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 آشنايي با مفاھيم اوليه شبکه: ١فصل 

 آموزش ميکنيم توجه کنيد که شما ميتوانيد نرم افزار را بررسي  CCNAبا سالم خدمت تمامي کاربران گرامي در زير آموزش تصويري
CCNA و متن فارسي درس داده شده است و  را به ھمراه چند بخش آموزشي ديگر که بصورت تعاملي و شبيه سازي شده با صدا

شبيه سازي شده   افزارھاي آموزشي کارھاي بيان شده را بايد در محيطدر نرم. دانلود کنيد CCNA آموزش رايگان نيز ميباشد از لينک
  .موجود است Word و PDF در فايل) متن و ھم تصويري ھم(در ابتدا و انتھاي اين آموزش تصويري نيز کل آموزش . انجام دھيد

http://www.learninweb.com/%C2%E3%E6%D2%D4-ccna.php 
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، OSI مفاھيم  در اين بخش که بصورت تئوري ميباشد به ھمراه تصاوير مختلف به بررسي.خوش آمديد CCNA به نرم افزار آموزش

TCP/IP  ،Ethernet  افزارو عملي با استفاده از اين مفاھيم و نرم در بخشھاي بعدي بصورت تعاملي. خواھيم پرداخت.... و  Packet 
Tracer خواھيم کرد سرفصلھاي بعدي را بررسي. 
يک شبکه . ھاي سازماني ھستند ھا شبکه از آن  محور اساسي است، يکي٢تاکيد اصلي حول  ICND1 به خصوص CCNA در دوره

يا  Small Office/Home Office ديگري. شود و ھدف آن ارتباط کارمندان است اندازي مي راه سازماني توسط يک شرکت و سازمان
ھاي اضافي مانند توانايي وصل  ويژگي ھاياFeature ھاي سازماني ھمراه بعضي از است که شامل ھمان موارد شرکت SOHO ھمان

 .شدن به سرور شبکه، از خانه يا دفتر است
که به عنوان استاندارد پذيرفته OSI مدل .امروزه دو مدل شبکه وجود دارد. داريم Networking Models اندازي شبکه احتياج به راه براي

 OSI گيرد و مورد استفاده قرار ميTCP/IP در عمل بيشتر مدل. طراحي شده است که توسط وزارت دفاع آمريکا TCP/IP شده و مدل
  .شود آموزشي محسوب مي بيشتر مدل

 : OSI ھاي مدل اليه
Application 

Presentation 
Session 

Transport 
Network 

Data Link 
Physical  

افزارھاي کاربردي متفاوت  کاربران با استفاده از نرم. کاربردي ارتباط دارد ھاي اين اليه با سيستم عامل و يا برنامه : Application اليه
اليه فوق  : Presentation اليه نمايش يا توانند اقدام به ارسال کاربران مي" مثال. انجام عمليات مرتبط با شبکه خواھند بود قادر به
  .ھا قابل استفاده باشد اي تبديل خواھد کرد که توسط ساير اليه گرفته و آنھا را بگونه Application ھاي مورد نظر را از اليه داده

اني ھا به يک قالب مي شود که داده اين اليه باعث مي در کامپيوتر مبداء. کند ھا بين کامپيوترھاي شبکه را مشخص مي قالب تبادل داده
ھا را به قالبي  داده به بيان ديگر اين اليه. گرداند ھاي رسيده را به قالب اوليه خود برمي اين اليه، داده تبديل شوند و در کامپيوتر مقصد

به , ھا کدگذاري داده, ھاي ديگر وظايف اين اليه ترجمه اطالعات به زبان از ديگر. کند که براي کامپيوتر مقصد قابل فھم است تبديل مي
 و ASCII توان از گيرند مي قرار مي ھايي که در اليه نمايش مورد استفاده از جمله پروتکل. ھاست سازي آن ھا و فشرده آن رمز درآوردن
UNICODE نام برد.  

ھاي  ھمچنين پروتکل. عھده دارد و غيره را بر Full Duplex ،Half Duplex  از قبيل مد وظيفه تعيين مد انتقال داده اين اليه : Session اليه
اي خراب شد الزم نباشد تا کل پيام  ھاي داده را بر عھده دارد، تا اگر بسته بسته ھا در Check Point اين اليه امور ديگري مثل قرار دادن

 اين اليه ارسال و دريافت داده برعھده ابتدا ارسال شود و فقط آن بخش معيوب دوباره ارسال گردد و ھمچنين عمليات ھماھنگ کردن از
 اگر چه از وظايف اليه Acknowledge يعني دريافت. ھاست و خاتمه عمليات انتقال داده ترين کار اين اليه شروع اولين و ابتدايي. است

  که ھايي از جمله پروتکل. گردد است، اما از اين اليه آغاز مي Transport بعدي يعني اليه
  : Transport اليه

ھا کار دارد و ھيچ توجھي به ساير وسايلي که ممکن است در اين بين  تبادل داده ھاي پاياني دو طرف اط بين گرهًاين اليه صرفا با ارتب
دھد که در اختيار اليه شبکه قرار  مي اين اليه بدون توجه به محل واقعي کاربر مقابل، به وي آدرسي. داشته باشند، ندارد وجود
 Transport يکي ديگر از کارھاي اليه. ھاي در حال انتقال را اضافه کند بسازد و داده اين آدرسگيرد، تا آدرس منطقي را با توجه به  مي

رسيد يا خير؟ اين کار از طريق کنترل جريان  ھا به درستي به دست طرف مقابل خواھند کند که آيا داده اين است که اطمينان حاصل مي
ھمچنين  .ھا را با فاصله يا بدون فاصله ارسال نمايد گيرد که بسته اليه تصميم مياين . شود مي ھا انجام گذاري بسته ھا و شماره داده

 TCP توان به ھاي اين اليه مي از جمله پروتکل. مرتب کند ترتيب صحيح دھد که آنھا را به ھا به طرف مقابل امکان مي گذاري بسته شماره
 .اشاره کرد UDP و
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 : Network اليه
شود و  اين اليه آدرس فيزيکي پيام به آدرس منطقي تبديل مي در. ھا را بر عھده دارد و تعيين مسير دادهدھي  اين اليه وظيفه آدرس

کند يک بسته  تعيين مي در واقع اين اليه. کند ھا را مديريت مي از قبيل ازدحام داده, ناشي از ترافيک شبکه ھمچنين مشکالت. بالعکس
  .داده بايد چه مسيري را در پيش بگيرد

 :طور خالصه وظايف ذيل را بر عھده دارد به Data Link: يهال
کشف و اصالح خطاھاي , ھا نظارت بر انتقال فيزيکي بيت, روش دسترسي به رسانه شبکه تعيين, ھا ھا به صورت فريم بندي داده قالب
که بيشتر با امور کشف و اصالح خطا  Logical Link Controlشود که عبارتند از اين اليه از دو زير اليه تشکيل مي. از اليه فيزيکي حاصل

اليه فيزيکي و  که بيشتر به امور MAC و يا Medium Access Control ھا سروکار دارد و زير اليه داده بندي و فريم Network و ارتباط با اليه
  .ھاي اين اليه ھستند پروتکل از جمله SLIP ،CSLIP ،PPP .پردازد روش دسترسي آن به شبکه مي

  :اليه فيزيکي
 کارت اليه فيزيکي مشخصات کابل و. نمايد کند، منتقل مي فيزيکي که شبکه را به ھم متصل مي ھا را از طريق يک رسانه داده

Interface گيرد  ھا مورد استفاده قرار مي که براي ارسال داده ھاي انتقالي اين اليه ھمچنين تکنيک. سازد مورد استفاده را مشخص مي
 .کند ف ميرا توصي
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 Transport�Application�TCP:مدل ھاي اليه

Internet�Network Interface اليهApplication : ھايي نظير پروتکل HTTP ،FTP ،SMTP و SSH در اين اليه  .رنددر اين اليه قرار دا
درگير با مسائل فيزيکي، الکتريکي و مخابراتي کانال انتقال،  اين اليه. شود ھاي شبکه تعريف مي افزار و پروتکل استانداردھاي سخت
صفحه وب از  براي گرفتن يک Bob باشدفرض کنيد شخصي به نام اندازھاي الزم براي نصب کارت شبکه مي نوع کارت شبکه و راه

. شود فايل را دريافت کن، که شامل نام فايل ھم مي به اين معني که اين. فرستد به او مي HTTP Header يک فايل با Larry دوستش
 .گذارد مي Default Web Page فرض را بر درخواست اگر نام فايل ذکر نشود، وب سرور

در  .دھد فايل قابل پاسخگويي است يا خير ميفرستد، که نشان  مي HTTP Header Return Code ھم يک فايل با Larryدر جواب، 
  .شد نمايش داده خواھد " HTTP 404 " Not Found صورت پيدا نشدن فايل درخواستي، پيغام
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 : Transport  انتقال  ي اليه
به مقصد  ھاPacket اين کهداشتن ارتباط سروکار دارد و از  اين اليه با باز شدن و نگه. گيرد مي ھا صورت در اين اليه کنترل جريان و پروتکل

اي گم شود چه اتفاقي خواھد افتاد؟ در  در اين ميان بسته را در نظر بگيريد، اگرBob و Larry سناريو. کند اند، اطمينان حاصل مي رسيده
 کند کار مي Acknowledgement طراحي شده که به وسيله Error-Recovery اين حالت براي جلوگيري از TCP/IP مدل
 :نترنتاي اليه

  .کند ديگر مشخص مي IP ، به آدرسIP ھا از يک آدرس بسته يابي ھاي مسيريابي براي جھت را به وسيله برنامه IP ھاي اين اليه آدرس
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  : (Network Interface) شبکه  دسترسي بهاليه
اين . شود ھاي کاربردي ويژه و پيچيده ارائه مي سطح بااليي براي ايجاد برنامه ھاي زيرين، سرويس در اين اليه بر اساس خدمات اليه

 : شود ھاي استانداردي ھمانند موارد زير به کاربر ارائه مي در قالب، پروتکل خدمات
 ( Telnet ) ساز ترمينال شبيه•
 FTP انتقال فايل يا•
  الکترونيکي مديريت پست•
 ي اول از مدل مقايسه کنيم، اليه OSI اي گانه با مدل ھفت اي را اگر بخواھيم اين مدل چھار اليه خدمات انتقال صفحات ابرمتني •

TCP/IP شبکه تلفيقي از وظايف اليه فيزيکي و اليه يعني اليه دسترسي به Data Link لاز مد OSI از اين مدل،  اليه دوم. خواھد بود
يعني اليه  OSI ھمنام و معادل اليه چھارم از مدل TCP/IP اليه سوم از مدل. يعني اليه شبکه است OSI معادل اليه سوم از مدل

 از مدل اليه چھارموجود ندارد و وظايف آنھا در صورت لزوم در  TCP/IP در مدل OSI ششم از مدل ھاي پنجم و اليه. انتقال خواھد بود
TCP/IP ي ھفتم از مدل اليه. ادغام شده است OSI مدل معادل بخشي از اليه چھارم از TCP/IP است.  
  : Ethernet اترنت
 ساخته شده و شامل LAN ھاي داخلي براي شبکه Ethernet .شناسيم مي IEEE 802.3 را با استاندارد Ethernet LAN ھاي شبکه

 Twisted Pair و کابل RJ-45 آن از کانکتور ًمعموال در. است Data خود براي ساخت فريمي از Data Link و اليهاستانداردھاي فيزيکي 
  .کنيد را مشاھده مي Ethernet شبکه در تصوير زير کابل و کارت. شود استفاده مي
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در . سازي شده است ثانيه پياده  گيگا بايت در١٠٠ و ٤٠ گيگا بايت تا ١ مگابايت، ١٠٠،   مگا بايت١٠ھاي  با سرعت Ethernet شبکه
يک  D به کامپيوتر. اند به يکديگر متصل شده D و A ،B ،C چھار کامپيوتر کنيد که در آن معمولي مشاھده مي LAN شکل زير يک شبکه

  .متصل گرديده است پرينتر نيز
 .کنيد مي را مشاھده Ethernet در جدول زير انواع پرکاربرد
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 : Ethernet در مورد تاريخچه کوتاھي

Ethernet ي ھا در ابتدا به صورت شبکه BUS عنوان ستون فقرات اصلي در شبکه  بندي از مجموعه کابل به نوع پيکر در اين. پديد آمد 
 ھاي شبکه به صورت کارت با استفاده از) ھا گيرنده ھا، سرويس دھنده سرويس(تمام کامپيوترھاي موجود در شبکه  استفاده شده و

Shared ارسال   کامپيوترھا به يک کامپيوتر ديگر يک سيگنال الکتريکي را به ھمه  شدند و کامپيوترھا براي انتقال پيام به آن متصل مي 
باشد و  مي Shared صورت از جمله آنکه بستن آن کار دشواري است و شبکه به. داراي معايب زيادي است BUS شبکه کردنداما مي

اگر در حين ارسال سيگنال از . رود بکه باال مينيستند، زمان اشغال ش چون ھنگام ارسال سيگنال يک کامپيوتر بقيه قادر به ارسال
 .خواھد شد Collision کامپيوتر، کامپيوتر ديگري سيگنال ارسال کند، باعث بوجود آمدن تصادف يا جانب يک

ه ک. است Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection(CSMA/CD) راه حل اين موضوع استفاده از الگوريتمي به نام
آمد، ھمه کامپيوترھا براي  به وجود Collision اگر در اين حين. باشد فقط يک کامپيوتر قادر به ارسال سيگنال مي طبق آن در زمان واحد

زمان ھر يک از کامپيوترھا که زودتر صفر شد، شروع به ارسال سيگنال  کنند و يا زمان تصادفي، تنظيم مي Random Timer خود يک
 .شود مي کند، يعني با وضع قوانين باعث کاھش تصادفات مانند پليس عمل مي CSMA/CD در واقع. مي کند
HUB : 

خوانند  ھاي داده را نمي ھا، فريمHUB .کند  فعاليت مي OSI مرجع در اولين اليه مدل HUB .استفاده شد HUB از BUS بعدھا به جاي
ھا، تکرار  روي ھر يک از پورت ھاي داده بر کنند، که فريم ينان را ايجاد ميًو صرفا اين اطم) دھند روتر انجام مي کاري که سوئيچ و يا(

 با استفاده از قوانين Ethernet ھايي که در يکNode .شود ھا خارج مي پورت شود و از ساير سيگنال از يک پورت وارد مي. خواھد شد
CSMA/CD باشند، عضو يک اشتراک گذاشته مي به Collision Domain باشند و زمانيکه يک يمشابه م Collision  يا تصادف اتفاق

  .کنند مي Set را Random Timer و شنوند نيز آن را مي Domain افتد، ساير گرھھاي موجود در مي
 HUB اي است که متشکل از چندين درگاه است که از اين لحاظ شبيه جعبه ھمانند Switch شکل ظاھري : (Switch) سوئيچ
تفاوت آنھا از آنجا آغاز , دارند ھاي مختلف را بر عھده و ھم سوئيچ وظيفه برقراري ارتباط بين دستگاه Hub آنکه ھم با وجود, باشد مي
ھاي ديگر عالوه بر  کند و کليه دستگاه ھاي خود ارسال مي به ھمه درگاه ھاي ارسالي از طرف يک دستگاه را بسته HUB شود که مي

ھا فقط به درگاه  درگير کردن ساير درگاه ھاي دريافتي را بدون ، بستهSwitch در حاليکه. کند فت مي را دريا مقصد اين بسته ھاي دستگاه
 کند مقصد ارسال مي
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 Switch ھاي معمولي که بهSwitch در.  از اين رو توانايي شناسايي پورت مقصد را دارد,ھاي داده را پردازش کند بسته تواند سوئيچ مي
layer 2 معروفند اين پردازش تا اليه دوم مدل OSI رود و نتيجه اين پردازش جدولي است که در مي پيش Switch  با خواندن آدرس

ھا  دھي بسته آدرس با رجوع به اين جدول عمليات Switch .شود فرستنده بسته و ثبت درگاه ورودي تشکيل مي (MAC) سخت افزاري
  .بايست فقط براي کدام پورت ارسال شود بسته ورودي مي کند از اين رو اين جدول مشخص مي, دھد در اليه دوم را انجام مي

 :اترنت در استاندارد UTP ھاي کابل
اگر جاي دريافت و (Straight کابل مستقيم يا. (شود گرفته مي  نظر براي دريافت در٦و٣ براي ارسال و ٢ و ١پين  Connector RJ-45 روي

مستقيم يا ارتباط دو سوئيچ به  از اين کابل براي ارتباط دو کامپيوتر يا روتر بصورت. ايم ساخته Cross Over کابل ارسال را عوض کنيم يک
 .شود  استفاده مي Straight ابلھا به سوئيچ از ک دستگاه حالي که براي اتصال در. شود يکديگر استفاده مي
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 کنيد را مشاھده مي HUB يک کامپيوتر به درتصوير اتصال
 :باشد مي Cross يا Straight ھا به صورت بندي دستگاه در جدول زير دسته

 
 
 
 
 
 

 

 
 



 com.learninweb.www: ی با لينک مستقيم دانلود نرم افزار آموزش

  .روبرو توجه کنيد را مرور کنيم، به شکل HUB بياييد بار ديگر عملکرد :HUB به جاي Switch جايگزين کردن بھبود عملکرد با
  .فرستد را مي Frame يک (NIC) کارت شبکه•

•Loop Back در حال صحبت کردن است و  اينطور در نظر بگيريد که کامپيوتري(دھد  فريم را به پورت دريافت کننده خود نيز مي ليداخ
سازي  کند و آنرا پاک کند و آن را به بيت تبديل مي    دريافت مي سيگنال فرستاده شده را HUB .(دھد خود نيز حرف خود را گوش مي

  .کند ر ميسيگنال را تکرا نمايد و دوباره مي
ھمزمان سيگنال بفرستند،  PC2 و PC1 حال به اين نکته توجه کنيد، اگر. دھد مي ھا جز پورت دريافتي بيرون سپس آن را از تمام پورت•

 شنوند و متوجه رخ دادن مي اند، سيگنال ديگري ھم داخلي خود به غير از چيزي که خود فرستاده Loop Back فعال بودن به خاطر
Collision شوند در شبکه مي.  

 پرداخت آوريد؟ در ادامه به بررسي اين الگوريتم خواھيم را به ياد مي CSMA/CD در ھنگام تصادف پليس
  :ھا به صورت زير مي باشد توسط دستگاه Frame مراحل ارسال

  .اطمينان حاصل کند Ethernet کند تا از اشغال نبودن خواھد سيگنال بفرستد گوش مي مي دستگاھي که•
  .ھاي خود خواھد کرد اگر شبکه را آزاد ديد، شروع به ارسال فريم•
  .اتفاق نيفتاده است Collision دھد تا اطمينان پيدا کند که مي سپس گوش•
  .تصادف بشوند ھا متوجه مي فرستند تا ھمه دستگاه Jamming Signal ھاي فرستنده دستگاه Collision در صورت رخ دادن•
ھرکدام که زودتر صفر شد، آن  Timer کنند و بعد تعيين مي ھاي فرستنده يک زمان تصادفي دستگاه Jamming Signal بعد از اتمام•

ادامه به بررسي  در. اند ھا ميزان تصادف را بسيار کاھش داده و حتي به صفر رسانده سوئيچ.کند ارسال مي دستگاه فريم خود را دوباره
  .نحوه عملکرد سوئيچ خواھيم پرداخت

و اگر چند ) دارد  را٢اليه  Header توانايي خواندن(کند  را تفسير کرده و آن را به پورت مقصد ھدايت مي ھاي بسته دريافتي سوئيچ بيت
 فرستد و در غير اين صورت بسته را را بافر کرده و به ترتيب مي ھا ِفريم را در آن واحد دريافت کند، در صورت داشتن حافظه کافي آن

Drop ندک مي.  
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ھا قابليت دريافت و  واحد دستگاه يعني در آن. گويند مي Full Duplex را غير فعال کرد، به اين وضعيت CSMA/CD توان مي ھا در سوئيچ
). يکسان استفاده کرد Duplex ھا از بايد روي ھمه دستگاه(شود   برابر مي٢سوئيچ  در اين حالت بھره. ارسال فريم را خواھند داشت 

 کند زير به درک اين موضوع بيشتر کمک مي شکل
 : Ethernet (MAC Address) دھي به آدرس

 ٦ بيت يا ٤٨اين آدرس . شود استفاده مياز آن  Ethernet (802.3) دھي وجود دارد که در پروتکل نياز به آدرس OSI در اليه دوم مدل
درج شده  کننده کارت شبکه در آن شود، و توسط کارخانه توليد ًاصوال به صورت ھگز نمايش داده مي که.باشد  عدد ھگز مي١٢بايت يا 

 آدرس تکراري وجود ھا يکتا باشند و بايد اين آدرس در ھر شبکه براي جلوگيري از تداخل. گويند است و به آن آدرس فيزيکي نيز مي
 و) کند براي ھر کارخانه بخش اول را مشخص مي(سازمان جھاني بخش اول را مديريت کرده  براي حصول اين ھدف يک. نداشته باشد

 .گيرد ھاي شبکه قرار مي بخش دوم به ترتيب توسط کارخانه روي کارت
  .باشد ,0f تواند اعداد بين مي) ليل ھگز بودنبه د( گيرد کاراکتري که در آدرس فيزيکي قرار مي 12 ھر کدام از اين

 : خاصيت بايد داشته باشند٣ھا  آدرس
Unicast: از يک کاربر به يک کاربر ديگر است که براي ارسال مستقيم.  

Multicast: براي چندين کاربر است به منظور ارسال توسط يک کاربر. 
Broadcast: ھاي فيزيکي بر اساس استانداردي که وجود دارد به  آدرس. کاربران است به منظور ارسال توسط يک کاربر براي تمامي

 :شوند مي صورت زير تقسيم
•MAC Address=FFFFFFFFFFFF که آدرس Broadcast است.  
•MAC Address=01005Exxxxxx باشد، که بخش اول آن ثابت و بقيه قابل تغيير مي  

 گويند مي Unicastھا باشد را آدرس فيزيکي  غير از اينآدرس فيزيکي که. باشد مي Multicast آدرس محدوده
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  : IP (Internet Protocol) آدرس منطقي
 بيت ٣٢ بايت يا ٤، متشکل از IP آدرس منطقي يا.ء به مقصد استيا از مبدا Destination به Source ھا از ھدايت بسته IP مھمترين کار

گفته  Octet ھا يک اين بخش به ھرکدام از. شوند شود که با نقطه از يکديگر جدا مي  بيتي تقسيم مي٨به چھارقسمت  باشد که مي
  .سازد  را مي٢٥٥، عدد Octet شود که مجموع ھشت بيت ھر مي
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 : IP آدرس ھاي س?انواع ك
در شبکه منحصر به فرد است و  Segment براي ھر Network است که قسمت Host و Network ھر آدرس اليه سه داراي دو قسمت

 ترکيب اين دو قسمت آدرسي را . کند متمايز مي Segment ھا در آن را با ساير دستگاه Segment ھم يک دستگاه در آن Host قسمت
 در شکل. شود بندي مي پنج دسته تقسيم به IP آدرس. کند که بايد در کل شبکه به ازاي ھر دستگاه منحصر به فرد باشد ايجاد مي

Routing (Forwarding) کنيد را مشاھده مي 
  .کنيد ھا را مشاھده مي  ارسال بستهھا در پروسه اين شکل روش درگير شدن اليه در
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)  بيت بقيه٢٤(باقيمانده  و سه بايت Network دھنده قسمت نشان)  بيت سمت چپ آدرس٨(بايت اول آدرس  A کالس ھاي در آدرس
 .باشند مي Host سمتدھنده ق نشان

  بيت سمت١٦(و دو بايت سمت راست آدرس  Network قسمت)  بيت سمت چپ١٦(بايت اول آدرس  دو B ھاي کالس در آدرس
 باشد مي Host دھنده قسمت نشان) راست

يت سمت  ب٨معادل ( بايت بقيه ١و  Network دھنده قسمت نشان) بيت سمت چپ  ٢٤(سه بايت اول آدرس  C ھاي کالس در آدرس
  .است Host دھنده قسمت نشان (راست

به اين دليل است که اين عدد براي چک کردن کارت شبکه مورد استفاده قرار  .ھاي فوق نبود  در کالس١٢٧اگر دقت کرده باشيد عدد 
با استفاده از . نيداستفاده ک توانيد از اين آدرس اگر بخواھيد از صحت سالم بودن کارت شبکه اطمينان حاصل کنيد، مي گيرد و مي

 .کنيد ping توانيد کارت شبکة خود را ميping 127.0.0.1 :دستور
IP ھاي Private يا Invalid دھي در شبکه براي آدرس: IP ھاي Private اي را در  شوند که ھزينه درون سازمان استفاده مي براي

  .شوند NAT ھا به اينترنت بايد براي اتصال آن. رندو اينترنت را ندا WAN ھاي شبکه شدن در Route اما قابليت. برندارند
Public IP و IPھاي Valid ،IPھا را از چندان بزرگ بايد آن ھاي نه ھايي ھستند که براي استفاده بايد در سازمان ISPھا خريداري کرد.  

 : A کالس
ھايشان زياد  ميزبان ورد نيازشان کم و تعدادھاي مNetwork ًکنند معموال تعداد استفاده مي A دھي کالس آدرس ھايي که از شبکه

بخش نخست آن  ,A در يک آدرس شبکه کالس. شوند انتخاب مي ًاست و معموال براي استفاده توسط انستيتوھاي دولتي و آموزشي
 IP بطور مثال. در شبکه است (Host address) دھنده آدرس ميزبان بخش ديگر نيز نشان دھنده آدرس شبکه و سه نشان

اولين بيت صفر  A دھي کالس آدرس در.  به آدرس ميزبان تعلق دارد٢٠.٢٠.٢٠ به آدرس شبکه و قسمت ١٠، عدد 10.20.20.20
  .باشد مي

  : B کالس
گرفته شده  ھاي بسيار بزرگ و بسيار کوچک است، در نظر ھايشان بين شبکه ھايي که تعداد شبکه شبکه براي B ھاي کالس شبکه
. دھنده آدرس ميزبان است بخش ديگر نشان دھنده آدرس شبکه و دو دو بخش نخست آن نشان B که کالسدر يک آدرس شب. است

 .دارد  به آدرس ميزبان تعلق١٠.١٠ به آدرس شبکه تعلق دارد و قسمت ١٧٢.١٦يعني  اول Octet ، دوIP 172.16.10.10 بطور مثال
  : C کالس
دھي  در آدرس. دارند اما ميزبان کمتري دارند، تدارک داده شده است ھاي زيادي ھايي که تعداد شبکه براي شبکه C ھاي کالس شبکه
  .دھنده آدرس شبکه و بخش آخر به آدرس ميزبان تعلق دارد نخست آن نشان سه بخش ,C کالس

، سومين C سدھي کال آدرس در.  به آدرس ميزبان تعلق دارد٢٠ به آدرس شبکه و ١٩٢.١٦٨.١٠، قسمت IP 192.168.10.20 بطور مثال
 باشد بيت صفر مي

 : D کالس
  .کنيم آن خودداري مي به دليل اينکه اين آدرس رزرو شده است از بحث درباره. شود استفاده مي Multicasting براي D آدرس کالس

Subnet Mask :  
Subnet Mask ھاي مربوط به بيت به منظور مشخص کردن تعداد Host و Network در ھر IP است و براساسايجاد شده  IPھاي Class 

Full و Classless به دو صورت استاندارد و Classless کنيد به مثال زير توجه. شود بندي مي تقسيم:  
توانيم تشخيص  بوسيله اين فرمول مي. باشد مي Host  است متعلق به٠و قسمتي که  Network  است متعلق به٢٥٥قسمتي که 

  .باشد موجود مي IP Addressر يکد Network و Host دھيم چه مقدار
2^n – 2 
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 :کنيد ھاي استاندارد را مشاھده مي بندي کالس انواع تقسيم در جدول زير
  باشيم؟ توانيم داشته مي Subnet چه تعداد
. است Network Address ھاي تعلق گرفته به قسمت تعداد بيت n.کنيم مي استفاده n^٢ھا از فرمولSubnet ست آوردن تعدادبراي بد

  . است ٤=٢^٢باشد  n=2 صورتيکه براي مثال در
  باشد؟ موجود مي Subnet در ھر Host چه تعداد

  .کنيم از فرمول زير استفاده مي Host آوردن تعداد براي بدست
2^n-2  
کم شده  n^٢عدد دو که از باشد و موجود مي Host شصت و دو Subnet پس در ھر.  است٦٢=٢-٦^٢باشد  n=6 مثال اگر براي

  ھايي قابل قبول ھستند؟Subnet چه. ھستند Not Valid است که Broadcast Addressو Network است، ھمان
 :کنيم ز فرمول زير استفاده ميا (Block size) ھاي قابل قبولSubnet براي بدست آوردن

256 - Subnet mask = Block size 
 (CSN) شود و به آن به غيراستاندارد تبديل مي Subnet Mask اينکه الگوي استاندارد را به الگوي غيراستاندارد تبديل کرديم با توجه به 

Customize Subnet Mask تعيين.گويند مي Broad Cast Address براي ھر :Subnet  
  باشد٦٤ما  Block Size مثال اگر. است Block Size – 1 برابر با Subnet در ھر Broad Cast Address ,اين آسانترين قسمت است

Broad Cast شود  مي١٩٢.١٦٨.١٠.٦٣ و در آخر برابر با ٦٣شود  ما مي.  
ھا در IP بندي اي از دسته شکل زير نمونه. باشند قرار داشته IP ھاي متصل به ھم بايد در يک محدودهInterface براي انتقال داده

 .شبکه است
  ھستند؟ ھايي قابل قبولHost چه

 قبول ھستند مي باشند قابل Broadcast Address و Subnet Address ھميشه اعدادي که بين
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 /TCP:پروتکل مفاھيم اوليه
ھاي فوق،  پروتکل. ھاي کاربردي است از برنامه و مجموعه اي ARP و ICMP ،IP ،UDP ،TCP ،IGMP شامل شش پروتکل اساسي

ھا و ساير  برنامه تمامي. نمايد ھا را در شبکه ، فراھم مي منظور ارتباط بين کامپيوترھا و دستگاه  به  اي از استانداردھاي الزم مجموعه
در . نمايند مرتبط و از خدمات ارائه شده توسط آنان استفاده مي گانه فوق ھاي شش ، به پروتکلTCP/IPھاي موجود در پروتکل پروتکل

 TCP : Transmission و پروتکل Transport اليه. ھاي اشاره شده، خواھيم پرداخت و جايگاه ھر يک از پروتکل ادامه به تشريح عملکرد
Control Protocol (TCP) ھاي استاندارد يکي از پروتکل TCP/IP  بين دو کامپيوتر، ) ھا سرويس(است، که امکان توزيع و عرضه اطالعات

،  گرا ارتباط با رويکرد اتصال در. شود ناميده مي Unicast، (بين دو نقطه(چنين ارتباطي . نمايد باال را فراھم مي با ضريب اعتماد
 پس از برقراري ارتباط، امکان ارسال اطالعات براي اتصال ايجاد شده،. برقرار گردد  از ارسال داده، ارتباط بين دو کامپيوتربايست قبل مي

. گردد توزيع اطالعات براي مقصد مورد نظر برمي باشند، علت اين امر به تضمين ارتباطات از اين نوع، بسيار مطمئن مي. گردد فراھم مي
ھاي  بسته ،TCP در کامپيوتر مقصد؛. نمايد سازماندھي مي Packet که بايد ارسال گردند را در ھايي داده TCPبر روي کامپيوتر مبداء، 

منظور  ، بهTCP يل به استفاده از پروتکلکامپيوترھايي که تما ھر يک از. ھاي اوليه را دوباره ايجاد خواھد کرد اطالعاتي را تشخيص و داده
 Session مجازي بوده و اتصال فوق، از نوع. بايست قبل از مبادله اطالعات، يک اتصال بين خود ايجاد نمايند مي ارسال اطالعات دارند؛

، با يکديگر مرتبط و ھر Three-Way Handshake و به کمک فرآيندي با نام TCP دو کامپيوتر درگير ارتباط، با استفاده از. شود ناميده مي
 : مي پذيرد فرآيند فوق در سه مرحله صورت. رعايت اصول مشخص شده در الگوريتم مربوطه خواھند بود يک پايبند به

عدد مربوط به موقعيت يک (نمايد  ، مقداردھي اوليه ميSession کامپيوتر مبداء، اتصال مربوطه را از طريق ارسال اطالعات مربوط به.1
  .(ھاي اطالعاتي و اندازه مربوط به بسته اطالعاتي بسته سته اطالعاتي بين تمامب

 .ارسال شده، پاسخ مناسب را خواھد داد Session اطالعات کامپيوتر مقصد، به.2
 User Datagram .کند ارسال شده توسط کامپيوتر مقصد آگاھي پيدا مي Acknowledgment واقعه به کمک کامپيوتر مبداء از شرح.3

Protocol (UDP) : پروتکل فوق، امکان توزيع اطالعات . بدون اتصال است پروتکلي که برنامه مقصد در شبکه را مشخص نموده و از نوع
رابطه با  در. آورد رابطه با تضمين صحت ارسال اطالعات، سطح مطلوبي از اطمينان را بوجود نمي با سرعت مناسب را دارد ولي در

ھاي  و در صورت بروز اشکال و يا خرابي در داده کند ارسال نمي Acknowledgment  توسط مقصد، کامپيوتر مقصدھاي دريافتي داده
کامپيوتر با  منظور انتقال اطالعات به چند از پروتکل فوق، به. ھا انجام نخواھد شد مجدد داده ارسال شده، تالش مضاعفي براي ارسال

 شود ، استفاده مي Multicastو يا Broadcast استفاده از
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استفاده از . گردد استفاده مي باشند نيز مواردي که حجم اندکي از اطالعات ارسال و يا اطالعات داراي اھميت باال نمي ، در UDPپروتکل
و يا انتشار ليستي از اسامي کامپيوترھا که ) نظير يک ويدئو کنفرانس زنده) Multi Streaming Media ھمچوندر مواردي  UDP پروتکل

. خود را مشخص نمايد UDP بايد پورت ، برنامه مبداءUDPبراي استفاده از. گردند، متداول است ارتباطات محلي استفاده مي منظور به
 مجزا و متمايزTCP ھاي از پورت UDP ھاي الزم به يادآوري است که پورت. انجام دھد مقصدًدقيقا مشابه ھمين کار را بايد کامپيوتر 

  .(حتي اگر داراي شماره پورت يکسان باشند(ھستند 
  :اليه اينترنت IP پروتکل

IP کند امکان مشخص نمودن محل کامپيوتر مقصد در يک شبکه ارتباطي را فراھم مي.IP رمطمئن بوده که پروتکل بدون اتصال و غي ، يک
ھمواره سعي در  IP با اينکه. بين کامپيوترھاي موجود در شبکه است Routing و ھاي اطالعاتي دھي بسته اولين مسئوليت آن آدرس

متعددي نظير گم شدن، خرابي،  نمايد، ممکن است يک بسته اطالعاتي در زمان ارسال گرفتار مسائل بسته اطالعاتي مي توزيع يک
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تالشي بمنظور حل مشکالت فوق را انجام  IPدر چنين مواردي پروتکل. گردد اولويت مناسب، تکرار در ارسال و يا تاخيرعدم توزيع با 
است که بر عھده يک اليه  ھاي اطالعاتي گم شده، مسئوليتي آگاھي از وصول بسته اطالعاتي در مقصد و بازيافت بسته .نخواھد داد
سازي و توزيع  را به عنوان مکاني براي مرتب IP توان مي :IP عملکرد پروتکل .کننده اطالعات است سالھاي ار و يا برنامه TCP باالتر نظير

 IP  ،Routingاولين وظيفه. گردد مي ارسال IP براي UDP يا TCP ھاي ھا توسط يکي از پروتکل بسته. اطالعاتي در نظر گرفت ھاي بسته
در . باشد مقصد مي IP مبداء و آدرس IP ھر بسته اطالعاتي، شامل آدرس. است اييمنظور ارسال به مقصد نھ ھاي اطالعاتي به بسته

کامپيوتر مورد نظر ارسال  ًمستقيما براي Packetموجود باشد،  Segment آدرس مقصدي را مشخص نمايد که در ھمان ، IPصورتيکه
يکي ديگر .  استفاده و اطالعات را براي آن ارسال نمايدبايد از يک روتر IPنباشد،  Segment در صورتيکه آدرس مقصد در ھمان. شود مي

زماني خاصي در رابطه با مدت  بدين منظور محدوديت. در شبکه است! ) بالتکليف  ) Packet ايجاد اطمينان از عدم وجود ، IPاز وظايف
به  TTL(Time To Live) يک مقدارعمليات فوق، توسط نسبت دادن . شود مي زمان حرکت بسته اطالعاتي در طول شبکه در نظر گرفته

  .نمايد است را مشخص مي ، حداکثر مدت زماني را که بسته قادر به حرکت در طول شبکهTTLپذيرد ھا صورت مي بسته ھر يک از
ICMP (Internet Control Message Protocol) :  

، ICMP با استفاده از. نمايد توزيع را فراھم مي غيرقابل Packet زدايي و گزارش خطا در رابطه با پروتکل امکان الزم در خصوص اشکال اين
به توزيع يک  ، قادرIP ًمثال در صورتيکه. باشند نمايند، قادر به گزارش خطا مي ارتباط استفاده مي براي IP کامپيوترھا و روترھا که از

 .کند ودن را براي کامپيوتر مبداء ارسال ميدسترس ب يک پيام مبتني بر غيرقابل ICMPبسته اطالعاتي به مقصد مورد نظر نباشد، 
ICMP به نمايندگي از TCP/IP، ھاي کنترلي است مسئول ارائه گزارش خطا و يا پيام. IGMP (Internet Group Management 

Protocol) : 
 IP .را بر عھده دارد TCP/IP در يک شبکه IP Multicastingپروتکلي است که مديريت ليست اعضاء براي

Multicastingگروھي انتخاب شده از گيرندگان که ، فرآيندي است که بر اساس آن پيامي براي Multicast شوند؛ ارسال  ناميده مي
  : ARP (Address Resolution Protocol) .کند ليست اعضاء را نگھداري ميIGMP .گردد مي

کارت . است IP مربوطه به دستگاه دارنده آن ، MAC (Media Access Control)به آدرسIP آدرس Mapping پروتکلي است که مسئول
ھاي شبکه  ، کارتMACھاي بدون آدرس. کند کامپيوتر مربوطه به آن استفاده مي براي تشخيص تعلق يک بسته به MAC شبکه از

مبداء و  MAC ھاي که، آدرسارسال در شب بمنظور IP به اليه Packet ھمزمان با رسيدن. ھاي باالتر ارسال کند بسته را به اليه تواند نمي
محلي از حافظه که جدول . کند استفاده مي MACو IP ھاي سازي آدرس ذخيره از جدولي مخصوص ARP .شوند مقصد به آن اضافه مي

  .نام دارد ARP Cacheشود،  ذخيره مي فوق در آنجا
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Physical Address Resolution :  

مقصد مورد نظر را بدست  MAC کند تا آدرس مقايسه مي ARP Cache ھاي خروجي را با مقصد ھر يک از بسته IP آدرس ARP پروتکل
را براي کامپيوتري که  درخواستي ARP گيرد؛ در غير اين صورت مي Catch را از MAC مورد نظر را پيدا کرد، آدرس در صورتيکه آدرس. آورد

 MAC کامپيوتر مورد نظر در ابتدا آدرس. خود را اعالم کند MAC که آدرس خواھد کند و از او مي مي Broadcastرا برعھده دارد،  IP مالکيت
خود به متقاضي  MAC ارسال آدرس  الزم را از طريقکند و در ادامه پاسخ خود اضافه مي Cache کننده درخواست را به ارسال کامپيوتر

شود و در  مي Update دريافت گرديد در ابتدا بايد با توجه به اطالعات جديد توسط درخواست کننده، ARP زمانيکه پاسخ. خواھد داد
،  ARPديگر باشد، Segment اطالعاتي در صورتيکه مقصد يک بسته. شود اطالعاتي به مقصد کامپيوتر مورد نظر ارسال مي ادامه بسته

 MAC روتر در ادامه مسئول يافتن آدرس). مقابل آدرس مربوط به کامپيوتر مقصد در(دھد  مي Segment را به روتر مربوط به MAC آدرس
است  يك شبكه ارتباطي  ،(Wide-Area Network) برگرفته از WAN : WAN مفاھيم. بسته براي روتر ديگر است Forwarding مقصد و يا

ھا داراي  اين نوع شبكه. دھد استان و يا كشور را تحت پوشش قرار مي كه يك حوزه جغرافيائي گسترده نظير يك شھرستان،
 ھاي اليه دو مربوط به تکنولوژي ھا از در آن. نمايد مختص به خود ھستند كه آنان را از يك شبكه محلي متمايز مي مشخصات منحصربفرد

WAN اوت يك شبكهتف. استفاده شده است WAN باLAN : ھاي شبكه WAN ھاي اي نسبت به شبكه ھاي عمده داراي تفاوت LAN 
در يك ساختمان و يا  ھاي موجود ھا و ساير دستگاه ھاي جانبي، ترمينال ھا، دستگاه كه ايستگاه LAN يك شبكه ًمثال برخالف. باشند مي

ھاي موجود در يك حوزه  امكان مبادله اطالعات بين دستگاه WAN ھاي نمايد، شبكه منطقه محدود و كوچك را به يكديگر متصل مي
ھاي خود را  نمايندگي  دفاتر و ھا، توانند با استفاده از اين نوع شبكه ھا و موسسات مي سازمان. کنند مي جغرافيائي گسترده را فراھم

 كه در مناطق مختلفي ھستند به يكديگر متصل کنند
  : OSI در مدل WAN جايگاه

ھاي  توان شبكه ھا، مي با استفاده از اين نوع شبكه. كنند مي كار OSI مدل مرجع Data link در اليه فيزيكي و اليه WAN ھاي بكهش
ھاي الزم به  پتانسيل امكانات و WAN ھاي شبكه. ھاي طوالني را به يكديگر متصل کرد متعدد و مسافت ھاي محلي موجود در مكان
 در٢ھاي اليه  ترين پروتکل دو تا از معمول. کنند را ارائه مي LAN ھاي شبكه ھا و ھا بين روترھا، سوئيچ ريمھا و ف منظور مبادله بسته

Point-to-Point WAN ،HDLC (High-Level Data Link) و PPP 
(Point-to-Point Protocol) ھستند. HDLC مخصوص خود سيسکو است و به صورت Default باشد فعال مي روي روترھاي سيسکو. 

-Frame در ايران از. خواھد بود ATM يا Frame Relay ھا به صورت آن در Encapsulateباشند،  Point-to-Multi Point اگر روترھا به صورت
Relay شود نمي استفاده. 
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  :کنيد را مشاھده مي Switch مراحل آغاز پيکريندي در تصوير زير
line console 0 : 

  .شود کنسول استفاده مي Configuration است که براي رفتن به محيط Globalدستور اين دستور
line vty 1st-vty 2nd-vty 

ذکر شده تعويض  Command که در vty ھاي براي رنج خط vty Configuration محيط است که زمينه را به Global اين دستور نيز دستور
 (vty ھاي ايجاد دسترسي به خط) .کند مي

 .داريد کاربر گرامي، شما اكنون در پايان اين بخش قرار
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 تنظيمات اوليه: ٢فصل 

 .کنيم بررسي مي Cisco Packet Tracer پردازيم و در ادامه آنھا را در برنامه تشريح سوئيچ و روتر مي ر اين بخش بهد
کردن آن  Ignore ھا يا کردن آن فريم از ساير پورت Forward مورد است و تصميم گيري در Ethernet ترين کار سوئيچ دريافت فريم مھم
 :شود ه توسط سوئيچ انجام ميدر سه مرحل اين کارھا. باشد مي

 .مقصد Mac Address اساس کردن فريم بر Filter کردن يا Forward گيري در مورد تصميم.1
2.Learn  ياد گيري(کردن) Mac Addressھاي مبداء با بررسي ھر فريم ورودي. 

به  Mac Address ر شکل زير مراحل يادگيريد.Spanning Tree  ھا به وسيله پروتکل ساير سوئيچ  با٢اليه  Loop ايجاد محيط بدون .3
  کنيد وسيله سوئيچ را مشاھده مي
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 : Campus LAN طراحي ساده يک

 .باشد داراي سه بخش عمده مي Campus LAN ھر
•Access: کاربر نھايي نقطه اتصال (End-User) ھاي باالتر  به اليه قابليت انتقال فريم به صورت عادي و بدون کنترل. به شبکه است

  .ندارد
•Distribution : اين اليه به منظور انتقال فريم از End-Userھا به اليه باالتر است 

•Core: پيوند دھنده بين Switchھاي Distribute در Campus LANآشنايي . شود ھا مي ھاي بزرگ و باعث افزايش سرعت انتقال داده
مثل . شود پياده و اجرا مي سيستم عامل سيسکو است که روي انواع مختلف روتر Internet work Operating System يا IOS : IOS با

را بدانيم تنظيم انواع مختلف  IOS اگر زبانبدين ترتيب . گرفته است ھر سيستم عامل ديگري رابط ماشين با انسان و تنظيمات صورت
 فلش خوانده و داخل را از IOS روتر با ھر بار بوت شدن. پذير است محصوالت بيسيم سيسکو به سادگي امکان روتر حتي سوئيچ و

RAM آن را باز و Decompress ھمانند يک.کند مي PC ھاي مختلف نسخه(عامل  سيستم توان چندين مي IOS) روتر نگه را روي يک 
کنيم در غير اين  توانيم داخل فايل تنظيمات براي روتر مشخص را مي IOS اين. آيد ھا باال مي يکي از آن داشت اما سيستم در آن واحد با 

  .شود صورت روتر خود يکي را به ترتيب انتخاب کرده و بوت مي
و يک کابل  PC کنسول به يک پورت سريال روي ي اتصال بهبرا. است Console ترين راه دسترسي به کنسول استفاده از درگاه ساده

  .کنيد را مشاھده مي Console در شکل زير دو نوع کابل. سريال نياز داريم
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ھفتم و به ھمين   يعني پين اول در يک سمت به پين ھشتم متصل شده و پين دو به پين.است Roll-Over کابل کابل کنسول يک
 .توان به راحتي ساخت را مي اين کابل. اند به يکديگر وصل شده RJ45 ھاي ترتيب به صورت معکوس پين

 In-Bound را AUX و Console ھاي اتصال و مديريت روتر بوسيله روش. است HTTP و AUX ,Telnet ,SNMP راه ديگر اتصال به روتر
Management گوييم که در ھمه زمان دسترسي به آن محيا است مي.  

 : CLI محيط
 : سيسکو دو سطح دسترسي وجود دارد براي تنظيم

  (User-Mode) دسترسي کاربر•
  Admin (Privileged-Mode) دسترسي•

بطور مثال توانايي اين را . شود محدودي نياز دارند استفاده مي براي اپراتورھايي که به دسترسي Privilege=1 دسترسي کاربر يا
 خط براي وارد کردن شويم اولين نام داردوقتي به روتر متصل مي User=mode اين محيط. کنند Ping را از روتر IP  باشند که يک داشته

command به صورت زير است: Router >  
 :شود زير انجام مي بصورت command Enable برويم، اين کار توسط Privileged-mode باالتر برسيم بايد به براي اينکه به دسترسي

Router> 
Router>enable 

Router#براي اين کار روي آيکون.  کنيم تخصيص رمز عبور به يک روتر را بررسي مي در ادامه روش Packet Tracer روي صفحه Desktop 
  .دابل کليک کنيد
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   که با فلش مشخص شده٢٨١١روتر  روي. کنيم  استفاده مي٢٨١١در اين سناريو از روتر . کنيم تنظيمات يک روتر انتخاب مي براي انجام
  .است کليک کنيد

  .يد تا روتر در اين قسمت قرار بگيردکليک کن در محل مشخص شده با کادر قرمز
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  .که در صفحه قرار داديم، کليک کنيد تا انتخاب شود ٢٨١١روي روتر 
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  .کليک کنيد CLI روي سربرگ. شود انجام مي CLI سوئيچ و روتر در IOSو کنترل ھاConfig انجام
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ھاي  شود که با پرسيدن سوال مي اجرا Setup پيدا نکند، برنامه NVRAM ده باشد و روتر فايل تنظيمات را درونتنظيم نش اگر روتر تاکنون
 N دکمه. شود کنار گذاشته مي Setup تنظيمات Enter و فشردن کليد N حرف با تايپ. کند ساده بصورت اتوماتيک روتر را تنظيم مي

  .فشار دھيد صفحه کليد را
 Enter دکمه. بر روي روتر اعمال شود command فشار دھيد تا را Enter يا دستور بايد بعد از تايپ آن دکمه command براي اجراي ھر

  .صفحه کليد را فشار دھيد
 .شود ظاھر <Router تا عبارت. صفحه کليد را فشار دھيد Enter دوباره دکمه

 که مخفف دستور en عبارت. رسيديم شرح داده شد ً که قبال Privileged به محيط Enter ھمانطور که ديديد، با فشار دادن دکمه
enable است را تايپ کنيد.  
  .صفحه کليد را فشار دھيد Enter دکمه

 Configuration يا Config T بدين منظور بايد دستور. قرار داشته باشيم Configuration Mode براي انجام تنظيمات بايد در محيط
Terminal در ادامه دستور. مرا وارد کني config t کنيم را خودمان وارد مي.  
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 .کليد را فشار دھيد صفحه Enter دکمه
  کردن يا تنظيم کردن رمز عبور Set در ادامه به

که  enable secret باشد و ديگري مي Clear Text که به صورت enable password تور وجود دارد، يکيبراي اين کار دو دس. پردازيم مي
نکات  يکي از. کنيم استفاده مي enable secret در اينجا ما از. تر است شود، که امن داده مي نمايش Hash در آن رمزعبور به صورت

بقيه  command درصورت منحصر بفرد بودن TAB  قسمتي از کلمه با فشردن دکمهاين است که بعد از تايپ کردن CLI مثبت استفاده از
را  ena سه حرف. شود ظاھر مي enable عبارت TAB و فشردن کليد ena با تايپ سه حرف ًمثال در اين مورد. شود کلمه حدس زده مي

 .کنيد وارد
 .صفحه کليد را فشار دھيد TAB دکمه

 .کنيم را وارد مي se در ادامه عبارت. وارد شده است enable تورکنيد دس ھمانطور که مشاھده مي
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 .کليد را فشار دھيد صفحه TAB دکمه
  .وارد شده است secret کنيد دستور ھمانطور که مشاھده مي

  .کنيم را به عنوان رمز عبور وارد مي CISCO در ادامه عبارت
  .کليد را فشار دھيد صفحه Enter دکمه

  .دھيم را فشار مي Space کنيم و کليد را وارد مي Hostname دستور براي اين کار در ادامه. را داريم Hostname حال قصد تغيير
 .کنيم را به عنوان نام جديد روتر وارد مي Emma در ادامه عبارت

 دھيد صفحه کليد را فشار Enter دکمه
در . شويم Line console کار ابتدا بايد وارد محيط براي اين. خواھيم دسترسي به کنسول را مشروط به وارد کردن رمزعبور نماييم مي
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  .ستا Default  در اين دستور به صورت٠. کنيم را وارد مي Line console 0 دستور ادامه براي وارد شدن به اين محيط
  .صفحه کليد را فشار دھيد Enter دکمه

ھمراه رمز  به Password در ادامه براي اين کار دستور. اينک بايد رمزعبور را تعيين کنيم. شديم بينيد وارد محيط کنسول ھمانطور که مي
  .کنيم را وارد ميFAITH عبور
 .دھيد صفحه کليد را فشار Enter دکمه

 .به کنسول است password CISCO اين دستور به منظور تخصيص دادن. کنيم پ ميرا تاي login در ادامه عبارت
 .صفحه کليد را فشار دھيد Enter کمه

 تايپ کنيد را exit عبارت. کنيم استفاده مي exit از اين حالت و بازگشت به حالت قبل از دستور براي خروج
 .صفحه کليد را فشار دھيد Enter دکمه

 داشته باشد به حالت Password دھند که بدون آنکه نياز به وارد کردن اين اجازه را به کاربر مي Cisco ئيچ و روتر، سوDefault در حالت
User Mode اما به کاربران. دسترسي پيدا کند Telnet و SSH با. اجازه داده نخواھد شد اين Set کردن رمز عبور براي vty  کاربر با وارد
ھايي را که در ادامه command گويد که تمام مي Device به command دسترسي داشته باشد، اين Telnet تواند به مي کردن رمزعبور

را وارد  line vty 0 15 که در ادامه براي اجراي آن دستور. مجازي اعمال کند  ترمينال١٦زمان روي ھر  آن ذکر خواھد شد به صورت ھم
  .کنيم مي
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 کليد را فشار دھيد صفحه Enter دکمه
را به عنوان رمزعبور قرار  ENIAC کنيم و کلمه را تايپ مي password براي اين کار دستور. کردن رمز عبور است Set اينک نوبت

 .دھيم مي
 .صفحه کليد را فشار دھيد Enter دکمه
  .را تايپ کنيد login کلمه. کنيم استفاده مي Login عبارت اي آنکه از کاربر فقط رمزعبور خواسته شود ازبر

 .را فشار دھيد صفحه کليد Enter دکمه
  .را تايپ کنيد exi براي خروج عبارت
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 .کليد را فشار دھيد صفحه Enter دکمه
 .تايپ کنيد را end کلمه. رويم مي Privileged به محيط اوليه End با تايپ
 .صفحه کليد را فشار دھيد Enter دکمه

دستور کليه  اين. ردتوان استفاده ک مي show running- config ايد از دستور در ھر قسمت وارد کرده ھايي کهcommand براي مشاھده
 Trouble Shooting ست که جھت باالتر يکي از کارھايي ا گرفتن در مراحل Show .تنظيماتي که در روتر وجود دارد را نمايش خواھد داد

  .ايم ھا استفاده کرده از مخفف command توجه کنيد که ما در نوشتن. کنيم را وارد مي sho run دستور. بايد انجام داد
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 line console 0 است به قسمت ھايي که انجام داديم الزمConfig براي ديدن. کنيد را مشاھده مي Default ھايConfig اکنون شما

 .ھيدد صفحه کليد را فشار Enter برسيم، براي اين کار دکمه
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 .صفحه کليد را فشار دھيد Space صفحه به صفحه سه بار دکمه براي رد کردن

براي . حاصل نمود ارد شده اطمينانھاي وcommand توان در مورد درستي مي. صورت گرفته را مشاھده کرديد ھايConfig با اينکار
   .کليلک کنيد Close روي دکمه Emma بستن پنجره مربوط به روتر
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 : دھيم  به دو صورت زير انجام ميرا CLI کردن Secure .خواھيم بپردازيم انجام شده، مي به مرور کارھاي

 .کنيد مي  راه وجود داشت که در شکل مشاھده٣براي دسترسي به روتر يا سوئيچ 
Configھايي که در IOS کرد توان به صورت زير خالصه انجام داديم را مي: 

  .رويم مي Switch ھاي اوليهConfig در ادامه کار به سراغ
Secure کردن CLI در سوئيچ : 
. کنند بسياري از موارد از قوانين نزديک به ھم استفاده مي بين روتر و سوئيچ بسيار شبيه به ھم بوده و در Config سکو انجامدر سي

 شد به صورت ًھمانطور که قبال ذکر. استفاده کنيد enable در سوئيچ نيز بايد از دستور Enable mode ھمانند روتر براي رسيدن به
Default سيلهکاربري که به و Console وصل شده براي رسيدن به حالت Enable ملزم به وارد کردن Password  نيست، زيرا کسي که

 Password کردن Reset در عرض پنج دقيقه قادر به Password Recovery متصل شده با استفاده از به صورت فيزيکي به سوئيچ يا روتر
 :شود Config بايد چند چيز روي روتر (SSH يا Telnet  از طريقچه) vty در Enable Mode براي دسترسي به. باشد مي

•IP address 
•Login Security در vty 

•Enable PasswordConfig  در مورد .  انجام شد٢٨١١که در مورد روتر  اين بخش ھمانند ھمان مراحلي است: يک رمزعبور ساده
شده را به  ھاي وارد ھمه داده Secure Shell (SSH): Telnet و Config Username انجام. کنيم مي ًسوئيچ نيز عينا ھمان کارھا را تکرار

 SSH و SSH Client ھاي ارسالي بين ھمه داده SSH حالي که فرستد، در مي Clear Text ھمراه رمز عبوري که کاربر وارد کرده به صورت
Server که باعث ارجحيت دادناين يکي از نکاتي است . نمايد ارسال مي را به صورت کد شده SSH نسبت به Telnet در حالت  .است

 :باشد شامل مراحل زير مي vty در Config اجراي اين.است تر آورد منطقي به خاطر امنيت باالتري که فراھم مي SSH کلي استفاده از
 به معني استفاده از) Subcommand ،Login Local در اين حالت.  نيز بخواھد Username از کابر Password بر عالوه vty اعمال تغيير در•

Username و Password به جاي Password)جايگزين ، command، Login شود که باعث مي. شود مي Username  پسورد در خود
 . سوئيچ ذخيره شود

 Subcommand ،transport input telnet ssh اين کار توسط. به صورت ھمزمان استفاده کند Telnet و SSH سوئيچ بگوييم که از به•
 (.باشد مي transport import telnet به صورت Default به صورت. ( شود انجام مي
•Config گذاري براي نام DNS Domain توسط command Globalتوسط دستور ، ip domain-name .  

 globalوسيله ھا به کردن داده encrypt ي ياکدگذار. کند ارسال مي Encryption را به صورت ھا داده SSH ھمانطور که گفته شد•
configuration command ،crypto key generate rsa گيرد صورت مي. RSA الگوريتم توليد و کد کردن کليد است.  

را  Basic ھايConfig در ادامه قصد بررسي روش انجام Packet Tracer گرديم به نمودباز مي ھا را اجرا خواھيمcommand در ادامه اين
 .روي سوئيچ داريم

 روي سوئيچ مشخص شده توسط کادر قرمز کليک کنيد
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 که با فلش مشخص شده کليک کنيد ٢٩٦٠روي سوئيچ 

 بگيرد در اين محل قرار کليک کنيد تا سوئيچدر محل مشخص شده با کادر قرمز 
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  .که در صفحه قرار داديم، کليک کنيد ٢٩٦٠روي سوئيچ 
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 .کليک کنيد CLI روي سربرگ. شود انجام مي CLI سوئيچ و روتر در IOS ھا و کنترلConfig شد انجام ھمانطور که گفته
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در . خاص شروع به کار نمايند يعني اين قابليت را دارند که بدون انجام تنظيمات. اند طراحي شده Plug and Play صورت ھا به سوئيچ
  .صفحه کليد را فشار دھيد Enter دکمه. نتيجه مانند روترھا نياز به تنظيمات اوليه ندارند

 باشد را تايپ کنيد مي enable تورکه مخفف دس en عبارت (Enable Mode) براي وارد شدن به محيط تنظيمات
 .صفحه کليد را فشار دھيد Enter دکمه براي اعمال دستور به سوئيچ

 Config T بدين منظور بايد دستور. قرار داشته باشيم Configuration Mode بايد در محيط در سوئيچ نيز مانند روتر براي انجام تنظيمات
 کنيم مي را وارد config t  در ادامه.را وارد کنيم Configuration Terminal يا

 .صفحه کليد را فشار دھيد Enter دکمه
 Space کنيم و کليد مي را وارد Hostname در ادامه عبارت. کنيم براي اين کار مانند روتر عمل مي. دھيم را تغيير Hostname خواھيم مي

  .دھيم را فشار مي
 .کنيم ميوارد   را به عنوان نام جديد سوئيچ Emma عبارت
 صفحه کليد را فشار دھيد Enter دکمه

  .کنيم وارد مي را line vty 0 15 قرار بگيريم، بدين منظور vty بايد در محيط SSH داده شده در مورد براي اعمال دستورات شرح
  .صفحه کليد را فشار دھيد Enter دکمه

ًرا که قبال  login local دستور. نيز الزامي است Password ،Username براي امنيت بيشتر عالوه بر SSH در ھمانطور که شرح داده شد
 کنيد شرح داده شد وارد 
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  .کليد را فشار دھيد صفحه Enter دکمه
انجام  transport input telnet ssh براي اين کار. ھم پشتيباني نمايد SSH از Telnet دھيم که عالوه برحاال بايد به سوئيچ فرمان 

 از راه Console دسترسي بهً کال telnet کند با برداشتن نمي Support کنيم ھر دو را  که ما استفاده مي٢٩٦٠سوئيچ  اما. شود مي
Telnet نماييم را حذف مي. transport input ssh کنيم مي را وارد.  
  .صفحه کليد را فشار دھيد Enter دکمه

سيسکو با تايپ نيمي از  ھا و روترھاي سوئيچ: يادآوري. (را تايپ کنيد exi عبارت. شويم خارج مي line vty از محيط exit با تايپ عبارت
دستور را اعمال  Enter شاھده نمود يا با فشردنکامل شده آن را م TAB توان با فشردن دکمه زنند که مي عبارت بقيه آن را حدس مي

  (.کرد
  .صفحه کليد را فشار دھيد Enter دکمه

Username و Password به صورت Global ھا تاثير دارند به اين نوع يعني روي تمام پورت ،  نمايند عمل مي Command ھا Global 
 .تايپ کنيد را u .گويند مي
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 .کليد را فشار دھيد صفحه TAB دکمه
  .وارد نماييد username را به عنوان CISCO کنيد، در ادامه را به صورت کامل مشاھده مي Username عبارت
 .دھيد صفحه کليد را فشار Space دکمه

 را تايپ کنيد pa ظربراي تعيين رمزعبور مورد ن
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 کليد را فشار دھيد صفحه TAB دکمه
 کنيم مي را به عنوان رمزعبور وارد password ،ENIAC با ظاھر شدن کلمه

  .صفحه کليد را فشار دھيد Enter دکمه
-DNS Domain به سوئيچ داده شده است و نوبت به اجراي گام بعدي که دادن password ،ENIAC به ھمراه Username ،CISCO اينک

name دستور. باشد بود مي 
ip domain-name example.com کنيم مي را وارد 

  .صفحه کليد را فشار دھيد Enter دکمه
  .کنيم را وارد مي crypto key generate rsaدستور ھا براي کدگذاري داده
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  .دھيد صفحه کليد را فشار Enter دکمه
 است، عدد Cisco 1024 توصيه اين ماژول را وارد کنيد  ھاي خواھد تا تعداد بيت بعد از فرستادن دستور به سوئيچ در جواب از شما مي

Default ،512 وارد کنيد  را١٠٢٤عدد . است.  
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  .کليد را فشار دھيد صفحه Enter دکمه
 .کنيد را تايپ end کلمه Privilege براي بازگشت به محيط اوليه

  .صفحه کليد را فشار دھيد Enter دکمه
توان  مي show crypto key mypubkey rsa ايد از دستور ا وارد کردهھKey کردن encrypt مورد ھايي که درcommand براي مشاھده
 .کنيم را وارد مي show crypto key .استفاده کرد

  .فشار دھيد صفحه کليد را Enter دکمه
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توجه داشته باشيد .  آيند مي در encrypt ھا به صورتPassword کليه service password-encryption با اضافه کردن Global در حالت
 .باقي خواھد ماند encrypt ھمان صورت بعد از برداشتن آن تا زمان وارد نکردن رمز عبور جديد به

مشخص  show crypto key mypubkey rsa رت خروجيشده توسط سوئيچ به صو ساختهpublic key کنيد ھمانطور که مشاھده مي
ھا را  يا اينکه سوئيچ آن توان به صورت دستي وارد نمود ھا احتياج دارد، که ھم ميKey به يک کپي از اين SSH client ھر. شده است

 .کنيم وارد ميرا  wr ، عبارتConfig سازي اين براي ذخيره در ادامه. به آن اختصاص دھد SSH client در اولين اتصال
  .فشار دھيد صفحه کليد را Enter دکمه

  .کليک کنيد Close روي دکمه
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  .حافظه روبرو را بررسي کنيم  نوع٤در سوئيچ چگونه است؟ براي پاسخ به اين سوال الزم است  Configuration Files سازي ذخيره
RAM: 

 باشد و کار آن در سوئيچ مانند ساير کامپيوترھا مي. شود نيز گفته مي DRAM (Dynamic Random-Access Memory) که گاھي به آن
Config کند در حال اجرا را در خود ذخيره مي.  
ROM:  

Read-Only Memory ھاي برنامه Bootstrap يا Boothelper آيد باال مي کند و ھنگامي که سوئيچ براي اولين بار ا در خود ذخيره مير 
Load شوند مي. Cisco IOS Image يابد و روند را به صورت کامل مي Load شدن آن را در RAM کند مديريت مي.  Flash Memory:  چه

آن قابليت  را دارد عالوه بر IOS Image سازي رهوظيفه ذخي Removable Memory Card باشد و چه مي در داخل دستگاه Chip به صورت
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  .دارد را Configuration ھاي از فايل Back Up ھاي ديگر از جمله کپي ذخيره فايل
Nonvolatile RAM (NVRAM):  

Configھاي ابتدايي يا Star Up Configuration که ھنگام. کند داري مي را در خود نگه Reload مد سوئيچ استفاده آ شدن يا اولين بار باال
 .داريد کاربر گرامي، شما اكنون در پايان اين بخش قرار. شود مي

 
 

آموزش برای مشاھده ادامه آموزش بصورت تعاملی و شبيه سازی شده به نرم افزار 
CCNA دانلود با لينک مستقيم مراجعه نمائيد قابل.  

http://www.learninweb.com/%C2%E3%E6%D2%D4-ccna.php 
 


