا کردن  

و.... عمل مراجعه می سایت ، جعبه ، دفترچه راهنما  CD ویا

 کنیم  . (

و آماده  پس از اعمال کلیه تنظیمات

 فعال کردن حالت ، با   Access Pointشدن 

Wireless در شبکه و یا بررویLap Top  در ،

می توانیم  Wireless Network Connectionقسمت 

مورد   Access Pointنام مشخص شده برای 

 نظرمان را بیابیم .

ارتباط  User Name & Passwordبا وارد کردن 

 برقرار می گردد.
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استفاده از دستوراتی مشابه *نکته : پیکر بندی روتر های بی سیم هم با 

 دستورات ذکر شده و در محیطی شبیه به محیط معرفی شده انجام می شود .

 : Cisco Packet Tracerبا استفاده از   Access Pointپیکر بندی خالصۀ 

  : Cisco Packet Tracer شبیه ساز  محیط نرم افزارپس از ورود به  

مورد نظرمان که در این ورژن   Access Pointدستگاه   Wireless Devicesاز قسمت 

هم میباشد و به نسبت کامل ترین  Wireless Router همچنین  آخرین مدل است و

 .را انتخاب می نمائیم  استهم مدل 

Access Point  یکی از انتخاب شدهAccess Point  از فرکانس های های روز است و

 مگاهرتز استفاده می کند . 40و  20

 Configرا به راحتی  Access Pointاز یک کامپیوتر می توانیم یک  با استفاده

 ،   End Devicesیا پیکربندی نمائیم ، بنابراین برای این کار از قسمت 

 Lap Topکه ما در اینجا یک ، انتخاب می نمائیم  Lap Topو یا یک  Pcیک 

 کنیم .انتخاب می 

قرار کنیم و هم به صورت  ارتباط بر Wirelessحاال هم می توانیم به صورت 

به صورت   DHCP  Access Pointبایستمی Wirelessکابلی ، برای ارتباط به صورت 

، بنابراین ارتباط  نیز فراهم گرددعال باشد و امکانات الزم فپیش فرض 

برای ارتباط کابلی ، از قسمت کابل ها ، یک  ،کابلی را انجام می دهیم 

  Portاز  به یکی ، Lap Topشبکه  Portاز  ویم انتخاب می نمائ Straightکابل 

 .اتصال برقرار میکنیم  Access Pointمربوط به   LANهای 

 نکته :

 Straight های جدید از کابل شبکه ) Access Pointتوجه داریم که برای 

 استفاده می کنیم . Consoleهای قدیمی از کابل  Access Point( و برای 

یک ورودی مستقیم  ما در اینجا دارای Access Pointتوجه داریم که همچنین 

Internet عدد  4 وPort  می باشد کهLAN  هستند و تفاوتی نمیکند که ما

این ترتیب اتصال  به .اتصال را با کدام یک از آنها برقرار کنیم 

 برقرار می شود .

که مورد نظر وارد آن می شویم ، مشاهده می کنیم  Deviceبا کلیک برروی 

Access Point  ما در اینجا: 

است  Internetمی باشدکه ورودی مستقیم  WANجداگانۀ  Portیک  دارای -

 ، 
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) مثل یک ، هستند  LANمی باشند  RJ45کهدیگر می  Portعدد  4  -

Switch 4 Port ). عمل می کند 

 سلول هم می باشد . 50همچنین دارای  Access Pointاین مدل  -

 ) حمایت یا پشتیبانی ( می کند . Supportمال" را کا Nاستاندارد  -

 نکته : 

 می باشد . Wirelessوایمکس ها  Internetورودی  

مربوط به   LANهای   Portاز  به یکی ، Lap Topشبکه  Portاز گفتیم که ما 

Access Point  کردیم ، به منظور انجام تنظیمات اتصال برقرارTCP/IP  برای

Lap Top آن وارد حالت  با کلیک بررویConfig   یا مد پیکر بندیLap Top 

پنجرۀ جدیدی  را انتخاب می کنیم ، IPگزینه  Desktopدر قسمت  شویم ، می

 باز می شود . IP Configurationبا نام 

یا   192.168.0.1معموال "  (پیش فرض IPها دارای    Access Pointتوجه داریم که 

و  User nameاحراز هویت نیز دارای می باشند ، و جهت   )192.168.1.1

Password  "معموال ( پیش فرضAdmin,Admin   می ) باشند. 

 Access Point  (APبه  Straightبا استفاده از یک دستگاه کامپیوتر و کابل  

 IPدر رنج  را TCP/IPتنظیمات پروتکل و سپس مورد نظر متصل شده ، ( 

آن  Gatewayمورد نظر انجام داده و  برای کامپیوتر  Access Pointمربوط به 

،) اطالعات وارد شده می نمائیم  Setتنظیم یا     IP  ،Access Point هم  را

 کردن ندارند( saveدر این بخش ، همان لحظه ذخیره می شوند و نیازی به 

. 

و یا ( روی کامپیوتر مورد نظر  IEسپس با اجرای یک مرورگر وب ) مثل 

 Web Browserبا انتخاب گزینۀ  Desktopو یا در  قسمت  ،حتی در نوار جستجو 

،   IPنمودن به  HTTP، با  URL، وارد پنجرۀ جدید می شویم و در مقابل 

Access Point   ( صفحۀ احراز هویت و یا به عبارتی ارائۀ مجوزAuthorization 

، دمی باش   Admin,Adminپیش فرض  Passwordو  User name( نمایان می شود ، 

(IP   وUser name  وPassword دستگاه یاروی دستگاه ویادر CD  ، جعبه ،

کردن وارد حالت  OK، با  ( و.... ذکرشده است .، سایت دفترچه راهنما 

 Accessبا توجه به اینکه ما چه  می شویم  ، Configپیکر بندی و یا مد 

Point  ای را انتخاب کرده ایم صفحات مربوط بهConfig ن ها ممکن کردن آ

 Baseاست با هم تفاوت داشته باشند و جای آیتم ها با هم فرق کند ، اما 
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تنظیمات در یک راستا بوده و اصل ماجرا و کلیۀ مفاهیم با همدیگر 

 تفاوتی نمی کند .

 ) نصب کردن ( : Setupدر بخش 

 بخش های زیر را داریم :

- Host Name  نام فضای :Host مورد نظر 

 _Domain Name نام دامنۀ مورد نظر : 

- IP Address   که همان :IP  پیش فرض می باشد و می توانیم آن

مورد نظرمان و با توجه به  IPرا به دلخواه و با توجه به 

 شبکه امان آن را تغییر دهیم .

 _Subnet Mask  که می توانیم به دلخواه آن را هم تغییر دهیم :

 کنیم ، Subnettingو آن را 

 است ،  DHCP Serverیگری که داریم مورد د -

 TCP/IPکنیم ، دیگر امکان ایجاد تنظمات  Disabledرا  DHCP Server اگر 

 Automaticرا ندارد و برای انجام  Automatic  برای سیستم ها بصورت 

 Enabledحتما"  Server DHCPبرای سیستم ها می بایست TCP/IPتنظمات 

 باشد .

 IP، بالفاصله از ما می خواهد که  DHCP Serverکردن  Enabledپس از 

شروع را مشخص  IPشروع را مشخص کنیم ، بالفاصله از ما می خواهد که 

ها نماید ، و  IPای شروع به دادن  IPکنیم و وارد کنیم که از چه 

و حتی امکان است به چند سیستم ، سرویس دهد  مشخص کنیم که قرار

Reservation  می دهد ، یعنی اینکه بتوانیم بر را در اختیار ما قرار

خاص مورد  IPکارت شبکه سیستم ها می توانیم   MAC Addressاساس 

 Reservationنظرمان را به آن سیستم اختصاص دهیم ، برای استفاده از 

کلیک می کنیم ، در پنجرۀ جدید ،  DHCP Reservation بر روی گزینۀ 

شده در  Reserveهای  Clientاز  ، لیستی Clients Already Reservedدر قسمت 

  .اختیار ما قرار می دهد 

 ، Reservationها به قسمت  Clientبرای اضافه کردن 

 را وارد کنیم ،  Clientابتدا می خواهد که نام  - 

 ای را به آن اختصاص دهیم ؟ IPسپس می پرسد که می خواهیم چه  - 

  _MAC Address آن چیست ؟ 
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 Reservationاطالعات داده شده به  Addبرروی دکمۀ و در نهایت با کلیک  

 ما اضافه می گردد .

 می باشد .( DHCPدر  Reservation) این قسمت دقیقا" همان  

داده شده را مشخص می کنیم ،  IPمدت زمان اجاره  Client Lease Timeدر بخش 

 روز می باشد( 1به معنای  0) 

 ا هم مشخص کنیم . ر WINSها و  DNSدر بخش دیگر می توانیم 

*DNS  :IP  مربوط بهServer DNS  را وارد می کنیم تا آن سرور ، عمل ترجمۀ

 را انجام دهد . IPنام سایت به 

 خواهیم داشت :  Setupبنابراين در بخش 

  Subnet Maskو  IPتنظیمات مربوط به  - 

_Server DHCP  

 ... TCP/IPو دیگر تنظیمات  -

 ، Basic Wireless settingsدر بخش 

 می باشد ، Wirelessبرای تعیین حالت و یاوضعیت  Network Modeدر قسمت  -

در این قسمت می توانیم بگوئیم که از چه استانداردی استفاده کند و یا 

اینکه ترکیبی از استاندارد ها را در نظر بگیریم ، حتی می توانیم 

Wireless  راDisabled کنیم ) البتهAccess Point   ا دکمه ای هم برای غیر ه

فعال کردن دارند ، که می توانیم در صورت تمایل به این کار از آن 

 کنیم .( Disabledدکمه هم استفاده کنیم و بصورت سخت افزاری آنها را 

بیشتر زمانی که می خواهیم کار امنیتی با دقت و صحت باال انجام دهیم 

یکی از مهم ترین عامل های می کنیم ، چراکه  Disabledرا  Wirelessشبکۀ 

یشتر از آنها می باشد و هکر ها ب Wirelessنفوذ به شبکه ها همان بحث  

 این راه نفوذ می کنند .

را مشخص می کنیم  Access Pointنام شبکه ای  Network Name (SSID)در قسمت  -

 می باشد . Default، این نام به صورت پیش فرض 

را مشخص  Access Pointادیویی مورد نظر برای باند ر Radio Bandدر قسمت  -

 می کنیم .

، اگر باند رادیویی را تغییر داده باشیم ، با Wide Channelدر قسمت  -

 را تعیین می کنیم . توجه به باند انتخابی ، پهنای کانال

تاندارد به طبع پهنای کانال انتخابی ، اس Standard Channelدر قسمت   -

 کنیم . کانال را تنظیم می
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هم  Wide Channelقرار داشته باشد،  Autoبرروی  Radio Bandدر صورتی که  -

 قرار خواهد داشت . Autoبرروی 

 Accessمشخص می کند که نام شبکه ای Enabledدرحالت  SSID Broadcastدر قسمت  -

Point ، و یا در حالت  به صورت پخشی برای سیستم های دیگر ارسال شود

Disabled می کند که نام شبکه ای  مشخصAccess Point  به صورت پخشی برای

مشخص می  SSID Broadcastسیستم های دیگر ارسال نشود ،در واقع در قسمت 

  را ببینندو یا نبینند . Access Pointکند سیستم های دیگر نام شبکه ای

 خواهیم داشت : Basic Wireless Settingsپس در بخش 

برای تعیین حالت و یاوضعیت ) حتی فعال بودن  Network Modeقسمت  - 

  Wirelessیا نبودن ( 

  Access Pointبرای تعیین نام شبکه ای  Network Name (SSID)قسمت  - 

  Access Pointبرای تعیین باند رادیویی مورد نظر  Radio Bandقسمت  _ 

 Access Pointبرای تعیین پهنای کانال مورد نظر  Wide Channelقسمت  - 

 با توجه به باند انتخابی

 Accessبرای تعیین استاندارد کانال مورد نظر  Standard Channelقسمت  - 

Point  به طبع پهنای کانال انتخابی 

برای تعیین نمایش و یا عدم نمایش نام  SSID Broadcastو قسمت  - 

Access Point  برای سیستم های دیگر 

 :Security Wirelessدر بخش 

دارد  Wirelessنیم که پائین ترین امنیت را شبکۀ بی سیم یا می دا

، و باال ترین امنیت را شبکه هایی دارند که برای اتصال از فیبر نوری 

در آنها استفاده شده است ، برای ایجاد امنیت قابل اطمینان تر و منطقی 

 تر دو راهکار داریم :

 ها  Firewallاستفاده از  - 

 یتم های رمزنگاری مناسب و قویاستفاده از الگور - 

Access Point فرض  " یک سری الگوریتم های رمز نگاری به صورت پیشها معموال

در خودشان ارائه می دهند ، با انتخاب هریک از الگوریتم های ارائه 

شده ، گزینه های مربوط به تنظیمات همان الگوریتم انتخاب شده ارائه 

ارائه شده است ، که  Bit-128و  Bit-64الت دو ح WEPدر مد " می گردد ، مثال

: 

بسیار ضعیف بوده و (  16حرف در مبنای  10)  Bit WEP-64حالت  -

 به ی رمز یاب توسط برخی از نرم افزار ها 
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راحتی رمز گشایی شده و هک می شود و هکرها می توانند به راحتی 

 به آن سیستم نفوذ نمایند ، 

 ( هنوز امن است ، 16ر مبنای حرف د 26)  Bit WEP-128حالت  -

با انتخاب هریک از حالت ها ، می بایست به تعدا آنها کلید تعریف کنیم 

تعریف  16حرف در مبنای  26، می بایست  Bit WEP-128حالت " برای ، مثال

نمائیم ، ) رمز نگاری به منظور مبادلۀ اطالعات بین سیستم ها به صورت 

 رمز شده انجام می شود.(

ریم که در میان الگوریتم های رمز نگاری امنیت انواع الگوریتم توجه دا

 باال تر است . WEPاز انواع  WPA2و  WPAهای  

 گزینه هایی چون : WPA2در الگوریتم های  

 _ نوع رمز نگاری  

-RADIUS Server  

- RADIUS Port . و موراد دیگری در نظر گرفته می شود 

 :  Wireless MAC Filterدر قسمت 

می توانیم در شبکه هائی که سیستم های استفاده کننده از شبکه مشخص 

برای ایجاد لیست سفید و یا لیست سیاه  Wireless MAC Filterهستند ، از 

آنها در  MAC Address" بگوئیم کامپیوترهایی که استفاده نمائیم . مثال

یا  لیست های تهیه شده اعالم می گردد ، در شبکه حضور داشته باشند و

 نتوانند به شبکه وصل شوند .

 MACعدد  50سلول دارد ، می توانیم تا  50ای که  Access Point "درمثال

Address . را برنامه ریزی کنیم 

 :  Access Restrictionsدر قسمت 

 گزینش های دسترسی  -

 فیلتر کردن ها  -

 بستن یک سری از پورت ها  -

 ده از شبکه و اینترنت زمان بندی روز ها و ساعت های استفا -

 و .... انجام می شود .

این  Allowبا انتخاب گزینۀ برای استفاده از اینترنت ، " مثال -

 این  Denyامکان فراهم می شود و با انتخاب گزینۀ 

 امکان لغو می گردد  .
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،  می  Scheduleدر قسمت   Internetبرای زمان بندی استفاده از  - 

 استفاده را مشخص  توانیم روز هاوساعت های

 ساعت می باشد .( 24و  EveryDayکنیم . )پیش فرض روی 

،  می توانیم یک سری آدرس   Website Blocking by URL Addressدر بخش  - 

 را فیلتر کنیم . URLهای 

، می توانیم سایت هایی را که   Website Blocking by Keywordدر بخش  -

 کلمۀ خاصی در آنها می باشد را 

 فیلتر کنیم .

،  می توانیم یک سری از سرویس ها و   Blocked Applicationsدر بخش  - 

Protocol  ، ها را ببندیم 

و  POP3(110-110)سرویس های ، ها   Emailبرای بستن امکان کنترل  - 

IMAP(143-143)  را می بندیم، 

را می  SMTP(25-25)سرویس ، ها   Email ارسالبرای بستن امکان  - 

 ،بندیم 

 ،را می بندیم  Ping(0-0)سرویس  کردن ،  Pingبرای بستن امکان  -

را می  Telnet(23-23)سرویس  ارتباط از راه دور ،برای بستن امکان  -  

 ،بندیم 

هایی با نام مشخص  Port، می توانیم همچنین   Application Nameدر آیتم 

 را ببندیم . 

 :  Administrationدر قسمت 

تعیین  Access Pointمورد نظر و دلخواه را برای  Passwordنیم می توا 

 کنیم . 

پیش فرض را تغییر دهیم ، در غیر  Password) توجه داریم که باید  

 این صورت هیچ گونه امنیتی نخواهیم داشت (

 نکته مهم :

" توجه داریم که پس از کلیه تنظیمات و اعمال تغییرات ، می بایست حتما

 .کنیم  Saveآنها را 

 سیسکو  IOSدستورات برخی از

Question Mark : 
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مترهای ااستفاده از عالمت سوال میتوانید از پار با          

دستورها و موارد دیگر استفاده کنید برای درک بهتر به مثال های زیر 

 توجه کنید : 

 : Routerدستور ؟# 

نمایش میدهد جاری را برای شما  modتمامی فرامین موجود در          

. 

  enableدستور 

 با استفاده از دستور         

Router>exit 

Router# 
 

انتقال پیدا میکنید که  privileged modeبه حالت  user modeشما از حالت 

 اجازه تغییرات در پبکر بندی را به شما داده می شود. 

  exitدستور 

عقب باز خواهید گشت  شمایک مرحله به exitبا استفاده از دستور         

باز خواهید گشت و چنانچه  userیاشید به حالت  privilegedچنانچه در حالت 

باشید با اجرا کردن این دستور از کنسول خارج خواهید شد  userدر حالت 

 به مثال های زیر توجه کنید : 

Router(config-if)#exit  

Router(config)#exit  

Router#exit  

Router>exit  

  disableستور د

 userبه حالت  privilegedبا استفاده از این دستور شما از حالت          

mode .انتقال پیدا خواهید کرد  

 

  ، این عالمت Enter پس از زدن یکی دوتا

Router> 
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روتر آماده به کار است و شما می توانید کانفیگ های  ظاهر می شود.

 خود را بر روی روتر اعمال کنید.

 User Mode محیط نطور که می دانید اولین محیطی که ما وارد می شویمهما

 می باشد .

 Enable باید از دستور منتقل شویم Privilege برای اینکه به محیط بعدی یا

 :استفاده کنیم. به صورت زیر

Router>enable 

مخفف کار کنیم.  های روتر های سیسکو می توانیم به صورت IOS البته در

را  enable بزنیم، کار همان دستور enter تایپ کنیم و en توانیمیعنی می 

 .برایمان می کند

 disable شویم از دستور منتقل User به محیط Privilege اگر بخواهیم از محیط

 .کنیم استفاده می

Router#disable 

  .ما را از هر دو محیط خارج می کند exit دستور

را  Config Terminal دستور Config یا General برای ورود به محیط سوم یعنی محیط

رو تایپ  Conf t البته می توانیم به صورت مخفف عبارت .تایپ می کنیم

 .کنیم

Router#conf t 
 

استفاده  ctrl+zیا  exitمیتونیم از دستور  Configبرای خروج از محیط 

 کنیم.

Router(config)#exit 

+ ؟ درخواست کمک یا  shiftه از کال در همه محیط ها می تونیم با استفاد

 .DOSکنیم . دقیقا مثل محیط  helpنمایش 
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حتی در هنگام تایپ دستور می توانیم با زدن یک حرف و تایپ عالمت سوال 

 ؟ دستور هایی که با آن حرف آغاز می شوند را ببینیم.

برای تکمیل یک دستور، می توانیم نیمی از یک دستور را نوشته و      

روی کیبورد را زده، می بینیم که دستور به صورت خودکار تکمیل  tabکلید 

 می شود.

 های تايپ شده Commandنمايش 

یا دستور های تایپ شده در محیط هاCommand برای نمایش لیست تمام

privilege  از دستورshow history .استفاده می کنیم 

Router#show history 

  showدستور 

ستور میتوان از پیکربندی و مشخصات اجزا با استفاده از این د  

 مختلف روتر آگاهی پیدا کرد به مثال زیر توجه کنید : 
 

Router#show version   
 

 روتر آگاهی پیدا میکنید.  IOSدستور فوق از مشخصات مربوط به 
 

Router#show flash  
 

 را به شما ارائه می دهد.  flash memoryاطالعات مربوط به 
 

Router#show history  
 

  دستورات موجود در بافر را به شما نمایش می دهد.

  Showآشنايی با دستور 

یکی از پرکاربرد ترین فرمان روتر میباشد که  showدستور           

شما را از وضعیت های مختلف روتر آگاه میکند در اینجا به بررسی این 

 دستور خواهیم پرداخت : 

 را نشان میدهد.  showهای  روزیر تمامی دستات دستور
 

   Router#show؟
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 ها را به شما نشان می دهد .  interfaceستور زیر مشخصات تمامی د
 

Router#show interfaces  
 

را به شما نشان میدهد   Serial0دستور زیر تنها مشخصات اینترفیس 

 محدود کرده اید.:    Serial0و بطور کلی شما مشخصات را به 
 

Router#show interface serial 0  
 

ها در نظر گرفته  interfaceآدرس های که برای  IPدستور زیر تمامی 

 شده و وضعیتشان را به شما نشان میدهد : 
 

Router#show ip interface brief  
 

 دستور زیر ساعت را به شما نشان میدهد : 
 

show clock  
 

یباشد تنظیمات زیر که یکی از پرکاربرد تری فرامین م دستور 

هنگام باال آمدن آن را لود میکند نمایش می دهد  routerپیشفرضی که 

 : 

 

Router#show startup-config  

 

دستور زیر تنظیماتی که در حال حاضر در حال اجرا هست را نمایش 

یکی باشد و یا اینکه متفاوت  startup-configمیدهد که ممکن است با 

-startupمیتونید اون را تبدیل به  write باشد با استفاده از دستور

config  : کنید 

 

Router#show running-config  
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 showفرامین فوق تنها برخی از دستورهایی بود که با استفاده از 

 قابل انجام است. 

 

  Router Modes -حالت های مختلف روتر 

   <Routerمی باشد.  userروتر در حالت  -1

 Routerمی باشد.# Privilegedروتر در حالت  -2

 در حالت  پیکر بندی می باشد.روتر  -3 

(#Router(config  

به روتر متصل مي شویم و سپس از  consolابتدا با استفاده از کابل 

حالت پیکربندي کلي  د به عمي رویم و ب privilegedبه حالت  userحالت 

حل براي میکنیم که این مرا  وارد  سپس دستور تغییر نام را و 

 تغییر دادن پیکر بندي یکسان است و فقط قسمت آخر تغییر مي کنید. 

 تنظیم نام برای روتر

استفاده می  hostnameبرای تعیین نام برای یک روتر ازدستور         

انجام  Generalترمینال یا configکنیم. دقت کنید کانفیگ ها ، همه در محیط 

 میشود.

Router(config)#hostname Mm 

Mm(config)# 

کمک بگیریم.  IOSما در هنگام تایپ دستور می تونیم با تایپ مداوم ؟ از 

که آیا دستور ادامه دارد یا نه و یا امالی درست دستور به چه صورت هست 

پس از تایپ دستور این عالمت را به ما نشان داد یعنی به  IOS. اگر 

 تا دستور اجرا شود. انتهای دستور رسیده ایم و فقط باید اینتر بزنیم

 routerتغییر دادن نام 

 استفاده مي شود  hostnameاز دستور  routerنام   براي تغییر دادن

  . مراحل انجام آن طبق توضیحات ارائه شده به
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 شرح ذیل است : 
 

Router>en  

router# conf t  

router  ) config)# hostname TestRouter  

TestRouter (config(# 
 

 غییر پیکربندي بایستي در حالت براي ت
 

(#router (config  
 

به این حالت را مشاهده کردید   داشته باشید که مراحل رفتن  قرار

 بعدي این مراحل را تکرار نخواهیم کرد.  در قسمت هاي 

  enable passwordدستور 
 

با استفاده از این دستور میتوان براي زماني که میخواهیم از 

برویم پسورد تعریف کنیم و روش تعریف کدن  privilegedحالت به  userحالت 

 آن هم به شکل زیر است : 
 

Router(config)#enable password 123456  
 

  enable secretدستور 

این دستور نیز همانند دستور قبلي است با این تفاوت که               

 enableاست که از پسورد به صورت رمز شده ذخیره میشود و توصیه بر این 

secret  : استتفاده شود . روش تعریف آن هم به شکل زیر است 
 

Router(config)#enable secret 123654  
 

 enable secretبه این نکته توجه داشته باشید که هیچگاه نمي توانید براي 

 . کلمه رمز یکساني انتخاب کنید  enable passwordو 

  : enable passwordتغییر 
 

Router(config)#enable password cisco  
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  : interface Serialنحوه تنظیم كردن 

 شویم :   Serial0/0ابتدا بایستي وارد حالت پیكر بندي          
 

Router(config)#int s 0/0  

(#Router(config-if  
 

 :  Interfaceبر روي اين  IPطريقه تنظیم كردن 
 

Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0  
 

 clock rateاستفاده مي كنیم بایستي حتما تنظیمات  DCEزماني كه از كابل 

 انجام شود كه نحوه تنظیم كزدن آن از قرار زیر است : 
 

Router(config-if)#clock rate 56000  
 

 :  Interface Serialنحوه فعال كردن 
 

Router(config-if)#no shut  

  FastEthernetپیكر بندي كارت شبكه روتر و يا نحوه 
 

 مي شویم :  Ethernetابتدا وارد حالت پیكر بندي  -1          
 

Router(config)#interface FastEthernet 0/0  
 

 FastEthernetتوجه داشته باشید كه در بعضي از روتر ها به جاي 

 تایپ شود.  Ethernetبایستي 
 

توضیحات الزمه را براي  descriptionاده از دستور با استف -2          

 آن اضافه میكنیم : 
 

Router(config-if)#description Accounting LAN  
 

را انجام  IPبه عملیات انتصاب  IPبا استفاده از دستور -3           

 مي دهیم : 
 

Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0  
 

 

را فعال  Interfaceو در نهایت با استفاده از دستور زیر  -4            
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 میكنیم : 
 

Router(config-if)#no shut  

  موارد كاربردي :

شده باشید كه كلمه   این مورد مواجه شاید تا به حال با             

را به اشتباه تایپ كرده اید و روتر سعي مي كندآن  ورییا دست اي و 

ل كنیدو بایستي براي مدتي منتظربمانید براي جلوگیري تبدی IPرابه 

 ازاین امرمي توانیدازدستورزیر استفاده كنید : 

 

Router(config)#no ip domain-lookup  

 

 

  نحوه ذخیره و ثبت تغییرات

توجه كنید كه تا قبل از اجراي این دستور با ریستارت كردن          

خواهد گشت اما پس از اجراي این  روتر تنظیمات به حالت اول خود باز

 دستور تظیمات انجام شده به تنظیمات پیش فرض روتر تبدیل خواهد شد : 

 

Router#copy running-config startup-config  

 

  حذف تنظیمات روتر

استفاده كنیداما  eraseجهت حذف تنظیمات روترمیتوانیدازدستور           

ستور بعد از خاموش و روشن كردن روتر توجه كنید با استفاده از این د

، روتر فاقد هرگونه تنظیمي مي باشد و دوباره بایستي عملیات پیكربندي 

 را انجام دهید : 

 

Router#erase start 
 

 Trunkتعريف پورت 
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به صورت دستی می باشد  Accessدر هریک از سوئیچ های  Trunkتعریف پورت 

 Trunkسوئیچ ها به عنوان پورت  در هریک از gig0/1که در اینجا پورت 

 تعریف شده است .

Access_1(config)# interface range gig0/1 

Access_1(config-if-range)#switchport trunk mode 

Access_1(config-if)#end 

 :   ciscoفرمان مهم و اصلی  10

    مت سؤال )؟(فرمان يكم: عال

دستور براي شما بسیار واضح ممكن است چگونگي استفاده ازاین        

عنوان كلید حال روش سیسكو براي استفاده از عالمت سؤال بهباشد. با این

ها كاماًل متفاوت است. بنابراین، در با سایر سیستم عامل helpكمك یا 

سیستم عامل سیسكوكه شامل یك خط فرمان با هزاران دستور و پارامتر 

 جویي وقتتان بسیار مفید است.ر صرفهمتنوع است، استفاده از این دستورد

دانید از وانید از دستور ؟ به طرق مختلف بهره ببرید. مثالً وقتي نميمي

را تایپ  خورد، دستور ؟همه دستور، چه دستوري به دردتان ميبین این

شود. یا كنید و فهرستي از تمامي دستورهاي موجود برایتان نوشته ميمي

 را با چه پارامتري استفاده كنید.  ستور ؟دانید دكه نميزماني

را بدون هیچ پارامتري تایپ  show ipمثاًل وقتي براي یك مسیریاب دستور?

دهد اینست كه خط فرمان به خط كنید، تنها كاري كه مسیریاب انجام ميمي

را براي دیدن دستورهایي  توانید دستور ؟گردد. همچنین ميبعدي منتقل مي

فهرستي از  show c? شوند، استفاده كنید. مثالف خاص آغاز ميكه با یك حر

 دهد.شوند را نمایش ميآغاز مي cدستورها كه با حرف 
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 running-configuration Showفرمان دوم: 

شود، پیكربندي هم نوشته مي  sh runصورت این دستور كه به           

در حال كار را نمایش  شبكه افزاريسخت  دیواره آتش    ، سوییچ و مسیریاب

مسیریاب موجود است.  در حافظه configصورت یك فایل دهد. این دستور بهمي

كنید، باعث تغییر در این فایل شما با تغییراتي كه در روتر ایجاد مي

-copy runningوسیله دستور  كه به . فراموش نكنید تا زماني خواهید شد

configuration startup-configuration اید، تغییرات  انجام فایل را ذخیره نكرده

 شده ثبت نخواهد شد.

 

 running-configuration startup-configuration  Copyسوم: فرمان

شود، پیكربندي در حال هم نوشته مي copy run startاین دستور كه به صورت 

ماناي  افظهنماید. این تغییر براي حذخیره مي RAMتغییر را در حافظه 

صورت قطع  شناخته میشود. در عنوان پیكربندي اجرایيبه (NVRAM)سیستم

 نماید.، از پیكربندي سیستم محافظت ميNVRAMشدن برق، حافظه

عبارت دیگر، اگر در پیكربندي مسیریاب، تغییراتي ایجاد نمایید و به 

رات انجام اندازي مجدد سیستم، تغییاین تغییرات را ذخیره نكنید، با راه

شده از بین خواهند رفت. از دیگر كاربردهاي این دستور وقتي است كه یك 

كه براي بفرستید تا زماني TFTPكپي از پیكربندي مسیریاب را به یك سرور 

 اي از آن در جاي دیگر موجود باشد.مسیریاب مشكلي پیش آمد، نسخه

  Show interfaceفرمان چهارم: 

دهد. هاي مسیریاب را نمایش ميت اینترفیساین دستور وضعی       

 interface status :،protocol status onهاي این دستور شامل این موارد است:خروجي

the interface ،utilization ،error ،MTU  یابي. این دستور در عیب و چند چیز دیگر  

تخصیص  سوییچ كاربرد زیادي است. از این دستور براي  یك مسیریاب یا یك
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 .sh int fa0/0شود؛ مانند دستور یك اینترفیس معین نیز استفاده مي

  Show ip interfaceفرمان پنجم:  

 Showاز دستور  Showip interface briefو  Show ip interfaceدستورهاي            

interface تر هستند. عمومي 

 IPاره پیكربندي و وضعیت پروتكلاطالعات جامعي درب show ip interface briefدستور

 show ip interfaceدهد. دستور ها نمایش ميهاي آن روي تمامي اینترفیسوسرویس

brief هاي مسیریاب، از جمله آدرس اي درمورد اینترفیسنیز اطالعات خالصه

IP كند.سه را تهیه مي دو و الیه ها، وضعیت الیهآن 

 

    Config terminal،enable،interface ،and routerفرمان ششم: 

هاي مختلفي به خود بگیرند. هاي سیسكو قادرند حالتمسیریاب           

هاي خاصي از مسیریاب قابل ها، تنها بخشكه در هر یك از این حالتطوريبه

نمایش یا تغییر باشد. براي پیكربندي درست یك مسیریاب، الزم است در 

از یك حالت به حالت دیگر، مهارت كافي داشته  زمینه تغییر یك مسیریاب

 باشیم. 

شوید، كه در خط طور مثال شما در ابتدا در حالت كاربر وارد سیستم ميبه

به  enableاست. دراینجا، با نوشتن دستور > نوشته شده  فرمان آن، عالمت

 است.  # نوشته شدهشوید كه در خط فرمان آن، عالمت وارد مي privilegedحالت 

توانید كلیه اطالعات سیستم را نمایش دهید. اما در این حالت تنها مي

یا  config terminalها نخواهید بود.ولي با نوشتن دستورقادربه تغییر آن

config t(به حالت پیكربندي عمومي ،global configuration) شوید كه خط وارد مي

 شود.يدیده م router (config# ) صورتفرمان به

توانید پارامترهاي عمومي را تغییر دهید. براي اینكه در این حالت، مي 

( را تغییر دهید، با IPبتوانید پارامتر یك اینترفیس )مانند آدرس 
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. در خط  وارد شوید  به حالت پیكربندي  اینترفیس interfaceنوشتن دستور 

 . است این دستور نوشته شده   فرمان

( #router (config-if  همچنین براي رفتن از حالت پیكربندي عمومي به پیكربندي

 اینترفیس،

استفاده كنید. براي خارج شدن از یكي از مدها  router {protocol} از فرمان 

 استفاده نمایید. exit نیز از دستور

  No shutdownفرمان هفتم: 

شود، باعث فعال شناخته مي no shutاین فرمان،كه با نام اختصاري        

شود. ازاین فرمان تنها در حالت پیكربندي اینترفیس شدن یك اینترفیس مي

یابي نیز مفید است. در هاي جدید و عیبشود و براي اینترفیساستفاده مي

كردن آن، از ضمن، وقتي با یك اینترفیس دچار مشكل شدید، براي غیرفعال

 استفاده نمائید. no shutجاي دستور به shutیا  shutdownدستور 

 

  Show ip Routeفرمان هشتم: 

از این دستور براي نمایش جدول مسیریابي یك مسیریاب استفاده           

هاي قابل مسیریابي، روش ارجاع و چگونگي گردد، كه شامل تمامي شبكهمي

 نیز   sh ip roصورت . این دستور كه به شودمي به آن مسیرها  دسترسي 

كه مخصوص  sh ip ro ospfتواند پارامتر هم داشته باشد. مثل شود، ميمي نوشته

براي پاك كردن جدول مسیرها، از دستور*  .  است OSPF هاي نوعمسیریاب

clear ip route و براي پاك كردن یك مسیر خاص در یك شبكه خاص از دستور 

1.1.1.1clear ip route شود.استفاده مي 

 

  Version  Showم: فرمان نه
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شود، اطالعات مربوط نیز نوشته مي sh verاین دستور كه به صورت            

به ثبت پیكربندي مسیریاب را در خود دارد. این اطالعات شامل مواردي 

، نام فایل IOSاي كه مسیریاب بوت شده است، نگارش مانند آخرین دفعه

IOS مدل مسیریاب، مقدار حافظه ،RAM افظه و حFlash .است 

 Debugفرمان دهم: 

هاي متنوعي را بعد از خود دارد و به خودي  این فرمان گزینه           

دهد. این دستور جزئیات رفع خطاهاي در حال اجرا در خود كاري انجام نمي

دهد. خاص یا یك پروتكل خاص یا یك سرویس خاص را نمایش مي  یك برنامه

زمان ورود یك مسیریاب به شبكه یا خروج مسیریاب  debug ip routeمثالً دستور

 كند.از شبكه را اعالم مي

 vlanلیست دستورات پیکربندی سوئیچ برای ايجاد 

   

 نام دستور توضیح

قرار دادن کاربر در وضعیت پیکربندی 

vlan 
Vlan database 

در  vtpتعریف پارامترهای الزم 

 vlan configuration mode وضعیت 

Vtp {domain domain-name|password 

password|pruning|v2-

mode|{server|client|transparent}} 

 vlan Vlan vlan-id{name vlan-name}جهت نامگذاری و ایجاد یک 

 بین سوئیچها trunkجهت ایجاد ارتباط 
Switchport mode 

{access|dynamic{auto|desireable|trunk}} 

های خاص از  vlanجهت عبور پکتهای 

 trunkارتباط 

Switchport trunk {{allowed vlan vlan-

list}|native vlan vlan-id}|pruning vlan 

vlan-list}} 

جهت تعریف اینترفیسهای موجود در 

 accessسوئیچ بصورت ارتباط 
Switchport access vlan vlan-id 
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 trunkمشاهده وضعیت 
Show interfaces [interface-id|vlan vlan-

id][switchport|trunk] 

 vlanمشاهده اطالعاتی در مورد 
Show vlan {brief|id vlan-id|name vlan-

name|summary} 

 vlan Show vlan [vlan]نمایش اطالعاتی در مورد 

و  vtpمشاهده اطالعاتی در مورد 

 وضعیت پیکربندی آن
Show vtp status 

مشاهده اطالعاتی در مورد پیکربندی 

stp  درون یکvlan خاص 
Show spainig-tree vlan vlan-id 

 

 VLAN( Virtual Lan )آشنايی با 
 Vlan  روشی است که از طریق آن می توانBroadcast  پورت های یک سوئیچ

را از هم تفکیک نمود ، یکی از مزایای این روش این است که   2الیه 

 ا می شود .کامپیوتر متصل به این سوئیچ از هم جد 2ترافیک 

 

. 
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 بر روی سوئیچ: VLANپیکربندی 

VLAN  برگرفته ازVirtual LAN های مربیط با باشددددددک  ا  تی نز دین م کیهای محلی مجازی میبه مفهوم شبببببببکه

 های خاصکهک  ا  امپ یدرهای مدصل با  ک  ا چ ک ن سیئ چ رن با طیر م طقی کر گریهکه به شما اين امکان را می هاستسیئ چ

تبديل به يک حوزه  VLANها نز  تک گر جکن شدددددددیک ی کر ن ن حارت هر گریه  ا هر قرنر که ک، با طیری  ا درنف ک ن ن گریه

Broad cast .مجزا خواهد شد 

ر زی معمیال ن ن قابل ت رن های قابل بر امارا ندارد و فقط سبببوئيچ VLANهر سبببوئيچی لابليت پشبببتيبانی از  نکته:

    ک.پشد با ی می

 : VLANمزایای

های مخدلف نسدددددت. بطیر مرال کر  ک شدددددر ت درنف ک  امپ یدرهای جدا نمودن ترافيک بخش VLANيکی از مزايای 

مپيوترهای واحد فروش يا هر بخش ديگر باشببد. برای اين منرور کامپيوترهای واحد دین ک مسدددقل نز درنف ک  اینحک حسددابکنری می

ديگر لرار خواهند گرفت. که در اين صببببورت ارتباطی VLANواحد فروش در يک  و کامپيوترهای VLANحسببببابداری در يک 

 بين کامپيوترهای واحد فروش و کامپيوترهای واحد حسابداری وجود نخواهد داشت.

 سازی: امنيت باال، ترافيک روان VLAN* مزايای 

 

 سازیVLANسناریوی

 

 

 

 

 

 

PC1/ Desktop/ ipconfig/ 192.168.10.1 

PC2/ Desktop/ ipconfig/ 192.168.10.10 

PC3/ Desktop/ ipconfig/ 192.168.10.11 

PC4/ Desktop/ ipconfig/ 192.168.10.15 

 

 ها بر روی سوئيچ VLANی یضع ت مشاهده ی یک:مرحله

 شیکداپ با سیئ چ یصل میيک لپ

LP/ Desktop / Terminal 

Switch 

2960 

Lp 

PC1 PC2 PC3 PC4 

consol 

Fa0/1 

Fa0/10 Fa0/11 

Fa0/15 
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Swoitch> enable 

Swoitch#show vlan       

 

ی وجود دارد )ما بايد از شماره Defaultبا شماره يک و با نام  VLANها بصیرت پ ش فرض  ک ئيچ: در سونکته

 باش ک ی  ک میشماره VLANهای سیئ چ با طیر پ ش فرض عضی ی پیرتکی با بعک نسم بکه م(  ا هما

 

 

 

له ماره دو و  VLANتعريف  ی دو:مرح نام VLANشببببببب با  ماره سببببببببه  ما  ک شببببببب يد( و )تProductها ی  ول

Sale)فروش( 

LP/ Desktop / Terminal 

Swoitch> enable 

Swoitch#conf t 

Swoitch (config)#vlan 2 

Swoitch (config-vlan)#name product 

Swoitch (config-vlan)#exit 

Swoitch (config)#vlan 3 

Swoitch (config-vlan)#name sale 

Swoitch (config-vlan)#do wr 

Building configuration… 

[ok] 

Swoitch (config-vlan)#do show vlan 

Swoitch (config-vlan)#exit 

 

 

 ها VLANها در  portعضويت  :سهی مرحله

LP/ Desktop / Terminal 

Swoitch> enable 

Swoitch#conf t 

Swoitch (config)#interface fa0/1 

Swoitch (config-if)#switchport access vlan2 

Swoitch (config- if)#do show vlan 

Swoitch (config- if)#exit 

Swoitch (config)#interface rang fa0/2-10 

Swoitch (config-if-rang)#switchport access vlan 2 

Swoitch (config- if-rang)#do show vlan 

Swoitch (config- if-rang)#exit 

Swoitch (config)#interface rang fa0/11-15 

Swoitch (config-if-rang)#switchport access vlan 3 

Swoitch (config-if-rang)#do wr 

Building configuration… 

[ok] 

Swoitch (config- if-rang)#exit 

Swoitch (config)#exit 

Swoitch#sh vl br 

فعال است  VLAN3و  VLAN2تا اينجا 

ها نخدصاص کنکه  شکه اما پورتی به آن

 نست

 VLANبا اين دستور پورت را عضو 

    ممی

شده  VLAN2عضو  fa0/1رت پوب   م می

 است

   کرا سلکت میfa0/10تا  fa0/1های پورت

 شوند VLAN2ها عضی يعنی اين پورت

br خالصه گزارش 
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PC1/ Desktop/ command/ping 192.168.10.1 

 

 انجام يک سناريو از روتر

 : Static Routندیپیکرب

 

)مسيريابی( را توضيح دهيم به پروسه انتقال پکت از يک شبکه به يک شبکه ديگر  Routingبطور خالصه اگر بخواهيم 

 گويند.با استفاده از روتر و تجهيزات اليه سه را روتينگ می

ها رن ن جام که ک قبل ين شبکهروترها برای اينکه بتوانند بصورت صحيح در شبکه ورايف مسيريابی و برلراری ارتباط ب

بر روی روتر ايجاد شود. وجود اين جدول برای مسيريابی  (Routing Table)نز نسدفاکه با ک پ ترب کی شی ک ی جکیل مس ر ابی 

 ما ک. با عبارت ک گر هر ریدر کر جکیل مس ر ابی مورد نياز است و روتر تصميمات مسيريابی را بر اساس اين جدول اتخاذ می

 ها رن کنرک مطلع باشک.تباط با آنها ی  ا قصک نریک با ک نز یجیک هما شبتاخ

Routing Table دین ک میرک پ ترب کی قرنر گ رک:در روترها به دو صورت زير می 

1- Static Routing 

2- Dynamic Routing 

 

Static Routing : برای پيکربندی جدول مسيريابی روتر بصورت   Static ز اطالعات مربوط به مدير شبکه بايد ا 

ها رن کرین ن ن جکیل نضافا  ما ک  ا ن ن ها نطالع کنشدا باشک ی بصیرت کسدی مس رها ی شبتاموجود و مسيرهای آنهای شبکه

 ریش کنرنی مزن ا ی معا ب ز ر نست:

 :Static Routingمزایای استفاده از

 روتر نخواهد داشت. cpuبرای  overheadاين روش بار اضافی يا  -1

   ک.جداول مسيريابی اشغال نمی updatهای نردباطی ب ن ریدرها رن برنی اين روش پهنای باند لينک -2

شی ک باشک چی تا شما   درل  امل ریی مس رها ی  ا کرین جکنیل مس ر ابی نضافا میامنيت اين روش باالتر می -3

 .دین ک دعر ف ی نضافا  رکمورد نياز را می خینه ک کنشت ی فقط مس رهای

 

 :Static Routingمعایب استفاده از

 آشنايی کامل داشته باشد. internet workی مس رهای کنخل بايد به همه Staticبرای پيکربندی  -1

 شما اضافه شود بايد بطور دستی روی همه روترها تعريف گردد. internet workاگر يک مسير داخل  -2

 وجود ندارد. Dynamicهای ديگر بصورت در صورتی که مسيری دچار اشکال شود استفاده از مسير -3

بزرگ زمان زيادی را نياز دارد و  هایبرای شبکه Static Routingبه علت اينکه نگهداری و مديريت و پيکربندی  -4

ی محدود استفاده های  یچک ی مس رهابيشتر در شبکه Static Routingباشک. نز امکان بروز خطا بسيار زياد می

 گرکک.می

 :Staticندی سناریو بصورتمراحل پیکرب

های پيکربندی روتر يک و دو و تنريم آدرس مرحله یک: ip ها:روی آن   
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Router 1: 
Router>en 

Router#conf t 

Router(config)#hostname Router 1 

Router1(config)#int gig 0/0 

Router1(config_if)#ipadd 192.168.14.1 255.255.255.0 

Router1(config_if)#no shut 

Router1(config_if)#exit 

Router1(config)# int gig 0/1 

Router1(config_if)#ipadd 192.168.15.1 255.255.255.0 

Router1(config_if)#no shut 

Router1(config_if)#do wr 

    م.اين دستورات را برای روتر دوم هم اجرا می
Router 2: 

Router>en 

Router#conf t 

Router(config)#hostname Router 2 

Router2(config)#int gig 0/0 

Router2(config_if)#ipadd 192.168.16.1 255.255.255.0 

Router2(config_if)#no shut 

Router2(config_if)#exit 

Router2(config)# int gig 0/1 

Router2(config_if)#ipadd 192.168.15.2 255.255.255.0 

Router2(config_if)#no shut 

Router2(config_if)#do wr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )PC 2PC,1(های  اری پيکربندی ايستگاه :دومرحله 

را انتخاب کرده  staticری م ی می ip configurationرا زده و به مود  Desktopکليک کرده و تب  1PCسپس روی  -

 که م.می ipو 

𝑅1 𝑅2 

𝑆1 𝑆2 

𝑃𝐶1 𝑃𝐶2 

𝐿𝑃2 𝐿𝑃1 

𝑅1: 𝑔𝑖𝑔 0 0Τ 192.168.14.1 𝑅2: 𝑔𝑖𝑔 0 0Τ 192.168.16.1 

𝑁𝑒𝑡 𝐴𝑑𝑑: 192.168.14.0 

𝑖𝑝: 192.168.14.2 
𝐺𝑎𝑡𝑒𝑤𝑎𝑦: 192.168.14.1 

𝑖𝑝: 192.168.16.2 
𝐺𝑎𝑡𝑒𝑤𝑎𝑦: 192.168.16.1 

𝑁𝑒𝑡 𝐴𝑑𝑑: 192.168.16.0 

𝑅1: 𝑔𝑖𝑔 0 1Τ 192.168.15.1 
𝑅2: 𝑔𝑖𝑔 0 1Τ 192.168.15.2 

𝑁𝑒𝑡 𝐴𝑑𝑑: 192.168.15.0 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙 

𝑐𝑟𝑎𝑠𝑠 
𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑔ℎ𝑡 

2911 2911 

2960 2960 
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PC1 
ip: 192.168.14.2 

subnet: 255.255.255.0 

gateway: 192.168.14.1 

 

  خودش انجام میکه مip هم اين کار را با PC2برای 

PC2 
ip: 192.168.16.2 

subnet: 255.255.255.0 

gateway: 192.168.16.1 

 

 ها PC میری م میخینه م بب   م commandprompt را زده و به مود Desktop و تب PC1سپس دبل کليک روی 

ب   ک  ا خ ر؟همديگر را می  

ping 192.168.16.2 

Replyپيغام  ب   ک.کهک  ع ی همک گر رن  میمی   

  را بدهيمip ، PC2 بايد ping را انتخاب کرديم برای PC1* نکته: اگر 

 

ی یضع ت مشاهده :سوم مرحله interface های روتر:   

Router1>en 

Router1#show ip interface brief 

 ز  م:هم اين دستور را می 2بر روی روتر 

show دین  م بز  مدستوراتی را میکهک چا ن مینشا   

 

 روی هر يک از روترها:(Routing table)جدول مسيريابی  یمشاهده :چهارم مرحله

Router1>en 

Router1#show ip route 

 

پيکربندی  :پنجم مرحله staticRoute بر روی روتر يا روترها:   

NetAdd ها همان   ip ها هستند، اما آخرين   ip که  2مثالً روتر که م.میرا صفر لرار   ip:192.168.16.1 شیک هست می 

netAdd:192.168.16.0 

 : Terminalو Desktopسپس  1اول کليک بر روی لپ تاپ -

Router1>en 

Router1#conf t 

Router1(config)#ip rout 192.168.16.0 255.255.255.0 192.168.15.2 

Router1(config_if)#do wr 
 

 : Terminalو  Desktopسپس  2پسپس کليک بر روی لپ تا -

Router2>en 
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Router2#conf t 

Router2(config)#ip rout 192.168.14.0 255.255.255.0 192.168.15.1 

Router2(config_if)#do wr 

 

 : staticروترها پس از اضافه نمودن مسيريابی  Routingtableی جکیلمشاهده :ششم مرحله

Router1>en 

Router1#show ip route 
 

Router2>en 

Router2#show ip route 
 

 :pingتست ارتباط بين کامپيوترهای دو شبکه با دستور  :هفتم مرحله

 :commandpromptو  2PCروی 

ping 192.168.16.2 

 *TTL  باشد يعنی از روی دو روتر رد شده است 126ولتی مساوی 

 

 يندوز سرورو امکاناترخی از بعناوين عرفی م

 

 امنيت شبکهوليه مفاهيم ابا مختصر آشنايی 


