آشناﯾی با روتر و نقش آن در شبكه ھای  LANو WAN

مفاھيم اوليه



روتر يكی از دستگاه ھای شبكه ای مھم و حياتی است كـه از آن در شـبكه ھـای  LANو  WANاسـتفاده مـی

گردد .


روتر يك نوع كامپيوتر خـاص اسـت كـه دارای عناصـر مـشابه يـك كـامپيوتر اسـتاندارد شخـصی نظيـر پردازنـده ،

حافظه  ،خطوط داده و اينترفيس ھای مختلف ورودی و خروجی است .روترھا به منظور انجام عمليات بـسيار خـاص
كه عموما" نمی توان آنان را توسط كامپيوترھای شخصی انجام داد  ،طراحی شده انـد  .مـثال" بـا اسـتفاده از روتـر
می توان دو شبكه را به يكديگر متصل تا در ادامه امكان مبادلـه اطالعـات بـين آنـان فـراھم گـردد  .روتـر  ،ھمچنـين
بھترين مسير ارسال داده از يك شبكه به شبكه ای ديگر را تعيين می نمايد.


با اين كه می توان از روتر بـرای تقـسيم )  ( Segmentationيـك شـبكه محلـی اسـتفاده نمـود ولـی مھمتـرين

كاربرد آن به عنوان يك دستگاه شبكه ای در شبكه ھای  WANمی باشد .


 ) WANبرگرفته از  ، ( network wide-areaيك شبكه ارتباطی است كه يك حوزه جغرافيـائی گـسترده نظيـر

يك شھرستان  ،استان و يا كشور را تحت پوشش قرار می دھد .اين نوع شبكه ھـا دارای مشخـصات منحـصربفرد
مختص به خود می باشند كه آنان را از يك شبكه محلی متمايز می نمايد .


شبكه ھای  WANدارای تفاوت ھای عمده ای نـسبت بـه شـبكه ھـای  LANمـیباشـند  .مـثال" بـرخالف يـك

شبكه  LANكه ايستگاه ھا  ،دستگاه ھای جانبی  ،ترمينال ھا و ساير دستگاه ھای موجـود در يـك سـاختمان و يـا
منطقه جغرافيائی محدود و كوچك را به يكديگر متصل می نمايـد  ،شـبكه ھـای  WANامكـان مبادلـه اطالعـات بـين
دستگاه ھای موجود در يك حوزه جغرافيائی گسترده را فراھم می نمايند .


شبكه ھای  WANدر اليه فيزيكی و اليه  data linkمدل مرجع  OSIكار می كنند  .با استفاده از اين نوع شـبكه

ھا  ،می توان شبكه ھای محلی موجود در مكان ھای متعدد و مسافت ھای طوالنی را به يكديگر متصل نمود .


از تكنولوژی ھای  WANدر اكثر موارد به منظور اتصال روترھا به يكديگر استفاده می گردد و روترھا بـا اتـصاالت

مبتی بر  WANبا يكديگر ارتباط برقرار می نمايند  .روترھـا مـسئوليت ايجـاد سـتون فقـرات در شـبكه ھـای داخلـی
بزرگ ) اينترانت ( و يا اينترنت را برعھده داشته و در اليه سوم مدل مرجع  OSIفعاليت می نمايند ) اتخاذ تصميم بـر
اساس آدرس ھای شبكه ( .


شبكه ھای  WANدر اليه فيزيكی و  data linkمدل مرجع  OSIفعاليت می نماينـد  .مطلـب فـوق بـدين معنـی

نمی باشد كه پنج اليه ديگر مدل مرجع  OSIدر شبكه ھای  WANجايگاھی ندارند  .عبارت فوق بـر ايـن نكتـه مھـم
تاكيد می نمايد كه خصايصی كه يك شـبكه  WANرا از  LANمتمـايز مـی نمايـد در اليـه ھـای فيزيكـی و link data
حضور موثر و كامال" مشھودی را دارند  .به عبارت ديگر  ،استانداردھا و پروتكل ھای استفاده شـده در شـبكه ھـای
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 WANو در اليه ھای اول و دوم متفاوت با استانداردھا و پروتكل ھای استفاده شده در شبكه ھای محلی و در اليـه
ھای مشابه می باشد .

آشنائی با شبكه ھای WAN

) WANبرگرفته از  ، (wide Area Networkيك شبكه ارتباطی اسـت كـه يـك حـوزه جغرافيـائی گـسترده نظيـر يـك
شھرستان  ،استان و يا كشور را تحت پوشش قرار مـی دھـد .ايـن نـوع شـبكه ھـا دارای مشخـصات منحـصربفرد
مختص به خود می باشند كه آنان را از يك شبكه محلی متمايز می نمايد .

ويژگی ھای يك شبكه WAN

شبكه ھای  ، WANيك حوزه جغرافيائی گسترده نظير يك شھرستان  ،اسـتان و يـا يـك كـشور را تحـت پوشـش
قرار داده و معموال" از امكانات ارائه شده توسط شركت ھای مخابراتی استفاده مـی نماينـد  .ايـن نـوع شـبكه ھـا
دارای خصوصيات زير می باشند :



دستگاه ھای موجود در يك حوزه جغرافيائی گسترده را به يكديگر متصل می نمايند .



از سرويس ھای ارائه شده توسط شركت ھای مخابراتی به منظور حمل داده استفاده می نمايند .



از اتصاالت سريال مختلف به منظور دستيابی به پھنـای بانـد در يـك حـوزه جغرافيـائی گـسترده اسـتفاده مـی

نمايند .

تفاوت يك شبكه  WANبا LAN

شبكه ھای  WANدارای تفاوت ھای عمده ای نسبت به شبكه ھای  LANمـیباشـند  .مـثال" بـرخالف يـك شـبكه
 LANكه ايستگاه ھا  ،دستگاه ھای جانبی  ،ترمينال ھا و ساير دستگاه ھای موجود در يك سـاختمان و يـا منطقـه
جغرافيائی محدود و كوچك را به يكديگر متصل می نمايد  ،شبكه ھای  WANامكـان مبادلـه اطالعـات بـين دسـتگاه
ھای موجود در يك حوزه جغرافيائی گسترده را فراھم می نمايند  .سازمان ھا و موسسات می توانند با استفاده از
اين نوع شبكه ھا  ،دفاتر و نمايندگی ھای خود را كه در مناطق مختلفی توزيع شده اند به يكديگر متـصل تـا امكـان
مبادله اطالعات بين آنان فراھم گردد .

جدول زير تفاوت بين شبكه ھای  LANو  WANرا با توجه به حوزه جغرافيائی تحت پوشش نشان می دھد :

نوع شبكه

توزيع دستگاه ھا

فاصله بين دستگاه ھا

LAN

يك اطاق

10 m

LAN

يك ساختمان

100m
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LAN

يك دانشگاه

1000m=1km

WAN

يك شھر

10,000m=10km

WAN

يك كشور

100,000m=100km

WAN

يك قاره

1,000,000m=1,000km

WAN

چندين قاره

10,000,000m=10,000km

جايگاه  WANدر مدل مرجع OSI

شبكه ھای  WANدر اليه فيزيكی و اليه  data linkمدل مرجع  OSIكار می كنند  .با استفاده از اين نوع شبكه ھـا ،
می توان شبكه ھـای محلـی موجـود در مكـان ھـای متعـدد و مـسافت ھـای طـوالنی را بـه يكـديگر متـصل نمـود .
شبكه ھای  WANامكانات و پتانسيل ھای الزم به منظـور مبادلـه بـسته ھـای اطالعـاتی و فـريم ھـا بـين روترھـا ،
سوئيچ ھا و شبكه ھای محلی را ارائه مینمايند .

تجھيزات و دستگاه ھای استفاده شده در شبكه ھای WAN

در شبكه ھای  WANاز تجھيزات و دستگاه ھای متعددی استفاده می گردد :

آيكون

عملكرد

دستگاه

دستگاه ھای اليه سوم كه امكان ارتباط
روتر

بين شبكه ای و پورت ھای اينترفيس
 WANرا ارائه می نمايند.
دستگاه ھای اليه دوم كه از آنان جھت
اتصاالت مورد نياز برای مبادله داده ،

سوئيچ

صوت و ويدئو استفاده میگردد.
اينترفيس ھای الزم برای سرويس ھای
مودم

مختلفی نظير  T1/E1 ، ISDNو يا Voice
 - gradeرا ارائه می نمايند .
دستگاه ھائی كه از آنان به منظور تمركز

سرويس دھنده

و مديريت ارتباطات  dial-inو dial-out

مخابراتی

كاربران استفاده می گردد .
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پروتكل ھای  data linkشبكه ھای WAN

پروتكل ھای  data linkنحوه حمل فريم ھا بين سيستم ھا بر روی يك لينـك داده را تـشريح مـی نماينـد .از پروتكـل
ھای فوق به منظور كار بر روی لينك ھای اختصاصی  Point-to-Pointو يا سرويس ھای سوئيچ  Multi-accessنظير
 Relay Frameاستفاده می گردد .

استانداردھای  WANتوسط مراكز و موسسات متعددی تعريف و مديريت می گردد :



 ) ITU-Tبرگرفتـــه از International Telecommunication Union-Telecommunication

Standardization

( Sector


 ) ISOبرگرفته از ( International Organization for Standardization



 ) IETFبرگرفته از ( Internet Engineering Task Force



 ) EIAبرگرفته از ( Electronic Industries Association

روتر و جايگاه آن در شبكه ھای WAN

روتر يكی از دستگاه ھای شبكه ای مھم و حياتی است كه از آن در شبكه ھای  LANو  WANاستفاده می گـردد .
در اين مطلب پس از آشنائی اوليه با روتر  ،با جايگاه آن در شبكه ھای  WANآشنا خواھيم شد .

آشنائی اوليه با روتر

روتر يك نوع كامپيوتر خاص است كه دارای عناصر مشابه يك كامپيوتر استاندارد شخصی نظيـر پردازنـده  ،حافظـه ،
خطوط داده و اينترفيس ھای مختلـف ورودی و خروجـی اسـت .روترھـا بـه منظـور انجـام عمليـات بـسيار خـاص كـه
عموما" نمی توان آنان را توسط كامپيوترھای شخصی انجام داد  ،طراحی شده اند  .مثال" با اسـتفاده از روتـر مـی
توان دو شبكه را به يكديگر متصل تا در ادامه امكان مبادله اطالعات بين آنان فراھم گـردد  .روتـر  ،ھمچنـين بھتـرين
مسير ارسال داده از يك شبكه به شبكه ای ديگر را تعيين می نمايد.

كامپيوترھا به منظور اجرای برنامه ھای نرم افزاری به يك سيستم عامـل نيـاز دارنـد  ،ايـن وضـعيت در روترھـا نيـز
وجود داشته و آنان نيز جھت اجرای فايل ھای پيكربندی به يك سيستم عامل كه به آن  ) IOSبرگرفتـه از Internet
 ( work Operating System softwareگفتــه مــی شــود  ،نيــاز خواھنــد داشــت  .فايــل ھــای پيكربنــدی شــامل
دستورالعمل ھا و پارامترھائی می باشند كه بر اساس آنان ترافيك ورودی و خروجی روتر كنتـرل مـی گـردد  .مـثال"
روترھا با استفاده از پروتكل ھای روتينگ  ،قـادر بـه اتخـاذ تـصميم مناسـب در خـصوص بھتـرين مـسير بـسته ھـای
اطالعاتی می باشند .
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حافظه ھای  ، NVRAM ، RAMفلش  ROM ،و اينترفيس ھا مھمتـرين عناصـر داخلـی يـك روتـر مـی باشـند كـه در
ادامه به بررسی ھر يك از آنان خواھيم پرداخت .

حافظه  ) RAMبرگرفته از : ( random access memory

حافظه  RAMكه به آن  ) DRAMحافظه  RAMپويا ( نيز گفته میشود دارای خصوصيات و وظايف زير می باشد :



ذخيره جداول روتينگ



نگھداری Cache ARP



نگھداری fast-Switching cache



نگھداری و پشتيبانی از صف ھای حاوی بسته ھای اطالعاتی



ارائه حافظه موقت برای فايل پيكربندی در زمان روشن كردن روتر



عدم نگھداری اطالعات پس از خاموش كردن و يا راه اندازی مجدد روتر

حافظه  ) NVRAMبرگرفته از : ( nonvolatile random-access memory

حافظه  NVRAMيا غيرفرار دارای خصايص و وظايف زير می باشد :



محل نگھداری فايل پيكربندی راه اندازی روتر



نگھداری اطالعات پس از خاموش كردن و يا راه اندازی مجدد روتر

حافظه فلش :

حافظه فلش دارای خصايص و وظايف زير می باشد :



نگھداری  ) IOSسيستم عامل (



بھنگام سازی نرم افزار بدون ضرورت تعويض و يا جايگزينی تراشه ھای موجود بر روی پردازنده



نگھداری اطالعات پس از خاموش كردن و يا راه اندازی مجدد روتر



قابليت ذخيره چندين نسخه از نرم افزار IOS



امكان حذف اطالعات ) يك نوع خاص از حافظه ھای  ROMبا قابليت حذف الكترونيكی اطالعات( EEPROM :

حافظه  ) ROMبرگرفته از : ( Read-only memory

حافظه  ROMو يا فقط خواندنی دارای خصايص و وظايف زير می باشد :
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نگھداری دستورالعمل ھای الزم برای اشكال زدائی و اجرای برنامه  ) POSTبرگرفته از ( power-on self test



ذخيره برنامه راه اندازی روتر موسوم به  bootstrapو نرم افزار اوليه سيستم عامل



تعويض تراشه ھای موجود بر روی برد اصلی در صورت نياز به ارتقاء نرم افزار ذخيره شده

اينترفيس ھا :

اينترفيس ھا دارای خصايص و وظايف زير می باشند :



روتر را به شبكه متصل می نمايند ) ورود و خروج فريم ھا ( .



اينترفيس ھا ممكن است بر روی برد اصلی و يا به عنوان ماژول ھای جداگانه ارائه گردند .

جايگاه روتر در شبكه ھای  LANو WAN

با اين كه می توان از روتر برای تقسيم )  ( Segmentationيك شبكه محلی استفاده نمود ولی مھمترين كـاربرد آن
به عنوان يك دستگاه شبكه ای در شبكه ھـای  WANمـی باشـد  .شـكل زيـر نحـوه اسـتفاده از روتـر دريـك شـبكه
محلی را نشان می دھد .

استفاده از روتر دريك شبكه محلی ) منبع  :سايت سيسكو (

از تكنولوژی ھای  WANدر اكثر موارد به منظور اتصال روترھـا بـه يكـديگر اسـتفاده مـی گـردد و روترھـا بـا اتـصاالت
مبتی بر  WANبا يكديگر ارتباط برقرار می نمايند  .روترھـا مـسئوليت ايجـاد سـتون فقـرات در شـبكه ھـای داخلـی
بزرگ ) اينترانت ( و يا اينترنت را برعھده داشته و در اليه سوم مدل مرجع  OSIفعاليت می نمايند ) اتخاذ تصميم بـر
اساس آدرس ھای شبكه ( .
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انتخاب بھترين مسير و سوئيچينگ فريم ھا به اينترفيس مناسب از مھمترين وظايف يـك روتـر محـسوب مـی گـردد.
روترھا به منظور انجام وظايف فـوق جـداول روتينگـی را ايجـاد ) ايـستا و يـا پويـا ( تـا بـه كمـك آن اقـدام بـه مبادلـه
اطالعات شبكه با ساير روترھا نمايند  .يك مدير شبكه می تواند با پيكربنـدی مـسيرھای ايـستا  ،اطالعـات جـداول
روتينگ را سازماندھی و مديريت نمايد ولی عموما" اطالعات موجود در جداول روتينگ به صورت پويا و با اسـتفاده از
يك پروتكل روتينگ ذخيره و بھنگام می گردند  .مسئوليت پروتكل روتينگ  ،مبادله اطالعات توپولوژی شبكه ) مـسير
( با ساﯾر روترھا می باشد .

يك شبكه به منظور ارتباط با ساير شبكه ھا می بايست به درستی پيكربندی گردد  .اينچنين شبكه ھائی امكانات
زير را ارائه می نمايند :



آدرس دھی پيوسته و سازگار



انتخاب بھترين مسير



روتينگ ايستا و يا پويا



سوئيچينگ



آدرس ھائی كه بيانگر توپولوژی ھای شبكه می باشند .

جايگاه روتر در شبكه ھای WAN

شبكه ھای  WANدر اليه فيزيكی و  data linkمدل مرجع  OSIفعاليت می نمايند  .مطلب فوق بـدين معنـی نمـی
باشد كه پنج اليه ديگر مدل مرجع  OSIدر شبكه ھای  WANجايگاھی ندارند  .عبارت فوق بر اين نكته مھـم تاكيـد
می نمايد كه خصايصی كه يك شبكه  WANرا از  LANمتمايز می نمايد در اليه ھای فيزيكی و  link dataحضور موثر
و كامال" مشھودی را دارند  .به عبارت ديگر  ،استانداردھا و پروتكل ھای استفاده شـده در شـبكه ھـای  WANو در
اليه ھای اول و دوم متفاوت با استانداردھا و پروتكـل ھـای اسـتفاده شـده در شـبكه ھـای محلـی و در اليـه ھـای
مشابه می باشد .

اليــه فيزيكــی  ، WANاينتــرفيس بــين  ) DTEبرگرفتــه از  ( data terminal equipmentو  ) DCEبرگرفتــه از data
 ( circuit-terminating equipmentرا تــشريح مــی نمايــد  .عمومــا"  DCE ،يــك ارائــه دھنــده ســرويس و DTE
دستگاه ضميمه می باشد  .به عبارت ديگر  ، DTEدستگاه كاربر با اينترفيس مربوطه است كه به لينك  WANمتصل
می گردد  .در اين مدل  ،سرويس ھای ارائه شده به  DTEاز طريق يك مودم و يـا  CSU/DSUدر دسـترس قـرار مـی
گيرد .

وظيفه اصلی يك روتر  ،روتينگ است و روتينگ در اليه شبكه و يا اليه سوم مدل مرجع  OSIمحقق مـی گـردد ولـی
اگر يك شبكه  WANدر اليه ھای اول و دوم مدل مرجع  OSIفعاليت می نمايد  ،آيا روتر يك دستگاه شـبكه محلـی و
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يا يك دستگاه  WANاست ؟ در پاسخ به سوال فوق می بايست گفت كه ھر دو گزينه درست می باشند  .يك روتر
ممكن است انحصارا" به عنوان يك دستگاه شبكه محلی ايفای وظيفه نمايد و يا ممكن است منحـصرا" وظيفـه يـك
دستگاه  WANرا در شبكه برعھده داشته باشد و يا در برخـی مـوارد كـه در محـدوده مـرزی بـين يـك شـبكه  LANو
 WANاستفاده می گردد  ،در يك لحظه میتوانـد ھـم بـه عنـوان يـك دسـتگاه شـبكه محلـی و ھـم بـه عنـوان يـك
دستگاه  WANوظايف محوله را انجام دھد .

يكی از وظايف روتر در شبكه ھای ، WANمسيردھی بسته ھای اطالعـاتی در اليـه سـوم اسـت ولـی روتـر در يـك
شبكه محلی نيز دارای چنين مسئوليتی است  .بنابراين نمی توان روتينگ را به عنوان يك وظيفه اختـصاصی بـرای
روتر در شبكه ھای  WANدر نظر گرفت  .زمانی كه يك روتـر از اسـتانداردھا و پروتكـل ھـای مـرتبط بـا  WANدر اليـه
ھای فيزيكی و  data linkاستفاده می نمايد  ،وی به عنوان يك دستگاه  WANدر شبكه ايفای وظيفـه مـی نمايـد .
اولين وظيفه روتر در يك شبكه  WANروتينگ نمی باشد و اگـر قـرار اسـت بـرای آن وظيفـه ای اختـصاصی را تعريـف
نمائيم بھتر است گفته شـود كـه مـسئوليت روتـر در شـبكه ھـای  ، WANارائـه اتـصاالت الزم بـين اسـتانداردھای
مختلف  data linkو فيريكی  WANاست .

مثال" يـك روتـر ممكـن اسـت دارای يـك اينتـرفيس  ISDNباشـد كـه از كپـسوله سـازی  PPPاسـتفاده مـی نمايـد و
ھمچنين دارای يك اينترفيس سريال  T1باشد كه در آن از كپـسوله سـازی  Frame Relayاسـتفاده مـی گـردد  .در
چنين وضعيتی روتر می بايست قادر به انتقال بيت ھا از يك نوع سرويس ) نظير  ( ISDNبه سـرويس ديگـر ) نظيـر
 ( T1و تغيير كپسوله سازی  data linkاز  PPPبه  Frame Relayباشد .

استانداردھا و پروتكل ھای اليه فيزيكی و  data linkدر شبكه ھای WAN

برخیاز پروتكل ھا و استانداردھای اليه فيزيكی عبارتند از :
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EIA/TIA-232



EIA/TIA-449



V.24



V.35



X.21



G.703



EIA-530



ISDN



T1, T3, E1, and E3



xDSL



)SONET (OC-3, OC-12, OC-48, OC-192



برخی از پروتكل ھا و استانداردھای اليه  data linkعبارتند از :

)High-level data link control (HDLC



Frame Relay



)Point-to-Point Protocol (PPP



)Synchronous Data Link Control (SDLC



)Serial Line Internet Protocol (SLIP



X.25



ATM



LAPB



LAPD



LAPF



آشنائی با عناصر داخلی روتر

روتر يكی از دستگاه ھای شبكه ای مھم و حياتی است كه از آن در شبكه ھای  LANو  WANاستفاده می گـردد .
روترھا تاكنون در مدل ھای متفاوت و با معماری مختلف طراحی  ،توليد و عرضه شده اند  .در اين مطلب بـا عناصـر
اصلی داخلی يك روتر آشنا خواھيم شد .

عناصر داخلی روتر



پردازنده )  : ( CPUپردازنده مسئوليت اجرای دستورالعمل ھا در سيستم عامل را برعھـده دارد  .مقـداردھی

اوليه سيستم  ،عمليـات روتينـگ و كنتـرل اينتـرفيس شـبكه از جملـه وظـايف يـك پردازنـده مـی باشـد  ، CPU .يـك
ريزپردازنده است و در روترھای بزرگ ممكن است از چندين پردازنده استفاده گردد .


حافظه اصلی )  : ( RAMاز حافظه فوق به منظور ذخيره اطالعـات جـدول روتينـگ  ،صـف ھـای بـسته ھـای

اطالعاتی  ،اجراء پيكربندی و  cacheسوئيچينگ سريع استفاده میگردد  .در اكثر روترھا  ،حافظه  RAMفضای زمان
اجراء برای نرم افزار  IOSو زير سيستم ھای مربوطه را فراھم می نمايد  .حافظه  RAMمنطقا" به دو بخش حافظه
پردازنده اصـلی و حافظـه ورودی و خروجـی مـشترك تقـسيم مـی گـردد  .از حافظـه ورودی و خروجـی مـشترك )
 ( Shared I/Oتوسط اينترفيس ھا و به منظور ذخيره موقت بسته ھای اطالعاتی استفاده می گردد .با توجـه بـه
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تكنولوژی استفاده شده در ساخت اينگونه حافظه ھا  ،پس از خاموش كـردن و يـا راه انـدازی مجـدد روتـر اطالعـات
موجود در حافطه  RAMحذف می گردد  .حافظه ھای فوق معموال" از نوع  ) DRAMحافظـه  RAMپويـا ( بـوده و مـی
توان با افزودن ماژول ھای  DIMMsظرفيت آنان را تغيير و افزايش داد .


حافظه فلش )  : ( Flashاز اين نوع حافظه ھا به منظور ذخيره نـسخه كامـل نـرم افـزار  IOSاسـتفاده مـی

گردد  .روتر ،معموال"  IOSپيش فرض خود را از حافظه فلش دريافت می نمايد  .با توجه به تكنولوژی استفاده شده
در ساخت اينگونه حافظه ھا  ،ھمواره می تـوان نـرم افـزار ذخيـره شـده درون آنـان را ارتقـاء و بـا يـك نـسخه جديـد
جايگزين نمود  IOS .ممكن است به صورت فشرده و يـا معمـولی ذخيـره شـده باشـد  .در اكثـر روترھـا يـك نـسخه
اجرائی از  IOSدر زمان راه انـدازی روتـر بـه حافظـه  RAMانتقـال مـی يابـد  .در سـاير روترھـا  IOS ،ممكـن اسـت
مستقيما" از طريق حافظه فلش اجراء گردد  .با افزودن و يا تعويض ماژول ھای  SIMMsو يا كارت ھای  PCMCIAمی
توان ظرفيت حافظه فلش را ارتقاء داد .


حافظه  : NVRAMاز اين نوع حافظه ھای غير فرار به منظور ذخيـره پيكربنـدی راه انـدازی روتـر اسـتفاده مـی

گردد  .در برخی دستگاه ھا  NVRAM ،بر اساس تكنولـوژی  EEPROMsو در سـاير دسـتگاه ھـا بـه صـورت حافظـه
ھای فلش پياده سازی می گردد .اطالعات موجود در  NVRAMپس از خاموش شدن و يا راه اندازی مجـدد روتـر از
بين نخواھند رفت .


گذرگاه ھا )  : ( Busesاكثر روترھا شامل يك گذرگاه سيستم و يك گـذرگاه پردازنـده مـیباشـند  .از گـذرگاه

سيستم به منظور مبادله اطالعات بين پردازنده و اينترفيس ھا و يا تجھيزات جانبی نـصب شـده در يكـی از اسـالت
ھای سيستم  ،استفاده می گـردد  .گـذرگاه فـوق مـسئوليت مبادلـه بـسته ھـای اطالعـاتی بـه اينتـرفيس ھـا را
برعھده دارد ) دريافت و ارسال (.

گذرگاه پردازنده توسط پردازنده و به منظور دستيابی عناصر از طريق حافظه اصـلی روتـر اسـتفاده مـی گـردد .ايـن
گذرگاه مسئوليت مبادله دستورالعمل ھا و داده به يك آدرس خاص از حافظه را برعھده دارد ) ذخيره و بازيابی (.



حافظه  : ROMاز اين نوع حافظه به منظور ذخيره دائم كد اشكال زدائی راه انداز )  ( ROM Monitorاسـتفاده

میگردد  .مھمترين وظيفه حافظه  ، ROMتست و عيب يابی سخت افـزار در زمـان راه انـدازی روتـر و اسـتقرار نـرم
افزار  IOSاز حافظه فلش به درون حافظه  RAMمیباشد  .برخی روترھا دارای يك نسخه خاص و سبك تر از IOS
می باشند كه می توان از آن به عنوان يك گزينه و منبع جايگزين در زمان راه اندازی روتر استفاده نمود .اطالعات
موجود در اينگونه حافظه ھا را نمی توان حذف نمود و در صورت نياز به ارتقاء  ،میبايست تراشه مربوطه را تعـويض
نمود .


اينترفيس ھا  :اينترفيس ھا مسئوليت اتصاالت روتر به دنيای خارج را برعھده داشـته و مـی تـوان آنـان را بـه

سه گروه عمده تقسيم نمود :
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اينترفيس ھای مختص شبكه محلی  :اين نوع اينترفيس ھا معموال" يكـی از گزينـه ھـای متفـاوت اترنـت و يـا
 Token Ringمی باشند  .اينترفيس ھای فوق دارای تراشه ھای كنترلی خاصی می باشـند كـه منطـق الزم بـرای
اتصال سيستم به محيط انتقال را ارائه می نمايند  .پيكربندی اينترفيس ھای فوق ممكن است به صورت ثابت و يـا
ماژوالر ) پيمانه ای و قابل افزايش با توجه به نياز ( باشد .

اينترفيس ھای مختص شبكه  : WANشامل اينترفيس ھای سريال  ISDN ،و  ) CSUsبرگرفته از Channel
 ( Service Unitمی باشد .ھمانند اينترفيس شـبكه ھـای محلـی  ،ايـن نـوع اينتـرفيس ھـا نيـز دارای تراشـه ھـای
كنترلی خاصی می باشند كه منطق الزم بـرای اتـصال سيـستم بـه محـيط انتقـال را ارائـه مـی نماينـد  .پيكربنـدی
اينترفيس ھای فوق ممكن است به صورت ثابت و يا ماژوالر باشد .

اينترفيس ھای كنسول و كمكی  :اين نوع اينترفيس ھا  ،پـورت ھـای سـريالی مـی باشـند كـه از آنـان جھـت
پيكربندی اوليه روتر استفاده می گردد  .پورت ھای فوق را نمی توان به عنوان پورت ھای شبكه در نظـر گرفـت و از
آنان صرفا" جھت برقراری ارتباط از طريق پورت ھای ارتباطی كامپيوتر و يا مودم استفاده بعمل می آيد.



منبع تغذيه  :منبع تغذيه توان الزم برای عملكرد صحيح عناصر داخلی روتر را تامين می نمايد  .روترھای بـزرگ

ممكن است دارای چندين منبع تغذيـه باشـند  .در روترھـای كوچـك منبـع تغذيـه ممكـن اسـت بـه صـورت External
باشد.

محل نصب عناصر داخلی درون روتر

برای استفاده از روتر الزم نيست كه با محل نصب عناصر اشاره شده درون روتر آشنا باشـيم ولـی در برخـی مـوارد
نظير ارتقاء حافظه اين موضوع می تواند ضرورت خاص خود را داشته باشد .

نوع عناصر و محل نصب آنان در روترھا با توجه به مدل آنان می تواند متفاوت و متغير باشد  .شكل زير عناصر اصلی
داخلی در يك روتر  2600را نشان می دھد .
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عناصر اصلی داخلی روتر  ) 2600منبع  :سايت سيسكو (

شكل زير برخی كانكتورھای خارجی يك روتر  2600را نشان می دھد .

آشنائی با اينترفيس ھای روتر

ھمانگونه كه در مطلب آشنائی با عناصر داخلی روتر اشاره گرديد  ،اينترفيس ھا مسئوليت اتصاالت روتر به دنيای
خارج را برعھده داشته و می توان آنان را به سه گروه عمده اينتـرفيس ھـای مخـتص شـبكه محلـی  ،اينتـرفيس
ھای مختص شبكه  WANو اينترفيس ھای كنسول و كمكی تقسيم نمود  .در اين مطلب با اينترفيس ھای فوق
آشنا خواھيم شد .
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انواع اينترفيس ھای روتر

اينترفيس ھا مسئوليت اتصاالت روتر به دنيای خارج را برعھده داشته و می توان آنان را به سه گروه عمده تقسيم
نمود :



اينترفيس ھای مختص شبكه محلی  :با استفاده از اينتـرفيس ھـای فـوق يـك روتـر مـی توانـد بـه محـيط

انتقال شبكه محلی متصل گردد .اينگونه اينترفيس ھا معموال" نوع خاصـی از اترنـت مـی باشـند  .در برخـی مـوارد
ممكن است از ساير تكنولوژی ھای  LANنظير  Token Ringو يا  ) ATMبرگرفتـه از Asynchronous Transfer Mode
( نيز استفاده گردد .


اينترفيس ھای مختص شبكه  : WANاين نوع اينترفيس ھا اتصاالت مـورد نيـاز از طريـق يـك ارائـه دھنـده

سرويس به يك سايت خاص و يا اينترنت را فراھم می نمايند  .اتصاالت فـوق ممكـن اسـت از نـوع سـريال و يـا ھـر
تعداد ديگـر از اينتـرفيس ھـای  WANباشـند  .در زمـان اسـتفاده از برخـی اينتـرفيس ھـای  ، WANبـه يـك دسـتگاه
خارجی نظير  CSUبه منظور اتصال روتر به اتصال محلی ارائـه دھنـده سـرويس نيـاز مـی باشـد  .در برخـی ديگـر از
اتصاالت  ، WANممكن است روتر مستقيما" به ارائه دھنده سرويس متصل گردد .


اينترفيس ھای كنسول و كمكی  :عملكرد پورت ھای مديريتی متفاوت از سـاير اتـصاالت اسـت  .اتـصاالت

 LANو  ، WANمسوليت ايجاد اتصاالت شبكه ای به منظور ارسال فريم ھا را برعھده دارند ولی پورت ھای مديريتی
يك اتصال مبتنی بـر مـتن بـه منظـور پيكربنـدی و اشـكال زدائـی روتـر را ارائـه مـی نماينـد  .پـورت ھـای كمكـی )
 ( auxiliaryو كنسول ) ( consoleدو نمونه متداول از پورت ھای مديريت روتر می باشند  .اين نوع پورت ھا  ،از نوع
پورت ھای سريال غيرھمزمان  EIA-232می باشند كه به يك پورت ارتباطی كـامپيوتر متـصل مـی گردنـد  .در چنـين
مواردی از يك برنامه شبيه ساز ترمينال بر روی كامپيوتر به منظور ايجاد يك ارتباط مبتنـی بـر مـتن بـا روتـر اسـتفاده
می گردد  .مديران شبكه می توانند با استفاده از ارتباط ايجاد شده مديريت و پيكربندی دستگاه مورد نظـر را انجـام
دھند .

شكل زير انواع اتصاالت يك روتر را نشان می دھد .
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انواع اينترفيس يك روتر ) منبع  :سايت سيسكو (

در ادامه با نحوه استفاده از اينترفيس ھای فوق آشنا خواھيم شد.

پيكربندی روتر با استفاده از پورت ھای مديريت

پورت ھای كنسول و كمكی به منزله پورت ھای مديريتی می باشند كه از آنان به منظور مـديريت و پيكربنـدی روتـر
استفاده می گردد  .اين نوع پورت ھای سريال غيرھمزمان به عنوان پورت ھای شبكه ای طراحی نشده اند  .برای
پيكريندی اوليه روتر از يكی از پورت ھای فوق استفاده می گردد  .معموال" برای پيكريندی اوليه  ،اسـتفاده از پـورت
كنسول توصيه می گردد چراكه تمامی روترھا ممكن است دارای يك پورت كمكی نباشند .

زمانی كه روتر برای اولين مرتبه وارد مدار و يا سرويس می گردد  ،با توجه به عدم وجود پارامترھای پيكربندی شده
 ،امكان برقراری ارتباط با ھيچ شبكه ای وجود نخواھد داشت  .برای پيكربندی و راه اندازی اوليه روتر  ،مـی تـوان از
يك ترمينال و يا كامپيوتر كه به پورت كنسول روتر متصل می گردد ،استفاده نمود  .پس از اتصال كـامپيوتر بـه روتـر ،
می توان با استفاده از دستورات پيكربندی  ،تنظيمـات مربوطـه را انجـام داد  .پـس از پيكربنـدی روتـر بـا اسـتفاده از
پورت كنسول و يا كمكی  ،زمينه اتصال روتر به شبكه به منظور اشكال زدائی و يا مانيتورينگ فراھم می گردد.

نحوه اتصال به پورت كنسول روتر

برای اتصال كامپيوتر به پـورت كنـسول روتـر  ،بـه يـك كابـل  rolloverو يـك آداپتـور  RJ-45 to DB-9نيـاز مـی باشـد .
روترھای سيسكو به ھمراه آداپتورھای مورد نياز برای اتصال به پورت كنسول ارائه می گردند  .كامپيوتر و يا ترمينال
می بايست قادر به حمايـت از شـبيه سـازی ترمينـال  VT100باشـند .در ايـن رابطـه از نـرم افزارھـای شـبيه سـاز
ترمينال نظير  HyperTerminalاستفاده میگردد .

برای اتصال كامپيوتر به روتر می بايست مراحل زير را دنبال نمود :



پيكربندی نرم افزار شبيه سازی ترمينال بر روی كامپيوتر ) انتخاب شماره پورت مناسب و ( ...
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اتصال كانكتور  RJ-45كابل  rolloverبه پورت كنسول روتر



اتصال سر ديگر كابل  rolloverبه آداپتور RJ-45 to DB-9



اتصال آداپتور  DB-9به كامپيوتر

شكل زير نحوه اتصال كامپيوتر به روتر را با استفاده از يك كابل  rolloverنشان می دھد :

اتصال كامپيوتر به روتر

برای مديريت و پيكربندی از راه دور روتر  ،می توان يك مودم را به پورت كنسول و يا كمكی روتر متصل نمود  .شـكل
زير نحوه اتصال روتر به يك مودم را نشان می دھد :

ارتباط با روتر از طريق مودم

به منظور اشكال زدائی روتر ،استفاده از پـورت كنـسول نـسبت بـه پـورت كمكـی تـرجيح داده مـی شـود  .در زمـان
استفاده از پورت كنسول به صورت پيش فرض پيام ھای خطاء  ،اشكال زدائی و راه اندازی نمايش داده می شـوند.
از پورت كنسول در مواردی كه سرويس ھـای شـبكه فعـال نـشده و يـا بـا مـشكل مواجـه شـده انـد نيـز مـی تـوان
استفاده نمود  .بنابراين پورت كنسول گزينه ای مناسب برای بازيافت رمز عبور و ساير مشكالت غيرقابل پيش بينی
می باشد .
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اتصال اينترفيس ھای LAN

در اكثر محيط ھای  ، LANروتر با استفاده از يك اينترفيس  Ethernetو يا  Fast Ethernetبه شبكه متصل می گردد .
در چنين مواردی روتر ھمانند يك ميزبان است كه با شبكه  LANاز طريق يـك ھـاب و يـا سـوئيچ ارتبـاط برقـرار مـی
نمايد  .به منظور ايجاد اتصال از يك كابل  straight-throughاستفاده می گردد  .دربرخی موارد ،اتـصال اترنـت روتـر
مستقيما"به كامپيوتر و يا روتر ديگری متصل می گردد  .در چنين مواردی از يك كابل  Crossoverاستفاده می گردد.

در صورت عدم استفاده صحيح از اينترفيس ھا  ،ممكن است روتر و يا ساير تجھيزات شـبكه ای بـا مـشكل مواجـه
گردند .

اتصال اينترفيس ھای WAN

اتصاالت  WANدارای انواع مختلفی بوده و از تكنولوژی ھـای متفـاوتی اسـتفاده مـی نماينـد .سـرويس ھـای WAN
معموال" از ارائه دھندگان سـرويس اجـاره مـی گـردد .خطـوط  leasedو يـا  packet-switchedنمونـه ھـائی از انـواع
متفاوت اتصاالت  WANمی باشند .

برای ھر يك از انواع سرويس ھای  ، WANدستگاه مشتری ) اغلب يك روتر است ( به منزله يك  ) DTEبرگرفتـه از
 ( data terminal equipmentرفتار می نمايد  .پايانه فوق با استفاده از يك دستگاه  ) DCEبرگرفتـه از data circuit-
 (terminating equipmentكه معموال" يك مودم و يا  ) CSU/DSUبرگرفتـه از channel service unit/data service
 ( unitمی باشد به ارائه دھنده سرويس متصل می گردد  .از دستگاه فوق برای تبديل داده از  DTEبه يـك شـكل
قابل قبول برای ارائه دھنده سرويس  ، WANاستفاده می گردد .

استفاده از اينترفيس  ) WANمنبع  :سايت سيسكو (
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اينترفيس ھای سريال  ،متداولترين اينترفيس استفاده شده در روتر برای سـرويس ھـای  WANمـی باشـند  .بـرای
انتخاب كابل سريال مناسب ،بررسی موارد زير پيشنھاد می گردد :



نوع اينترفيس  :روترھای سيسكو ممكن است از كانكتورھای متفاوتی برای اينترفيس ھای سريال اسـتفاده

نمايند  .مثال" در برخی روترھا از اينترفيس ھای سريال  smartو يا يك اتصال  DB-60استفاده می گردد .


نوع اتصال شبكه  :آيا شبكه بـه يـك دسـتگاه  DCEو يـا  DTEمتـصل اسـت ؟  DCEو  DTEدو نـوع اينتـرفيس

سريال می باشند كه دستگاه ھا از آنان به منظور ارتباط با يكديگر استفاده می نمايند  .ارائـه سـيگنال كـالك بـرای
مبادله اطالعات بر روی گذرگاه ،مھمترين ويژگی دستگاه ھای  DTEمحسوب می گردد .


نوع سيگنالينگ  :برای ھر دستگاه می توان از يك استاندارد سريال متفاوت اسـتفاده نمـود  .ھـر اسـتاندارد،

سيگنال ھای موجود بر روی كابل را تعريف و نوع كانكتورھای دو سر كابل را مشخص می نمايد .


نوع كانكتور  :برای استفاده از كابل به چه نوع كانكتورھائی نياز می باشد ؟
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