راه اندازی اوليه روتر

روتر يك نوع كامپيوتر خاص است كه دارای عناصر مشابه يك كامپيوتر استاندارد شخصی نظير پردازنـده  ،حافظـه  ،خطـوط
داده و اينترفيس ھای مختلف ورودی و خروجی است .روترھا نيز ھماننـد كامپيوترھـا كـه بـرای اجـرای برنامـه ھـا بـه يـك
سيستم عامل نياز دارند  ،از خدمات يك سيستم عامل در ابعاد گسترده استفاده می نمايند .

فرآيند راه اندازی روتر با استقرار برنامه  ، Bootstrapسيستم عامل و يـك فايـل پيكربنـدی در حافظـه آغـاز مـی گـردد  .در
صورتی كه روتر نتواند يك فايل پيكربندی را پيدا نمايد  Setup mode ،فعال و پس از اتمام عمليات در اين  ، modeمی توان
يك نسخه  backupاز فايل پيكربندی را در حافظه  NVRAMذخيره نمود.

ھدف از اجرای روتين ھای راه انداز نرم افزار  ، IOSراه اندازی و آغاز فعاليت ھای يك روتـر مـی باشـد  .بـدين منظـور الزم
است عمليات زير توسط روتين ھای راه انداز انجام شود :



حصول اطمينان از صحت عملكرد سخت افزار روتر



يافتن و استقرار نرم افزار  IOSدر حافظه



يافتن و بكارگيری فايل پيكربندی راه انداز و يا ورود به setup mode

پس از روشن كردن روتر  ،در اولين اقدام برنامه ای موسوم به  ) POSTبرگرفته از  ( power-on self-testاجراء می گردد.
برنامه فوق در حافظه  ROMذخيره و مشتمل بر روتين ھائی است كه تمامی عناصر سـخت افـزاری روتـر نظيـر پردازنـده ،
حافظه و پورت ھای اينترفيس شبكه را بررسی و تست می نمايد .

پس از حصول اطمينان از صحت عملكرد سخت افزار  ،فرآيند راه اندازی روتر بر اساس مراحل زير دنبال می شود:



مرحله اول  :اجرای برنامه  loader bootstrapموجود در حافظه  . ROMبرنامه فوق  ،مشتمل بر مجموعـه

ای از دستورالعمل به منظور تست سخت افزار و مقداردھی اوليه  IOSبرای انجام وظايف محوله می باشد .


مرحله دوم  :يافتن محل ذخيره  . IOSفيلد بوت ريجستر پيكربندی ،مكـان ذخيـره  IOSرا تعيـين مـی نمايـد  .در

صورتی كه مشخص شده باشد كه می بايست  IOSاز طريق حافظه فلش در حافظـه مـستقر گـردد ولـی  IOSدر حافظـه
فلش موجود نباشد  ،يك نسخه از  IOSبا امكانات محدودتر از طريق حافظه  ROMدر حافظه مستقر خواھد شد .


مرحله سـوم  :اسـتقرار  IOS imageدر حافظـه  .در ايـن مرحلـه  IOSدر حافظـه مـستقر مـی گـردد  .پـس از

استقرار  IOSدر حافظه و عملياتی شدن آن  ،ليستی از عناصر سـخت افـزاری و نـرم افـزاری موجـود بـر روی نمايـشگر )
كامپيوتر و يا ترمينال ( نمايش داده می شود .


مرحله چھارم  :استقرار فايل پيكربندی در حافظه و اجـرای دسـتورات آن  .در ايـن مرحلـه فايـل پيكربنـدی

ذخيره شده در حافظه  ، NVRAMدرون حافظه اصلی قرار گرفته و دستورات آن يكی پس از ديگری اجراء می گردند .



مرحله پنجم  :فعال شدن  mode Setupدر صورتی كه  IOSبگونه ای تنظيم شده باشـد كـه وی را ملـزم بـه

استقرار فايل پيكربندی از طريق يك سرويس دھنده  TFTPو يا  NVRAMنمايد ولـی در عمـل فايـل پيكربنـدی در ھيچيـك از
مكان ھای اشاره شده موجود نباشد  ،روتـين  automated setupمقـداردھی اوليـه مـی گـردد  .در ايـن  modeامكانـات و
تسھيالت الزم برای نصب حداقل پيكربندی مورد نياز در اختيار مديريت شبكه گذاشته می شود  .در  ، setup modeپاسخ
ھای پيش فرض بين عالمت ][ نشان داده شده و پس از فشردن كليد  ، Enterگزينه پيش فرض انتخاب می گـردد  .پـس
از تكميل فرآيند پيكربندی  ،گزينه ھای زير نمايش داده می شوند :

Setup mode
[0] Go to the IOS command prompt without saving this config.
[1] Return back to the setup without saving this config.
[2] Save this configuration to nvram and exit.
Enter your selection [2]:

چراغ ھای LEDs

در زمان راه اندازی روتر  ،ھر  LEDموجود با توجه به رسـالت خـود مـی توانـد اطالعـات مفيـدی را ارائـه نمايـد  .مـثال" LED
مربوط به اينترفيس ھا  ،وضعيت ھر اينترفيس را نشان خواھد داد  .در صـورتی كـه اينتـرفيس فعـال و بـه درسـتی متـصل
شده باشد ولی  LEDآن خاموش است  ،ممكن است برای اينترفيس يك مشكل خاص ايجاد شده باشد .

راه اندازی سيستم و نمايش پيام ھا و اطالعات مختلف

در زمان راه اندازی روتر اطالعات و پيـام ھـای متفـاوتی بـر روی نمايـشگر كـامپيوتر و يـا ترمينـال نمـايش داده مـی شـود .
اطالعات فوق با توجه به نوع اينترفيس روتر و نسخه  IOSمتفاوت می باشد  .در ادامـه بـه برخـی از پيـام ھـا در زمـان راه
اندازی روتر اشاره می گردد :



نمايش پيام " "possibly due to write erase ,NVRAM invalidدر زمان راه اندازی روتر اين موضوع را اعالم

می نمايد كه روتر تاكنون پيكربندی نشده و يا اطالعات موجود در حافظه  NVRAMآن حذف شده است  .در چنين مواردی
الزم است كه روتر پيكربندی شده و فايـل پيكربنـدی در حافظـه  NVRAMذخيـره و در ادامـه از فايـل فـوق اسـتفاده گـردد .
تنظميات پيش فرض برای ريجستر پيكربندی مقدار  X21020می باشد كه نشاندھنده ذخيره  image IOSدر حافظـه فلـش
است و می بايست از طريق حافظه فوق به درون حافظه اصلی منتقل گردد .


نمايش اطالعات نرم افزاری و سخت افزاری روتر  .در زمان راه اندازی روتر  ،اطالعات متفاوتی نظيـر شـماره

نسخه برنامه ھای  ، IOS ، bootstrapمدل روتر  ،نوع پردازنده  ،ميزان حافظه  ،تعداد و نوع اينترفيس ھا بـر روی صـفحه
نمايشگر كامپيوتر و يا ترمينال نمايش داده می شود .

راه اندازی روتر  :ايجاد يك HyperTerminal Session

تمامی روترھای سيسكو دارای يك پورت كنسول سريال غيرھمزمان  TIA/EIA-232می باشند  .برای اتـصال يـك ترمينـال
به پورت كنسول روتر  ،از كابل ھا و آداپتورھای خاصی استفاده می گردد  :ترمينـال  ،يـك ترمينـال اسـكی و يـا كـامپيوتری
است كه بر روی آن نرم افزارھای شبيه ساز ترمينال نظير  HyperTerminalاجراء شـده باشـد  .بـرای اتـصال كـامپوتر بـه
پورت كنسول روتر از  RJ-45 to RJ-45 rollover cableبه ھمراه آداپتور  RJ-45 to DB-9استفاده می گردد .

نرم افزارھای شبيه ساز ترمينال

ھر سيستم عامل از يك و يا چندين نوع برنامه شبيه ساز ترمينـال اسـتفاده مـی نمايـد  ، HyperTerminal .يـك برنامـه
ساده شبيه ساز ترمينال است كه از آن در نسخه ھای مختلف ويندوز اسفاده می گـردد  .در واقـع  ،كـامپيوتر بـه ھمـراه
 ، HyperTerminalنظير يك ترمينال رفتار می نمايد ) با استفاده از صفحه كليد فرامين تايپ و پس از ارسال به روتر  ،نتـايج
از طريق نمايشگر كامپيوتر  ،نمايش داده می شود ( .

استفاده از يك كابل  rolloverو برنامه ای نظير  ، HyperTerminalمتداولترين روش اتصال به پورت كنسول روتر به منظور
بررسی و تغيير پارامترھای پيكربندی روتر می باشد .

تجھيزات مورد نياز

برای اتصال كامپيوتر به روتر به تجھيزات و امكانات زير نياز می باشد :



يك دستگاه كامپيوتر كه دارای يك اينترفيس سريال است و برنامه  HyperTerminalبر روی نصب شده باشد .



يك روتر



كابل كنسول و يا  rolloverبرای اتصال كامپيوتر به روتر

ايجاد يك HyperTerminal Session

برای ايجاد يك  HyperTerminal Sessionو اتصال كامپيوتر به روتر مراحل زير را دنبال می نمائيم :

مرحله اول  -پيكربندی اوليه روتر  :در اولين اقدام می بايست كابل  rolloverرا به پورت كنسول روتـر و سـر ديگـر آن را
با استفاده از يك آداپتور  DB-9و يا  DB-25به پورت سريال )  ( COMكامپيوتر متصل نمود .

اتصال روتر به كامپيوتر )منبع  :سايت سيسكو (

مرحلــه دوم  -اجــرای برنامــه  : HyperTerminalدر ايــن مرحلــه پــس از روشــن كــردن كــامپيوتر و روتــر  ،برنامــه
 HyperTerminalموجود در مسير زير را اجراء می نمائيم .

Start > Programs > Accessories > Communications > Hyper Terminal

مرحله سوم  -انتخاب يك نام برای  : HyperTerminal Sessionدر اين مرحله برای ارتبـاط مـورد نظـر  ،يـك نـام را
مشخص می نمائيم .

مرحله چھارم -انتخاب اينترفيس ارتباطی كامپيوتر  :در اين مرحله نوع اينترفيس ارتباطی كامپيوتر با روتر را مشخص
می نمائيم ) پورت سريال . ( COM1 :

مرحله پنجم  -مشخص نمودن خصايص اينترفيس ارتباطی  :در اين مرحله خصايص پورت سـريال انتخـاب شـده در
مرحله قبل )  ( COM1را مشخص می نمائيم .

Bits per second: 9600



Data bits: 8



Parity: None



Stop bits: 1



Flow control: None



پس از فعال شدن پنجره  ، HyperTerminal sessionروتر را روشن نموده و در صورتی كه روتر روشن است  ،كليـد Enter
را فعال و در انتظار پاسخ روتر می مانيم  .در صورت پاسخ روتر  ،يك ارتباط موفقيت ْآميز با روتر برقرار شده است .

مرحله ششم  :بستن  : Sessionبرای خاتمه دادن بـه  ، Console sessionگزينـه  Exitرا از طريـق منـوی  Exitانتخـاب
نموده و آن را با يك نام دلخواه ذخيره می نمائيم ) استفاده مجدد از آن در آينده (.

راه اندازی روتر Logging :

برای پيكربندی روترھای سيسكو  ،می بايست در ابتدا به بخش رابط كاربر آنان دستيابی داشت  .بدين منظور  ،می توان
از يك ترمينال و يا دستيابی از راه دور اسـتفاده نمـود  .پـس از دسـتيابی بـه روتـر  ،در اولـين اقـدام مـی بايـست عمليـات
 loggingرا انجام تا زمينه استفاده از ساير دستورات به منظور مشاھده آخرين وضعيت پيكربندی و يا تغييـر پيكربنـدی روتـر
فراھم گردد .

به منظور ارائه يك اليه امنيتی مناسب  ،امكان بالفعل كـردن پتانـسيل ھـای ارائـه شـده ) دسـتورات ( روتـر در دو mode
متفاوت فراھم شده است :



 :EXEC mode Userدر اين  ، modeعموما" دستوراتی را می توان اجراء نمود كـه ماحـصل اجـرای آنـان  ،نمـايش

وضعيت پيكربندی روتر است و نمی توان با استفاده از مجموعه امكانات ارائه شده در اين  ، modeپيكربندی روتر را تغييـر
داد .


 :Privileged EXEC modeبـا اسـتفاده از امكانـات موجـود در ايـن  ، modeمـی تـوان پيكربنـدی روتـر را انجـام و

تغييرات الزم را اعمال نمود .

پس از  loginبه روتر  ،پرامپت  user Exec modeنشان داده می شود  .دستورات موجود در اين  ، modeزيرمجموعه ای از
دستورات  Privileged EXEC modeمی باشند  .برای دستيابی به مجموعه كامل دسـتورات مـی بايـست بـه Privileged
 EXEC modeوارد شد  .با تايپ دستور  enableو يا شكل مخفف شده آن يعنـی  ، enآمـاده ورود بـه ايـن  modeخـواھيم
شد  .در صورتی كه برای روتر رمز عبوری تعريف شـده باشـد  ،پـس از نمـايش  passwordمـی بايـست رمـز عبـور را وارد
نمود.

پس از تكميل فرآيند  ، loginشكل پرامپت )  (promptتغيير و به صورت " "#نشان داده می شود كه نـشاندھنده ورود بـه
 Privileged EXEC modeمی باشد ، global configuration mode .يكی از حاالتی است كـه صـرفا" از طريـق Privileged
 EXEC modeقابل دستيابی است  .امكان دستيابی به حاالت زير از طريق  global configuration modeوجود دارد :

 Interface
 Sub interface
 Line
 Router
 Route-map

برای برگشت به  EXEC modeاز طريق  ، Privileged EXEC modeاز دستور  disableو يـا  Exitاسـتفاده مـی گـردد  .بـرای
برگشت به  Privileged EXEC modeاز طريق  ، global configuration modeاز دستور  Exitو يا كليدھای  Ctrl-Zاسـتفاده

 از ھريـك از حـاالتPrivileged EXEC mode  مـی تـوان بـرای برگـشت مـستقيم بـهCtrl-Z  از تركيب كليـدھای. می گردد
.  استفاده نمودconfiguration mode global زيرمجموعه

enable secret  وenable password  می توان از دسـتورات، Privileged EXEC mode برای تعريف رمز عبور جھت ورود به
.  می باشدenable secret  اولويت با دستور، در صورت استفاده از دستورات فوق. استفاده نمود

آشنائی با امكانات بخش رابط كاربر

mode  ليـست دسـتورات قابـل اسـتفاده در ھـر، privileged EXEC mode  و يـاuser EXEC mode با تايـپ عالمـت "?" در
 می توان صفحات بعـدی راenter  دستورات صفحه به صفحه نمايش داده شده و با فشردن كليد. نمايش داده می شود
. مشاھده نمود

mode user EXEC دستورات
Exec commands:
access-enable Create a temporary Access-List entry
access-profile Apply user-profile to interface
clear Reset functions
connect Open a terminal connection
disable Turn off privileged commands
disconnect Disconnect an existing network
connection
enable Turn on privileged commands
exit Exit from the EXEC
help Description of the interactive help system

Router>?

lock Lock the terminal
login Log in as a particular user
logout Exit from the EXEC
mrinfo Request neighbor and version information
from a multicast router
mstat Show statistics after multiple multicast
traceroutes
mtrace Trace reverse multicast path from
destination to source
name-connection Name an existing network
connection
pad Open a X.29 PAD connection
ping Send echo messages
ppp Start IETF Point-to-Point Protocol (PPP)
resume Resume an active network connection
rlogin Open an rlogin connection
show Show running system information
slip Start Serial-line IP (SLIP)
systat Display information about terminal lines
telnet Open a telnet connection
terminal Set terminal line parameters
--More--

privileged EXEC mode دستورات
Exec commands:
access-enable Create a temporary Access-List entry
access-profile Apply user-profile to interface
access-template Create a temporary Access-List entry
bfe For manual emergency modes setting

#Router?

clear Reset functions
clock Manage the system clock
configure Enter configuration mode
connect Open a terminal connection
copy Copy configuration or image data
debug Debugging functions (see also 'undebug')
disable Turn off privileged commands
disconnect Disconnect an existing network connection
enable Turn on privileged commands
erase Erase flash or configuration memory
exit Exit from the EXEC
help Description of the interactive help system
lock Lock the terminal
login Log in as a particular user
logout Exit from the EXEC
mrinfo Request neighbor and version information from a
multicast router
mstat Show statistics after multiple multicast traceroutes
mtrace Trace reverse multicast path from destination to
source
name-connection Name an existing network connection
no Disable debugging functions
pad Open a X.29 PAD connection
ping Send echo messages
ppp Start IETF Point-to-Point Protocol (PPP)
--More--

 يك نمونـه مثـال ) تنظـيم سـاعت روتـر ( را بـا ھـم دنبـال مـی، برای آشنائی با نحوه استفاده از بخش رابط كاربر روتر
: نمائيم

( clock  تايپ عالمت "?" به منظور آگاھی از دستورات موجود ) استفاده از دستور: مرحله اول



.  بررسی گرامر دستور و اين كه زمان را می بايست با چه فرمتی وارد نمود: مرحله دوم





مرحله سوم  :پس از تايپ ساعت  ،دقيقه و ثانيه  ،به شما اعالم می گردد كه به اطالعات بيشتری نياز می باشد

) روز  ،ماه  ،سال (.


مرحله چھارم  :با فشردن كليدھای  ctrl-Pو يا )كليد  ( up arrowدستور تايپ شده قبلی تكرار و با اضـافه نمـودن

عالمت سوال به انتھای آن  ،وضعيت آرگومان ھای اضافی آن مشخص می گردد.


مرحله پنجم :با مشاھده عالمت "^" و پاسخ سيستم  ،شاھد بروز يك خطـاء خـواھيم بـود  .محـل عالمـت "^" ،

مكان احتمالی بروز خطاء را نشان می دھـد  .بـرای تايـپ صـحيح دسـتور  ،مجـددا" دسـتور را تـا محلـی كـه عالمـت "^"
مشخص نموده تايپ كرده و سپس از عالمت "?" برای آگاھی از گرامر مربوطه استفاده می نمائيم .


مرحله ششم  :پس از درج ساعت  ،دقيقه و ثانيه بر اساس فرمت درخواستی  ،در ادامه سال را نيـز بـا توجـه بـه

فرمت مورد نظر وارد می نمائيم .

تنظيم زمان روتر
Router Con0 is now available

Press RETURN to get started.

Router>enable
?Router#cl
clear clock

? Router#clock
set Set the time and date

? Router#clock set
hh:mm:ss Current Time

? Router#clock set 13:22:00
<1-31> Day of the month
MONTH Month of the year

? Router#clock set 13:22:00 17 october
<1999-2035> Year

Router#clock set 13:22:00 17 october 2005
Router#

دستورات اضافی ويرايش

بخش رابط كاربر شامل يك  modeاضافی ويرايش است كه با تعريف مجموعه ای از كليدھا  ،امكان ويـرايش يـك دسـتور را
در اختيار كاربر قرار می دھد  mode .فوق  ،به صورت پـيش فـرض فعـال مـی گـردد و در صـورت تمايـل مـی تـوان آن را بـا
استفاده از دستور  terminal no editingدر  privileged EXEC modeغيرفعال نمود .

در اين  ، modeاز  Scrollingافقی در مواردی كه طول يك دستور از يك خـط تجـاوز مـی نمايـد  ،اسـتفاده مـی گـردد  .در
چنين مواردی و زمانی كه  cursorبه منتھی اليه سمت راست می رسد  ،خط دستور به اندازه ده حرف بـه سـمت چـپ
شــيفت پيــدا نمــوده و اولــين ده حــرف تايــپ شــده نمــايش داده نخواھنــد شــد  .وجــود عالمــت " "$در ابتــدای يــك دســتور
نشاندھنده اين موضوع است كه خط به سمت چپ  scrollنموده است .

استفاده از سوابق دستورات تايپ شده

بخش رابط كاربر روتر به منظور استفاده مجدد از دستورات تايپ شده  ،آنان را در يك بافر و با ظرفيت محدود نگھداری مـی
نمايد ) سوابق و يـا تاريخچـه دسـتورات (  .بـا اسـتفاده از امكانـات موجـود مـی تـوان عمليـات زيـر را در ارتبـاط بـا سـوابق
دستورات انجام داد :



تنظيم و مشخص نمودن اندازه بافر سوابق



فراخوانی مجدد دستورات



غيرفعال نمودن ويژگی "سوابق دستورات "

سوابق دستورات به صورت پيش فرض فعال می گردد و قادر به ذخيره حداكثر ده خط دستور در بـافر مربوطـه مـی باشـد .
برای تغيير تعداد دستوراتی كه می توان آنان را در ليست سوابق نگھداری نمود  ،از دستور  terminal history sizeو يـا
 history sizeاستفاده می گردد  .حداكثر  256دستور را می توان در ليست سوابق نگھداری نمود.

برای دستيابی به دستورات تايپ شده  ،از كليدھای  Ctrl-Pو يا كليـد  ) arrow Upحركـت بـه سـمت ابتـدای ليـست ( و
كليدھای  Ctrl-Nو يا  ) down arrowحركت به سمت پائين ليست ( استفاده می گردد .

ماھيت و نحوه پيكربندی دستگاه ھای شبكه ای

استفاده از فن آوری ھای متعدد و درعين حال پويا در طراحی  ،پياده سازی و نگھداری شـبكه ھـای كـامپيوتری  ،ضـرورت
ارتقاء مستمر دانش برای عالقه مندان فعاليت در اين عرصه را به يك بايد تبديل كـرده اسـت  .صـرفنظر از ميـزان اطالعـات
شما در خصوص شبكه ھای كامپيوتری ،ھمواره الزم است كه با يك ديد جديد به بازنگری اندوخته ھای خود پرداخته تا از
اين رھگذر يك ساختار مناسب علمی در جھت مديريت و اشكال زدائی بھينه شبكه در ذھن ايجاد گردد .

عالقه مندان فعاليت در عرصه مديريت شبكه ھای كامپيوتری  ،مـی بايـست دارای اطالعـات مناسـبی در مـوارد متعـددی
نظير تفاوت روتر با سوئيچ و اصول اوليه آدرس دھی  IPباشند .عالوه بر اين  ،توجه دقيق بـه برخـی از مفـاھيم كليـدی در
خصوص ماھيت و نحوه پيكربندی دستگاه ھای شبكه ای نيز حائز اھميت اسـت  .در ادامـه بـه بررسـی مـواردی خـواھيم
پرداخت كه توجه به آنھا ،مسير ما را برای حركت منطقی و سريع به سمت جلو ھموارتر می نمايد.

نكته اول  :آگاھی از تفاوت بين پروتكل ھای  routingو routed

واژه  routingدر شبكه ھای كامپيوتری به انتخاب مسير جھت ارسال داده اطالق می گـردد .پروتكـل ھـای  ، routingبـه
آندسته از پروتكل ھائی اطالق می شود كه مسئوليت توزيع اطالعات روتينگ بين ساير روترھـای موجـود در يـك شـبكه را
برعھده دارند .ھر روتر می بايست نسبت به ساير شبكه ھائی كه به وی متصل شده اند آگاھی داشـته باشـد  .پروتكـل
ھای زير نمونه ھائی از پروتكل ھای  routingمی باشند :



 ) OSPFبرگرفته از ( Open Shortest Path First



 ) RIPبرگرفته از ( Routing Information Protocol



 ) EIGRPبرگرفته از ( Enhanced Interior Gateway Routing Protocol



 ) BGPبرگرفته از (Border Gateway Protocol

ھر پروتكل شبكه كه اطالعات الزم در سطح اليه شبكه را ارائه می نمايد تا به كمك آن يك  packetبتواند از يك ميزبـان بـه
ميزبان ديگر ) بر اساس يك مدل آدرس دھی ( ارسال گردد  ،يك پروتكل  routedمحسوب می گردد  .ايـن نـوع پروتكـل ھـا
فرمت يك  packetرا تعريف و از فيلدھای موجود در آن استفاده می نمايند  .پروتكل  IPيك نمونه از پروتكل ھـای  routedو
 ) NetBEUIبرگرفته از  ( Extended User Interface NetBIOSنمونه ای از يك پروتكل  non-routableاست .

نكته دوم  :آشنائی با حاالت متفاوت مديريت روتر

بخش رابط كاربر  IOSروترھای سيسكو بـه چنـدين حالـت ) ( modeمتفـاوت تقـسيم مـی گـردد  .ھـر ، command mode
امكان پيكربندی عناصر مختلفی را بر روی روتر فراھم می نمايد  .با توجه بـه موضـوع فـوق  ،مـديران شـبكه مـی بايـست
شناخت مناسبی نسبت به ھر يك از سـطوح مجـاز روتـر داشـته باشـند  .بـه عبـارت ديگـر  ،آگـاھی و شـناخت مناسـب
نسبت به عملكرد ھر  mode commandو نحوه استفاده از پتانسيل ھای موجـود ،امكـان پيكربنـدی بھينـه روتـر را فـراھم
می نمايد.



 : User Exec Modeپس از  log inبه يك روتر سيسكو  ،به صورت پيش فرض در اين  modeقرار خـواھيم گرفـت

 .در  modeفوق  ،عمليات زيادی را نمی توان انجام داد و صرفا" امكان دستيابی و مشاھده برخی اطالعات وجود دارد  .در
اين  modeامكان تغيير پيكربندی روتر وجود نـدارد  .از دسـتور  enableبـرای اسـتقرار در  Mode Privileged EXECاسـتفاده
می گردد .


 : Privileged Exec Modeپس از استقرار در اين  modeبا استفاده از مجموعـه دسـتورات موجـود مـی تـوان بـه

مجموعه كاملی از اطالعات دستيابی داشت  .مثال" با استفاده از گونه ھـای مختلـف دسـتور  showمـی تـوان اطالعـات
گسترده ای در خصوص وضعيت روتر و پيكربندی آن را مشاھده نمود  .در اين  modeنيز نمی توان پيكربندی روتـر را تعييـر
داد و می بايست از سـاير مـدھای زيـر مجموعـه )  ( modes subاسـتفاده نمـود  .از دسـتور  config terminalبـه منظـور
استقرار در  Global Configuration Modeاستفاده می گردد .


 : Global Configuration Modeبا استفاده از امكانات موجود در اين  modeمی توان پيكربندی روتر را تغييـر داد

 .از دستور  exitبه منظور برگشت به  Privileged Exec Modاستفاده می گردد .

نكته سوم  :شناخت مناسب نسبت به گونه ھای مختلف دستور show

دستور  ، showاز جمله دستورات مھم در  IOSسيسكو است كه از آن در موارد متعددی استفاده مـی گـردد  .بـا ايـن كـه
می بايست با تمامی قابليت ھای اين دسـتور آشـنا گرديـد ولـی اسـتفاده از آن در برخـی مـوارد دارای اھميـت بيـشتری
است :



 : Show ip routeدستور فوق  ،مسيرھای موجود بر روی روتـر را نمـايش مـی دھـد ) اطالعـات موجـود در جـدول

روتينگ  . ( IPمسيرھای روتر می توانند به صورت ايستا و يا پويا تعريف گردند  .در صورت عدم تعريف يك مسير پيش فرض
و يا عدم وجود مقصدی كه ترافيك روتر می بايست به آن ھدايت شود  ،روتر ترافيك منتقل شده به خود را ناديـده گرفتـه و
از آن صرفنظر می نمايد .


 : show running-configurationدسـتور فـوق  ،پيكربنـدی جـاری روتـر را نـشان مـی دھـد  .در صـورت اعمـال

ھرگونــه تغييــرات در پيكربنــدی روتــر  ،مــی بايــست بــا اســتفاده از دســتور  copy run startآنــان را ذخيــره نمــود .



 : show ip interface briefدستور فوق  ،خالصه ای از وضعيت جاری تمامی اينترفيس ھای موجود بر روی روتـر

را نمايش می دھد  .از خروجی اين دستور می توان به منظور تشخيص تعداد و نوع اينترفيس ھا  ،آدرس و وضعيت آنـان )
فعال بودن و يا غيرفعال بودن (  ،استفاده نمود.

نكته چھارم  :آگاھی از نحوه عملكرد آدرس ھای  IPخصوصی و  NATبا يكديگر

بر اساس  ، 1918 RFCآدرس ھای  IPخصوصی قابل  routeبر روی شبكه اينترنت نمی باشند .از آدرس ھای فـوق صـرفا"
در شبكه ھای داخلی استفاده می گردد و روترھای اينترنت ترافيك دريافتی از اين نوع شبكه ھا را دورخواھند انداخت .

10.0.0.0 /8 or 255.0.0.0
172.16.0.0 /12 or 255.240.0.0
192.168.0.0 /16 or 255.255.0.0

اكثر شركت ھا و شبكه ھای موجود در منازل در حال حاضر از آدرس ھای  IPخصوصی استفاده می نمايند  .شايد بـرای
شما اين سوال مطرح شده باشد كه با توجه به ايـن كـه روترھـا اينگونـه آدرس ھـا را  routeنخواھنـد كـرد  ،نحـوه مبادلـه
اطالعات از طريق كاربران اينگونه شبكه ھا برروی اينترنت به چـه صـورت اسـت ؟ در پاسـخ مـی بايـست بـه ايـن موضـوع
اشاره نمود كه در اين نوع شبكه ھا از  ) NATبرگرفتـه از  ( network address translationاسـتفاده مـی گـردد ، NAT .
آدرس ھای  IPخصوصی را به آدرس ھای  IPعمومی تبديل ) ترجمه ( می نمايد  ).در زمان ارسـال و برگـشت درخواسـت
كاربران ( .

نكته پنجم  :آگاھی از نحوه اشكال زدائی شبكه با استفاده از مدل OSI

اشكال زدائی شبكه از جمله وظايف مھم مديران شبكه ھـای كـامپيوتری اسـت كـه در صـورت عـدم تبعيـت از يـك رويكـرد
علمی به منظور برخورد با آن  ،اتالف منابع موجود خصوصا" زمـان را بـه دنبـال خواھـد داشـت  .بـه منظـور اشـكال زدائـی
شبكه از روش ھای متفاوتی استفاده می گردد  .پيشنھاد می گردد كه از اليه فيزيكی ) اليـه اول( مـدل  OSIكـار شـروع
شود و بتدريج به سمت اليه ھای ديگر حركت گردد  .رويكرد فوق  ،يكی از سريعترين روش ھای اشكال زدائـی در شـبكه
ھای كامپيوتری است .

اصول اوليه پيكربندی روتر

پيكربندی روتر  ،از جمله اھداف مشترك تمامی مديران شبكه ھای كامپيوتری است  .با اين كه پيكربندی روتر برای انجـام
عمليات پيچيده بين شبكه ای چالش ھای مختص به خود را دارد  ،ولی انجام برخی از عمليـات اوليـه كـار مـشكلی بنظـر
نمی آيد  .برای پيكربندی يك روتر الزم است كه در ابتدا با برخی مفاھيم كليدی آشنا شويم تا در ادامه بتوانيم با سـرعت
بيشتری از  ) CLIبرگرفته از  ( command-line interfaceاستفاده نمائيم.

در ادامه با برخی از اين مفاھيم كليدی آشنا می شويم .

استفاده از Help

برای آشنائی با نحوه عملكرد و گرامر يك دستور می توان از "?" و كليدھای جھت نما ،استفاده نمود .



تايپ "?" به منظور مشاھده ليستی از دستورات موجود در ھر mode

خروجی

دستور تايپ

Exec commands:
access-enable Create a temporary Access-List entry
access-profile Apply user-profile to interface
clear Reset functions
connect Open a terminal connection
disable Turn off privileged commands
disconnect Disconnect an existing network connection
enable Turn on privileged commands

Router>?

exit Exit from the EXEC
help Description of the interactive help system
lock Lock the terminal
login Log in as a particular user
logout Exit from the EXEC
--More--

( استفاده از "?" پس از تايپ چند حرف از يك دستور به منظور تكميل آن ) بدون فاصله

خروجی

دستور تايپ

show

Router>sh?

استفاده از "?" پس از تايپ دستور با حداقل يك فاصله به منظور مشاھده ليستی از گونه ھای متفاوت يك دستور

خروجی
alps

Alps information

backup

Backup status

clock

Display the system clock

compress

Show compression statistics

dialer

Dialer parameters and statistics

drip

DRiP DB

flash

display information about flash:

file system

دستور تايپ

Router>show ?







استفاده از كليدھای جھت نما به منظور نمايش مجدد دستورات تايپ شده

آشنائی با حاالت متفاوت دستورات

بخش رابط كاربر  IOSروترھای سيسكو بـه چنـدين حالـت ) ( modeمتفـاوت تقـسيم مـی گـردد  .ھـر ، command mode
امكان پيكربندی عناصر مختلفی را بر روی روتر فراھم می نمايد  .با توجه به نـوع  command modeاز مجموعـه دسـتورات
خاصـی مـی تـوان اسـتفاده نمـود  .بـه عبـارت ديگـر  ،ھـر  command modeمـا را محـدود بـه اسـتفاده از مجموعـه ای از
دستورات می نمايد  .با تايپ عالمت سوال )?( در ھر  ، command modeمی توان ليستی از دستورات مجاز در آن mode
خاص را مشاھده نمود) در زمان استفاده از  helpبه شكل پرامپت دقت نمائيد ( .

جدول زير انواع  command modeمتداول و نحوه ورود و خروج از آن  modeرا نشان می دھد .

mode command

دستيابی روش

User EXEC

privileged EXEC

پرامپت شكل
>Router1

Log in

Router#

از طريق user EXEC mode

configuration

 exitو يا

 logoutبرای برگشت به
user EXEC mode
استفاده از دستور ات

تايپ دستور
Global

استفاده از دستور Logout
استفاده از دستور

تايپ دستور enable

terminal configure

روش خروج

Router (config)#

 end ، exitو يا كليدھای
 Ctrl-zبرای برگشت به

از طريق privileged EXEC

privileged EXEC mode

mode
تايپ دستور

برای برگشت به

type interface
 numberنظير :
Interface
configuration

interface serial 0/0

global configuration mode
Router (config-

از طريق
configuration global
mode

if)#

تايپ دستور exit
و برای برگشت مستقيم به
mode privileged EXEC
از كليدھای Ctrl-z

در ھر  mode commandمی توان با فشردن كليدھای  Ctrl-Zمستقيما" به  privileged EXEC modeبرگشت  ،در مقابل
استفاده از دستور  exitكه ما را به  modeقبلی برمی گرداند .

مثال  :مجموعه دستورات زير نحوه سوئيچينگ بين  command modesرا نشان می دھد .

دستورات تايپ
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface serial 0/0
Router(config-if)# line 0
Router(config-line)# controller t1 0
Router(config-controller)# exit
Router(config)# exit
Router#

ابطال يك دستور و يا ويژگی خاص

به منظور ناديده گرفتن ) (Undoingدستور تايپ شده و يا غيرفعال كردن يك ويژگی خاص  ،می توان از كليد واژه  noقبل از
اكثر دستورات استفاده نمود ) نظير. ( no ip routing :

ذخيره تغييرات پيكربندی

پــس از انجــام پيكربنــدی مــورد نظــر  ،مــی بايــست تغييــرات اعمــال شــده را در حافظــه  ) NVRAMبرگرفتــه از nonvolatile
 ( random-access memoryذخيره نمود .بدين ترتيب در صورت قطع برق و يا  loadingمجدد سيستم  ،اطالعات پيكربندی
از بين نخواھند رفت .

دستور تايپ
Router# copy running-config startup-config
Building configuration...

خروجی
][[OK
Router#

پس از تايپ دستور فوق  ،پس از چند دقيقه ) يك تا دو ( اطالعات پيكربندی در  NVRAMذخيره می گردد .

