
2 
 

 

 دانشگاه زنجان

 دانشکده فنی و مهندس

 گروه برق
 

 

 پایان نامه کارشناسی

 گرایش: قدرت

 

پروژه :عنوان   

 نمونه یک دانشگاه کامپیوتری شبکه شبیه سازی

 

 استاد راهنما:

 جناب آقای دکتر شهرام محمدی

:تهیه و تنظیم  

5244778آیدین محمد زاده   

 

29تابستان   



3 
 

 

 

                                                                                                      فهرست             

 4  ----------------------------------------------مقدمه   

 72-----------------------------------------پیکربندی شبکه

---------------------------ارائه شده پیکربندیبه  ها با توجه روتر پیکربندیتوضیحات شبکه و 

------------------------77 

 44 ------------------------------ی کامپیوتریها شبکه  معرفی

---------------------------انواع توپولوژی شبکه و توپولوژی مورد نیاز و استاندارد در دانشگاه

------------------- 88 

 06 -------------------------------------------بلنواع کاا

 00-------------------------------------------کوسیس ابزار

 56---------------------------------------  نحوه مسیر یابی 

ecnatsid rdiaev veiacsr 266-------------------- مسیر یابی  

 260-------------------------------------انتخاب بهترین مسیر

 227---------------------------بررسی روشهای مهار کردن لوپ

 enso------------------------------------------272پروتکل 

 211---------------------------------------چ هایسوی  معرفی



4 
 

 246---------------------------------7های الیه  عملکرد سویچ

rcvaitv vcsl 240---------------در مدیریت ترافیک  و نقش آن 

avisl )280-----------------------------)ترافیک تفکیک شده 

 201-----------------------------------------------بع امن

 

 

 

 مقدمه:

 د.شبكه : برقراري ارتباط و امكان تبادل بين يك يا چند سيستم را شبكه مي گوين-

 -work group9-1انواع شبكه كامپيوتري از نظر روش عملكرد و ساختار كنترل و امنيت :  -

client/server 

كامپيوتر ايجاد مي شود كه از مزاياي آن مي  11: شبكه اي كه حداكثر از  work group* شبكه 

 بليت كنترل مي باشد.توان به راه اندازي آسان و ارزان بودنش اشاره كرد ، از معايب آن عدم وجود قا

: اين شبكه بسيار وسيع بوده و قابليت كار در حوزه هاي مختلف را دارا  client/server* شبكه هاي 

 مي باشند.

كه يك متخصص شبكه  switchو  Routerدستگاه بوده به نام هاي  9اجزاي اصلي شبكه براي كار 

 9و ساير ابزار الكترونيكي قابل كاركرد با اين دستگاه با همديگر  9بايد اصول برقراري ارتباط بين اين 

 عنصر را به خوبي بلد باشد.



5 
 

Router و switch  هاي بسيار مختلفي در اين زمينه وجود دارند كه با توجه به نوع و مدل و سطح

 عملكرد كارايي و قيمت هايي مختلف را ددارا مي باشند.

اشاره كرد سوئيچ ها  cisoهاي خود شركت switch و Routerاز جمله اين دستگاهها مي توان به 

مي باشد سوئيچ هاي معمولي بوده و 2اليه كار مي كنند كه سوئيچ هايي كه كاربردشان در اليه  3در 

 نيز به كار روند. Routerسوئيچ هايي هستند كه مي توانند به عنوان  3سوئيچ هاي اليه 

ئيچ استفاده شده است كه براي طراحي يك كردن چندين روتور و سو config* پروژه ي اينجانب از 

دانشگاه ايده آل به كار مي رود ، به علت اينكه هر چه تعداد روترها و سوئيچ ها بيشتر باشد توانايي 

كنترل ترافيك و هدايت و پهناي باند بيشتري در دسترس است مانيز از همين فن استفاده كرده ايم و 

configمكان وجود هرگونه ها به گونه طراحي شده است كه اcollision  در آن به حداقل رسيده

 نشده و از بين نرود.  Deadاست و هيچ سيگنالي در آن 

هاي بسيار متنوعي  configبراي طراحي يك سيستم امكان اعمال شرايط ضوابط و محدوديتها و 

مي توان آنها را به  وجود دارد كه با توجه به نوع شبكه و ابزار موجود و وضع اقتصادي و درخواست كاربر

ها اعمال configهاي كلي وجود داشته كه در اين پروژه تمام اين  configكار برد ولي يك سري از 

 شده و جزئيات انها نيز به وقت در جلوتر طرح و برنامه ريزي مي شود و پس از آموزش اعمال مي گردد.

 baseرا فيبر نوري درنظر گرفته و  به دليل اينكه شبكه ي ايده آل است ما تمامي كابل هاي پروژه

 برنامه را با توجه با اين امر محقق ساخته ايم.

 مي پردازيم و پس از آن  switchابتدا يك روتر و سپس يك  configدر ادامه به نحوه ي كار و 

 ها را مورد پردازش قرار مي دهيم. hostنحوه ي تعيين 
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هاي معتبر ( مي باشد.كه با IPعتبر )خريدن رنج هاي مIPاولين گام براي طراحي يك پروژه داشتن 

به كار برد و سپس با اعمال چند configدر  IPيك سري تكنيك ها مي توان تعداد زيادي 

command آنها به يكIP.برد 

مد مي باشد و   set upمد كار كند ، مد اول  9كردن يك روتر : يك روتر مي تواند در configنحوه 

 .مي باشد clIدومين مد 

1- set up mode   اين مد داراي :config  خاص بوده كه با طرح چند سوال از شما نحوه ي

config .كردنش مشخص مي شود 

9- clI  كه امكان اعمال :config  بيشتر روي آن وجود دارد كه همانenable mode .مي باشد 

Host name > enable 

Host name # conf T 

Host name # Enable secret 

Host name # enable password 

Config # exit 

Router # exit 

 اي خاص را ست كنيم الزم است. passwordها براي اينكه بخواهيم براي روتر configاين 

براي مشخص كردن نحوه ي استفاده از روتر و پهناي باند مورد استفاده آن و ديگر عوامل مي توان از 

config.هاي زير استفاده كرد 
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Router > en 

Router # conf t 

Router # line vty 0 4 

Router # transport input telnet 

Router # password cisco 

Router # login 

Router # exit 

Telnet  يكي از مسائلي كه مي توان در روترها به كاربرد همان :telnet  مي باشد ، وقتي در يك

Router  راه دور به روتر وصل شد و كنترل ان را در دست گرفت  اين خاصيت فعال باشد مي توان از

 و هر عملي كه بخواهيم روي آن انجام داد.

 :  telnetنحوه ي فعال كردن 

# conf T 

# line con  

# login 

# transport input telnet 

# password cisco 

# exit 
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اينكه بتوانيم اطالعات مي باشد براي  nVRAMو  RAMحافظه مي باشيم كه  9در روترهاي داراي 

 استفاده مي كنيم : command 9موجود در اين حافظه هاي را نبينيم از 

 RAMنمايش اطالعات حافظه 

Router # show running – config 

 NVRAMنمايش اطالعات حافظه 

Router # show start up – config 

 ر استفاده مي كنيم :زي commandجهت نمايش كليه اطالعاتي در روتر ست كرده ايم از 

Show History 

براي برقرار آنها دارا مي باشند حال مي خواهيم interfaceمي دانيم كه يك روتر و سوئيچ چندين 

 ها را بررسي كنيم.intrfaceكردن اين configنحوه ي 

 Router (config) # inter face fast ethernet)شماره اينتر فيس(

 يا

Router ( config) # inte eth (0) 

 و

. 

استفاده شده  Ripمي توان از روش مختلفي استفاده كرد كه در اين پروژه از  cisoبراي مسير يابي 

 است . در زير به بررسي مختصر هريك مي پردازيم.
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Routing   :1. static                              Rip       v1,v2 

2. Dynamic                                     IGRP 

EIGRP 

OSPF 

IS-IS 

BGP 

ها ، IPبراي معرفي  commandبه صورت استاتيك انجام مي شود ، كليه  Routingزمانيكه يك 

 شود كاري زمان بر و مشكل مي باشد. setاعالم نحوه ي دسترسي و ... به صورت كامالً دستي بايد 

Router # conf t 

Router (config) # ip rout     

 911.161.09از طريق درگاه  subnet 255.255.0.0با  129.161.311روش  مطابق اين  

 دريافت مي شود.

 :  Ripپروتكل مسيريابي 

109.16.1.1                                                                                                           

109.161.101.1/92 
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اتفاق loopمي باشد و اگر بيشتر از اين تعداد استفاده شود  16م تعداد روترها در اين پروتكل ماكزيم

مي افتد. يكي خصوصيات بارز اين پروتكل ، عدم سنگيني شبكه و در نتيجه سهولت و افزايش پهناي 

 باند مي باشد.

Command : ها 

Router > en 

Router # conf T 

Router (config ) # Router Rip 

Router (config-Router) # network 

Router (config - Router) # net work 

Router ( config - Router) # timer basic 

 ها : commandدر ادامه براي نمايش كليه 

Router # show ip protocol 

Router # show ip route 

 اشاره مي كنيم :  Ripدر زير به برخي از خواص پروتكل 

Invalid timeزمانيك ( ه روتر بهpossibly down     )111"مي رود 

Hold down    )111")زمانيكه روتر فقط خبرهاي خوب را مي شنود 

Flushed timer زمانيكه اگر برسد آن خط از روي(network   )921"پاك مي شود 
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 accesslist(ACL)نحوه ي نوشتن 

Access list  همان ليستي كه در آن به ،IP ج يا ممنوعيت اعمال مي شود مي ها اجازه ورود و خرو

ها را از دسترس برخي ابزار خارج كرد و يا برخي از آنها فقط اجازه استفاده از ابزار را IPتوان برخي 

 دارد.

نفر موجود در شبكه فقط يك نفر از اينترنت استفاده كند و بقيه  01مثالً مي توان دستور داد كه از 

 داشته باشد. telnetبتواند قابليت  IPفقط يك  نتوانند استفاده كنند يا اينكه مثال

 : configنحوه ي 

(config) # access-list (access list) # (deny - permit) source 

Source – wild card mask   {log} 

1-99          standarad IP ACL 

100-199     extended IP ACL 

 :مثال 

# access list 100 # permit telnet    172.160.10.10      172.168.50.10 

Port 23  همانport  برايtelnet .مي باشد 

 را تعيين كرد. ACLهمچنان مي توان گروه  ACLدر 

 به عنوان مثال : 

 ip access-group 10        in # مجاز به ورود



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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