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جیاتن همدقم

 درکراک زا نانیمطا لوصح تهج اه نومزآ عاونا يارجا رتور ياه متسیس هعسوت يارب
دادـعت و شـخب رـه تواـفتم ياـه درکراک هب هجوت اب .تسیرورض يرما رتور حیحص
لاـمتحا هـک تـساسرف تقاط يراک یتسد تروص هب اه نومزآ نیا ماجنا ،اه نآ يالاب
 نیارد رضاح گرزب ياه تکرش دننامه دیاب سپ .دراد هارمه هب زین ار یناسنا ياطخ
یـحارط ياه نومزآ هک دوش هداد هعسوت و یحارط یمتسیس ،وکسیس نوچمه هزوح
 ار هلـصاح جیاـتن و هداد ماـجنا راـکدوخ تروـص هـب ار فلتخم ياه ویرانس يارب هدش
 .دهد شرازگ
 و يرازــفا مرن ياــه متــسیس هعــسوت دــنیارف لیهــست هدــش  ماــجنا هژورــپ زا فدــه
 اه نآ درکلمع یجنس تحص دنیارف ندش هزیناکم هلیسو هب رتور اب طبترم يرازفا تخس
.دشاب یم هروظنم ماع ياه رگشزادرپ طسوت

يا هکبشيزاجمتروصهبدناوتبهکتساهدشیحارطیمتسیسهژورپنیاماجنايارب
هدرکارجاارهدشفیرعتياهنومزآ،هتخاسارنومزآدرومياهنابزیمواهرتورزالکشتم

درکراکيزاجمتروصهبمتسیسنیاهکییاجنآزا.دیامنهیاراارهطوبرمياهشرازگو

هروظنم ماعياههدنزادرپيورربارنآناوتیم،دنکیميزاسهیبشارنومزآدرومتازیهجت
.دومنارجا
دنیارفکینآردوهدرکباختنا(CI)هتسویپماغدارازباناونعهبارزنیکنجهژورپنیارد

،درادمانتخاسي هلحرمهکلواي هلحرمرد.میا هدرکفیرعتيا هلحرم3)نیالپیاپ(

رگا.دوش یمبصنولیاپماکوهدشهتفرگدکنزخمزارتورياه سیورسهبطوبرمياهدک
ياه نومزآهلحرمنیارد.میوش یممودي هلحرمدراو،دشيرپستیقفومابهلحرمنیا
يارجاوتخاسدنورزاشرازگکیرخآي هلحرمردودنوش یمارجاکی هب کیهدشفیرعت

هژورپدکسروسردرییغترهداجیاابهدشرکذدنیارف.ددرگ یمهیاراوهدمآمهارفاه نومزآ

.ددرگ یمارجاراکدوختروصهب
،bgp،dhcp،isisياه لکتورپهبطوبرمنومزآ50زاشیبعومجمردهژورپنیارد

ospf،ripوstatic routing3ياراداج نیاردهدشیحارطياه نومزآ.دوش یمارجا
.دنشاب یمینایاپوارجا،يزاس هدامآشخب
واه نابزیم،اه چییوس،اهرتورزالکشتمهکبشيژولوپوتکی،هیلوايزاس هدامآشخبرد
تن ینیمرازفا مرنزاهکبشيزاسهیبشيارب.دیآ یمدوجوهباه نآیطابتراياه کنیل
ويژولوپوتییاهتناشخبردوهدشارجااه نومزآيدعبشخبرد.تساهدشهدافتسا

.دنور یمنیبزاوهدشيزاسکاپ،تن ینیمطسوتهدمآالابي هکبشياهدون

:تساهدمآریزلکشرددنیارفيارجایلکدنور

هراومه ،دوش یمنآهبيدایزهجوتهزورماهکرازفا مرنهعسوتوقیقحتياه دنیارفرد

هعسوتردهلئسمنیا.دشاب یمنآي هدنهدلیکشتیلصايازجازارازفا مرننومزآ

اه متسیسنیاردهکارچ.دنک یمادیپیمهمرایسبشقنزینرتورياهمتسیس
يرمااه نآدرکلمعتحصزانانیمطاودوش یميزاسهدایپياهدیچیپياه دنیارف
ياه رتوریبایریسمیلصاياه درکراکهدشيزاس هدایپهژورپرد.دیامن یميرورض
تعرسشیازفاولیهستببسهکدریگ یمرارقنومزآدرومراکدوختروصهببایهر

.دوشیمیناسناياهاطخزوربزايریگولجونآيرازفا مرنهعسوتدنیارف

يدنب عمج
 هــب ،راــکدوخ تروــص هــب رــتورياه متــسیس یجنــس تحص تــیمها هــب هــجوت اب هژورپنیا رد
 هــئاراو اــه نومزآ يارــجا ،رازــفا مرن تخاــس تیلباق هک میتخادرپ فطعنم یمتسیس يزاس هدایپ
 يرازــفا مرني هعسوت دنیارف دوبهب ياتسار رد و هتشاد ار هزیناکم تروص هب هطوبرمياه شرازگ
 .دوش عقاوشخبرثا الماکبایهربایریسمياه متسیس
 و فلتخمياه نومزآ يارجاناکما ،زاب نتمياه رازبا کمک هب يداهنشیپ راتخاس فاطعنا
 لیهست ببس هک تسا هدروآ ناغمرا هبهروظنم ماعياه هدنزادرپ يور رب ار هدیچیپ ياه ویرانس
 رد تامادقا و يرازفا مرن تاداریا زا یشانياه هنیزه شهاک نینچمه ورازفا مرن هعسوت دنیارف
.دشاب یم اه نآ عفر تهج
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رد تارییغت لامعا
هژورپ دک سروس

 و دلیب،لیاپماک
دیدج ياه دک بصن

اه نومزآ يارجا شرازگ ي هئارا

 ماغدادنیارفيزادنا هار
زنیکنج رد هتسویپ

بو طیحم رد هدش ماجناياه نومزآ هنومنشرازگ


