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RRAS .دوکار اصلی را انجام می دهد Remote   وRouting 

 

Remote  مثال یک :Mail Server و کارمندان برای اینکه بتوانند  داخلی داریمMail    داخلی خود را چک کنند نیاا  دارناد

 انجام می شود. Dialup یا و  VPNکنند. حال این ارتباط ا  طریق  Remoteکه به اداره 

 

 

Routing:  مثلNat Router – Network Router – IGMP 

 

 RRAS  مثال : .بکار بردبندی های متفاوتی  پیکر بارا می توان 

1. RAS Server 

3. VPN Server 

2. Network Router 

4. DHCP Relay 

 

 کانفیگ می کنیم :  RAS Serverرا بر روی  RRASمثالً 

که تمام کالینت های ما نیاا  دارناد   است  ،مشکل این کالینت دارد 300که هر سگمنت  وداریم چندین  یر شبکه با شبکه ای 

است( ،دسترسی داشته باشند.این کالینت ها می خواهند با این  Private) Dial Upتا به شبکه خصوصی با استفاده ا  اتصال 

 کار ،ایمیل اشان را چک کنند و به منابع دسترسی داشته باشند.
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کالینت ها بتوانناد   تاراه اندا ی کنیم ، کانفیگ شده  RAS Serverآن برروی  RRASکه سرویس  3002یک سرور :  راه حل

 با شبکه ارتباط برقرار کنند.

Remote Access :  1 .VPN (vpn server) 

               3 .Dial Up(RAS Server) 

Dial Up : هزینه را باال می برد  یرا 

 نیا  به چند مودم و خط تلفن دارد .1

 هزینه باالی تماس های ا  راه دور .3

 

RRAS  به عنوانVPN Server:  داریم. کالینت  000یک شبکه با 

 است.  publicارتباط ا  طریق اینترنت  ولی را داریمقبلی  مشکل

 است .  VPN Server راه حل

. ولی نیا  به خط تلفن نداریم. پس هزینه کمتر ا  قبل می باشد ولای  ای( VPNهزینه این کار : نیا  به پورت های نرم افزاری )

 رم افزای را ساپورت کنند.های کافی تا بتوانند پورت های ن RAMو  باشد اینترنت پر سرعت داشته VPN Serverباید 

 

 

 

RRAS  به عنوانNetwork Router:  کامپیوتر داریم. 110یک شبکه با 

 .است : ترافیک بر اثر نصب نرم افزارهای گوناگون ، باال رفته و کارایی شبکه را کم کرده مشکل

)روترهای سیسکو( یا نرم افازاری  (. روتر می تواند سخت افزاری BوA: تقسیم شبکه به دو شبکه توسط روتر.)سگمنت  حل راه

(Server 3002 Win ای کهRRAS  به عنوان یک روتر شبکه بر روی آن کانفیگ شده استآن). 

و کانفیاگ   3002تاا کاارت شابکه در یاک سارور       3کامپیوتر و نصاب   00دارای  Bکامپیوتر و سگمنت  00دارای  Aسگمنت 

RRAS  بر رویNetwork Router .در سرور 

 

RRAS وان به عنNAT Router :  کالینت داریم.  200یک شبکه با  

در اختیار نداریم چاون هزیناه     IP Publicاینکه تمام کالینت ها دسترسی به اینترنت ال م دارند و ما به اندا ه کافی  : مشکل

 باالیی دارد.
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 . NATبه تمام کالینت های شبکه توسط واسط  IP Private.اختصاص  RRASدر  NAT: کانفیگ  راه حل

 . NATواسط عمومی آنها بر روی و سپس تخصیص  ISPا    IP Publicدریافت چند 

 

 انواع روتر :

 ها را کنترل می کنند. IPترافیک  TCP/IPکار می کنند و در شبکه  OSIمدل  2روترها در الیه 

باه هماراه     RRASکه در آن سارویس   3002داریم که نوع نرم افزاری آن مانند سرور  نرم افزاریو  سخت افزاریدو نوع روتر 

 .استکانفیگ شده   RIPو  OSPFپروتکل ها و واسط هایی مانند 

 EIGRP-IGRPستورات کانفیگ بیشتری دارد. دو پروتکل آن سخت افزاری هم مثل روترهای سیسکو که د

ولی اگار یاک    ISDNهای بزرگ که ترافیک خیلی  یادی نداریم ممکن است یک روتر نرم افزاری کافی باشد مثل   WANدر 

WAN .مانند سیسکو با ترافیک باال باشد باید ا  روترهای سخت افزاری که با دستورات خاص کانفیگ شده اند بهره ببریم 

 

 مسیرها

بایاد ا    3در  مان مسیریابی هستند.مثالً برای رفاتن باه شابکه شاماره      روترها دارای یک جدول ذخیره سا ی اطالعات مسیر

 استفاده کند. 1اینترفیس 

 route delete:  دستور .مانند یک سری دستورات برای کار با این جداول وجود دارد 

هوشمندانه نیست و باه  خیلی که در روش استاتیک   باشد ( و داینامیک staticتعیین مسیرها می تواند به دو صورت دستی )

 که های کوچک استفاده می شود ولی روش داینامیک در شبکه های بزرگ صورت می گیرد.باین دلیل در ش

 OSPF,EIGRP,IGRP,RIPداینامیک مانند : 

 را ساپورت نمی کند. IPXولی  IP,TCP/IP,Apple Talk   ساپورت می کند :  RRASپروتکل هایی که 

Hop توسط آن در داده که است مسیری Router کند می پیدا انتقال. 

Backbone شاده  طراحای  کمتر ظرفیت با خطوط به شدن وصل برای که باشند می  یاد فواصل در اینترنت ارتباطی خطوط 

 .شود می تشکیل ها Backbone این ا   یادی تعداد ا  اینترنت .اند

 

RRAS Interfaces (Network Interface:) 

 گویند. RRAS Interfacesقادر به عبور کردن باشد را  RAS Serverو  RASهر جا که ترافیک بین کالینت های 

 دو نوع دارد :
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 شناسایی می شود. 3002فیزیکی : مودم ، کارت شبکه ای که توسط سرور  -1

 استفاده می کنند. VPNیا  Dial Upاینترفیس های نیا مند به شماره گیری که ا   -3

 

 : RRASکانفیگ کردن 
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 : RRASمختص به  propertiesکادر 

 General-Security-IP-PPP-Loggingهای : TABدارای 

 Remote Access Serverو  Router(LAN & demand-dial)می توان این کامپیوتر را باه عناوان    General تبدر 

 فعال کرد.
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 MS Chap V1,V3و  EAPو متدهای آن مثل  IASها را تنظیم کرد. مثل  Authenticationمی توان  Security تبدر 

EAP(Extensible Authentication Protocol)  که بینRAS Server , RAS Client    مذاکره انجام می دهاد. حتای

 را متناسب با خود بنویسد. EAPمی تواند  third partyشرکت های 

 

 : EAPدو نوع 

1. EAP-TLS 

3. EAP-MD0 

TLS(Transport Level Security) : 

 دارد ساپورت نمی شود. RASای که  work groupداده ها را رمزگذاری می کند ولی در شبکه 

TLS   اSSL  اسااتفاده ماای کنااد. تشااخیص هویااتTLS  بصااورت دوطرفااه یاااmutual  اساات.یعنی هاام ساارور، کالیناات را

Authentication .می کند و هم کالینت ، سرور را 
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TLS , MS Chap       بین سرور و کالینت رمزگذاری داده را انجام می دهد .حال اگر سرور به یاک شابکه خصوصای دیگار نیاز

با آن شبکه خصوصی نیز ارتباط داشته باشد ، برای رمزنگاری داده ا   RASسرور بخواهد ا  طریق  RASمتصل باشد و کالینت 

IP Security ستفاده می کنیم.ا 

 SEK(Secret Encryption) Keyبا اتصال ا  راه دور به ناام   RAS Client , RAS Serverرمزنگاری داده در  مان اتصال 

 شناخته می شود.

SEK  تشخیص هویت برقرار شده ، تولید می شود.در  مانی که فرآیند 

 در اتصاالت ا  راه دور دو نوع رمزنگاری داریم :

1. MPPE(Microsoft) 

 40bit,00bit,132bitاستفاده می کند با رمزنگاری هایی به طول  RSAا  

3. DES & 2DES 

DES  00ا  کلیدbit  2وDES  بیت اند بر روی ویندو ها و کالینت های  00سه تا کلید که هر کدامVPN  کاه  است

 تولید می شوند. IP Securityدر 

MS Chap  یک طرفه است ولیMS Chap V3 و طرفه است.د 

SPAP  . خیلی قدیمی استPAP  مطمئن نیست و اتصاالت را هم رمزنگاری نمی کند.خیلی 

 را بررسی کردیم. Authenticationتا اینجا پروتکل های 

 

 : IPتب 

دسترسی داشته باشند یا نداشته باشند و همین طاور در ماورد     LANها اجا ه داد تا به منابع  RAS Clientمی توان در آن به 

RAS Client  ها و اتصاالتی که نیا مند به شماره گیری هستند باRAS Server  .ارتباط داشته باشند یا نه 

 RAS( به این منظور که staticانجام شده یا به صورت دستی ) DHCPرا تعیین کرد که آیا توسط  IPمی توان نوع تخصیص 

Client  هایی کهIP .گرفتند بتوانند وارد شبکه شوند 

 ها اجا ه تفکیک اسامی منابع و نام کامپیوترها را داد. RAS Clientدر این تب می توان به 
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 : PPPتب 

می توان ا  چندین اتصال برای باال بردن سرعت بین کاربر و سرور بهره برد و پهنای باند را کنترل کرد. می تاوان بارای بهباود    

 فقط پسور ندارد( PAPکرد و داده های انتقالی را برای کارایی بیشتر فشرده کرد.) SETرا  LCPارتباط 
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 :  Loggingتب 

 .)برای تنظیمات و خطا یابی(نوشته می شوند System Logها به صورت  Logتمام 
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 RRASپروتکل های مسیریابی پنجره 
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 : NATپیکربندی 

 شخصی به عمومی در اینترنت است که سه کامپوننت مختص به خود دارد : IPترجمه 

1- Translation :  تبدیلIP  ها به شماره پورت هایTCP/UDP         های مخاتص باه پکتای کاه در حاال انتقاال باین

 اینترنت و شبکه خصوصی اند.

3- Addressing :  می توان به سادگی با یکDHCP Server    باه کامپیوترهااIP,subnet mask,Gateway,IP 

DNS .را اختصاص داد 

2- Name Resolation :NAT  می تواند مانند یکDNS Server       عمال کناد.)در کامپوننات قبلای ماننادDHCP 

Server ).عمل کرد 

 

 است : NATکانفیگ می شود که شامل حداقل دو اینترفیس برای کانفیگ کردن  RRASا  طریق  NATکامپیوتر 

1. Public برای اتصال به شبکه اینترنت : 

3. Private برای اتصال به شبکه خصوصی : 

 ها نمی توانید برای اینترنت استفاده کنید. IP Privateنکته اینکه ا  

IP Private دارند:سه تا رنج  ها 

A) 10000000  Subnet : 300000000 

(10000001  to 10030003000304)  

B) 1.30100000  Subnet : 30003400000 

(1.30100001 to 1.302103000304) 

C) 1.301020000  Subnet : 30003000000 

(1.301020001 to 1.3010203000304) 

 کابردی تر هستند. B,Cرنج 

 : NATگونگی عملکرد مثالی برای چ

برای این شبکه   IP Publicدر نظر می گیریم. باید یک  (to    1.30102000100    1.301020001)شبکه ای خصوصی با رنج 

 خریداری کنیم. ISP( ا  w1,x1,y1,z1مانند )
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مقصاد اسات مانناد     IP Web Serverخصوصای آدرس ساایتی را وارد نمایاد کاه هماان      اگر یکی ا  کاربران داخال شابکه   

w3,x3,y3,z3  کهIP Public  استNAT  تمامIP Private   ها را به همانIP Public  ده و سبب تبدیل کرخریداری شده

 تبدیل می شود. IP Privateبه  NATتوسط  IP Publicبر قراری ارتباط می شود و به همین صورت ولی برعکس 

 ذخیره و نگهداری می شود. NAT Mapping Tableتمامی اطالعات در جدولی به نام 

 

 : NATدر  Translate IPچگونگی 

NAT : با استفاده ا  سه آیتم  یر این عمل را انجام می دهد 

 هستند. IP Headerای که در  IPآدرس های  -1

 هستند. TCP Headerای که در  TCPشماره پورت های  -3

 هستند. UDP Headerای که در  UDPشماره پورت های  -2

 

NAT : ا  دید طراحی 

1. Private Network Addressing :  برای تعیینIP    ، های شبکه خصوصی باید ا  سه رنج یکی را انتخاا  کنایم

 استفاده می کند. subnet :3000300030000با  1.301020000 ا  رنج  NATولی به صورت پیش فرض 

3. Single or Multiple Public IP :  اگر ا  چندIP Public   استفاده می کنید، باید اینترفیسNAT Public  را با

   ها را انجام دهد. IPبتواند تبدیل  NATها کانفیگ کنید که  IPرنجی ا  این 

2. Allowing Inbound Connections :   برای اینکه به کاربران اینترنتی اجا ه دسترسی به منابع شبکه خصوصای

باه   DHCPدستی کانفیاگ کنیم.)سارور باه وسایله      IPی آن قرار دارد را بدهیم باید ابتدا روی سروری که منابع رو

های مناابع را حاذو و در آخار یاک      IPبعد  می دهیم.به آن  DNS,Gatewayبرای  IPسپس  می دهد.( IPمنابع 

یک پورت خاص یک نگاشت دستی است که برای آدرس و پورت عمومی به یاک   پورت مخصوص کانفیگ می کنیم.

اعمال شده است. در واقع اتصال ورودی یک کاربر اینترنت را به یک آدرس خاص روی شبکه  آدرس و پورت شخصی

با پورت خاص می توان یک و  سرور روی شبکه شخصی ایجاد کرد که ا  طریاق اینترنات در    شما نگاشت می کند.

جی اطالعات و  سرور در اینجا امنیت مهم است. یرا شما با این پورت خاص می خواهید کاربران خار دسترس باشد.

حتی با این پورت می توانید کاربران خارجی  را مشاهده کنند و نمی خواهید به منابع دیگری دسترسی داشته باشند.

 و داخلی به یک برنامه )با ی( ارتباط دهید.
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4. VPN Connections from a Translate SOHO : SOHO(Small Office or Home Office  یاک )

استفاده شود و یاک   PPTPبرای یک شبکه داخلی و شخصی استفاده می شود و می بایست ا  پروتکل های  اینترانت

 روی شبکه داخلی روی اینترنت ایجاد کرد . VPNبه سرور  SOHOا  یک میزبان روی شبکه  VPNاتصال 

 IPاتصااالت   در L3TPدارد ولای پروتکال    PPTPبرای کنترل ترافیک  NAT Editorیک  NATپروتکل مسیریابی 

SEC  بر روی کامپیوترNAT .کار نمی کنند 

 

 : SOHOدر شبکه  NATراه اندا ی 

 کانفیگ کردن :

1- NAT Router 

 . APIAکامپیوترهای کالینت روی شبکه خصوصی بوسیله  -3

NAT Router  است که حداقل دو اینترفیس شخصی و عمومی دارد.  3002همان سرور 

 و پروتکل هایش را کانفیگ کرد. NATسپس باید 

APIA(Automatic Private IP Addressing)  که در اینجاNAT   مانند یاکDHCP     عمال مای کناد وIP    هاای پایش

 را به آن ها می دهد.  DNS,Gatewayفرض مانند 
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 General,Translation,Address Assignment,Name Resolation  تب است : 4دارای  Natپنجره خصوصیات 

 ها و ارورها را ثبت کرد. Logمی توان  Generalدر 
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و که میتوان گفت بر فرض مثال بعاد ا  د  TCP,UDPرا پاک کند. مانند :  Mappingکه می تواند جدول  Translationدر 

 دقیقه پاک شود.

 

  ها را داد. nodeرا برای آدرس دهی به  Server DHCP هم می توان آدرس Addressدر تب 
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 بهره برد. DNSو ا  یک متصل شد  Publicوقتی که به تفکیک اسامی نیا  داریم می توان به شبکه  Nameدر تب 

 

 

را روی آن  basic firewallیاا فقاط    Public , Privateهم یک کادر خصوصیات دارند که می تاوان   NATاینترفیس های 

 ، چهار تب دارد: Basicدارد ولی اگر عمومی باشد به همراه  Basicتنظیم کرد. در صورتی که خصوصی باشد فقط یک تب 

Address Pool , Service & Port , ICMP 

 

هاا فیلتار اعماال کارد. حتای ناوع پروتکال مثال         IPمثال روی  می توان بر روی پکت ها فیلترینگ اعمال کرد. Basicتب در 

TCP,UDP,ICMP .... این کار را با  دن دکمه های  وinbound   وoutbound .اعمال کرد 
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 گرفتیم در این بخش ست می شود. ISPرا  ر رو کرد و آدرس عمومی که ا   IPمی توان تب آدرس  در
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و غیره قرار دارد و سرویس و پورت هایی که می خواهیم در اختیار  FTP,IPsecو پورت انواع سرویس ها مثل  تب سرویسدر 

 کاربران خارجی)اینترنت( قرار گیرند در این تب انجام می شود.

 

 

مثال   ICMPبه آن ها پاسخ دهد را مشخص کرد. پیام های  NATمی توان نوع پیام هایی که می خواهید روتر  ICMPتب در 

Echo Request   که در بخشTCP/IP  .توضیح داده شدICMP     اجا ه می دهد تا مبدا و مقصد اطالعات پیاام هاا را بارای

 خطا یابی به اشتراک بگذارند.
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 الگوریتم های مسیریابی :

 جهاش  چند باید هابسته ، هاشبکه  یر اغلب در است مقصد ماشین به منبع ماشین ا  هابسته هدایت ، شبکه الیه اصلی وظیفه

 شابکه  یک در مقصد و منبع اگر نیز اینجا در وای دارد، وجود پخشی،استثنایی هایشبکه برای. برسند مقصد به تا. دهند انجام

 کنناد، مای  انتخاا   را آن به مربوط هایداده ساختمان و مسیرها که هایی الگورتیم. شودمی محسو  مشکل یابی مسیر نباشد

 .اند شبکه الیه طراحی را مهم موضوع

. شاود  منتقل خروجی خط کدام به باید ورودی بسته کندمی تعیین که است شبکه الیه افزار نرم ا  بخشی یابی مسیر الگوریتم

 موقاع  آن تا ،چون شود تکرار ورودی  بسته هر برای باید دوباره گیری تصمیم این کند، استفاده هاگرام هاداده ا  شبکه  یر اگر

 اتخااذ  وقتای  یاابی  مسایر  تصامیمات  ، کناد  اساتفاده  مجاا ی  مدارهای ا  شبکه  یر اگر کند تغییر مسیر، بهترین دارد امکان

 منتقال  قبلای  شاده  ایجااد  مسایر  ا  فقاط  هاا داده هاای بساته  ، پاس  آن ا . گاردد  استفاده جدیدی مجا ی مدار که شوندمی

 پایاناه  باا  کردن کار مثل)  ماندمی باقی کاربر تمسا مدت طول در مسیر  یرا ، دارد تماس یابی مسیر گاهی دوم حالت.شوندمی

 جدیدی اتصال که وقتی فقط یا  میشوند انتخا  مستقل طور به بسته هر برای مسیرها آیا که این ا  نظر صرو(  فایل انتقال یا
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 عیاب،  تحمل سهولت ، صحت اندمطلو  یابی مسیر هایالگوریتم در که. دارند وجود  خواصی گردند،می انتخا  شودمی برقرار

 رودمای  انتظار. نیست روشن چندان عیب تحمل به نیا  اما ندارند، توضیح به نیا ی وسهولت صخت بهینگی و عدالت ، پایداری

 ساخت  اشاکاالت  اسات  ممکان  مادت  ایان  در. دهناد  ادامه خود کار به  سیستم کلی عیب بدون هاسال ، بزرگ هایشبکه که

 مسایر  در کارها انجام انجام توقف به نیا  بدون هایا  مسیر هایا  مسیر هامیزبان. آید وجود به گوناگونی  افزاری نرم و افزاری

 .برآید ترافیک و توپولوژی در تغییرات عهده مسیریابا  شدن متالشی بار هر در شبکه مجدد اندا ی راه و هایا 

 باه  هرگز دارندکه وجود هرگز که دارند وجود یابی مسیر هایالگوریتم. است مهمی هدو یابی مسیر الگوریتم برای نیز پایداری

 کسی  یقیینا رسندمی نظر به ساده است مممکن وبهینگی عدالت است تاثیر بی آن اجرای  مان مدت.رسندنمی پایداری حالت

 فارض . بینید را 1 شکل ، تناقض این ا  مثال عنوان به دارند متناقضی اهداو است روشن که طور اماهمان. نیست مخالف آن با

 کال  کاردن  بیشاینه  بارای  نماید اشباع را افقی پیوندهای تا دارد وجود  C, C وبین B,B بین ش، و A بین کافی ترافیک کنید

 و کلای  کاارایی  باین   توافقی که است بدیهی نیست عادالنه Xو X نظر ا  متاسفانه. برود بین ا  کامال باید X, X  ترافیک جریان

 .است ال م منفرد هایاتصال عدالت

 

 

 تااخیر  است بدیهی.  کنیم بهینه را چیزی چه که بگیریم تصمیم باید.  بپردا یم وبهینگی عدالت کردن متو ان به اینکه ا  قبل

 هار  عملکارد   یارا  دارناد،  تضااد  هام  باا  نیز هدو دو این براین عالوه. شود بیشینه باید شبکه توان ولی شود  کمینه باید بسته

 را هایبسته جهشهای تعدداد میکنند سعی هاشبکه اغلب. کند ی  یاد را بندی صف تاخیر ظرفیت حد در بندی صف  سیستم

 تاوان  بهبود به منجر که است مصرفی باند پهنای میزان نیزکاهش و تاخیر بهبود موجب تعدادجهش کاهش   یرا نمایند کمینه

 .شودمی عملیاتی

 یاابی  مسیر تصمیات وفقی غیر هایالگوریتم  وفقی و وفقی غیر شوند تقسیم دسته دو به توانندمی به  یابی مسیر هایالگوریتم

 برای J به  I ا  رسیدن جهت مسری انتخا  برای بلکه نهندنمی بنا فعلی ترافیک و توپولوژی  تخمین یا گیری اندا ه بر را خود
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 ایان  شاود مای  بار هایا  مسیر به شبکه اندا ی راه هنگام و OFF-LINE حالت در شودمی محاسبه  قبل ا  J تمام به را  I تمام

 .دارد نام ایستا یابی مسیر گاهی روند

 وفقی هایالگوریتم دهندمی تغییر ترافیک و توپولوژی تغییرات براساس را خود یابی مسیر تصمیات وقفی هایالگوریتم برعکس

 کاه  جاایی  نظار  ا  کناد می تغییر توپولوژی وقتی با کند،می تغییر بار  وقتی ثانیه هر مثال. کنندمی عوض را مسیرها که وقتی ،

 قرارمای  اساتفاده  ماورد  ساا ی  بهیناه  بارای  که مسیریابومعیارهایی تمام یا مسیریابهمجوار ا  محلی مثال گیرندمی را اطالعات

 گیرناد مای  قارار  استفاده مورد سا ی بهینه برای که معیارهایی و هایا  مسیر تمام همجواریا مسیریا  ا  محلی ، مثال. )گیرند

 الگوریتمهاای  هاای الگاوریتم  بعادی  هاای بخاش  در.  اناد متفااوت  یکدیگر با تقریبی انتقال  مان یا جهشها تعداد ، فاصله مثالً)

 .دهیممی قرار بررسی ،مورد پویا چه و ایستا چه را  گوناگونی

 

  بهینگی اصل

 باه  راجاع  کلای  حکمی توانمی ، افیکی وتر  شبکه توپولوژی ا  نظر صرو که است مهم به توجه  الگوریتم به پرداختن ا  قبل

 ا  Jمسایریا   اگار  کاه  کناد مای  بیاا  اصال  این. شودمی شناخته  بهینگی اصل عنوان به را حکم این کرد ارائه بهینه مسیرهای

 قارار   مشاابهی  مسایر  در نیاز  K و J ا  ایبهیناه  مسار  آنگااه  کندمی شناخته ایبهینه مسیریا  در Kمسیریا  به I مسیریا 

 وجاود  ا  بهتار  مسایری  اگار  کنید نامگذاری را بقیه و بنامید به را  J به I مسیر ا   بخشی ، موضوع این مشاهده برای. گیردمی

 .کند نقض است بهینه  ? گویدمی را ما حکم و بخشد، بهبود  K به I ا  مسیری تا شود  الحاق با توانستمی داشت

 

 



27 
 

 

 تشاکیل  را درختای  ، معاین  مقصادی  به منابع تمام ا  بهینه مسیرهای ا  ایمجموعه که گرفت نتیجه توانمی بهینگی اصل ا 

 هاا جهش تعداد فاصله مقیاس درخت این در 3 شکل.دارد نام  بایگانی درخت درختی، چنین است مقصد اش ریشه که هد مید

 یاافتن  یاابی،  مسیر هایالگوریتم هدو باشند داشته وجود مسیر طول همان با دیگری هایدرخت که. باشید داشته توجه است

 . است هایا  مسیر تمام برای انها ا  استفاده و بایگانی هایدرخت

. شاود می دریافت هایجهش ا  مشخصی تعداد در بسته هر لذا. است حلقه هرگونه فاقد است، درخت یک بایگانی درخت چون

. برگردناد  بااال  طرو وبه بروند پایین طرو به توانندومسیریابمی  پیوندهای کار، اثنای در.نیست سادگی این به همیشه عمل در

 کاه  دیگری سوال همچنین. باشند داشته متفاوتی هایایده فعلی توپولوژی بع راجع مختلف هاییا  مسیر دارد امکان بنابراین

 دسات  باه  را بایگانی درخت محاسبه جهت نیا  مورد اطالعات انفرادی طور به است مسیریابمجبور هر آیا که بود این بود مطرح

 وجود، این با پردا یممی موضوع این به مختصر طور به ادامه در شوندمی آوری جمع دیگری وسایل توسط اطالعات این یا آورد

 ار یاابی  آنهاا  براسااس  توانناد می یابی مسیر هایالگوریتم سایر که کردند تهیه را معیارهایی هایبایگانی  ودرخت بهینگی اصل

 .شوند

 

  مسیر ترین کوتاه یابی مسیر

  یارا  کنایم، مای  شاروع  رودمای  کار به مختلفی هایشکل به گسترده طور به که تکنیکی با را یابی مسیر  الگوریتمهای مطالعه

 نشاان  گاراو  گاره  هار  ، کاه  طاوری  به ، است شبکه  یر ا  گرافی ساختن ، ایده. است آسان آن ودرک است ایساده الگوریتم
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 دو باین  مسایری   انتخاا   بارای .( دارد ناام  پیوناد  اغلاب  که)  است ارتباطی خط دهنده نشان هریال و است مسیریا  دهنده

 .یابدمی درگراو را آنها بین مسیر کوتاهترین ، الگوریتم ، مسیریابمعین

 طاول  ، معیاار  این با است جهش تعداد ، مسیر طول گیری اندا ه راه یک.  شود ارائه باید توضیحاتی مسیر کوتاهترین مورد در

 حالات  ایان  در ، کیلومتراسات  باه  جغرافیاایی  فاصاله  دیگر معیار دیگر معیار و.است یکسان 2 شکل در ABC,ABE مسیرهای

 .است شده رسم مقیاس با شکل که این فرض با است ABE ا  تر طوالنی خیلی ABC که است بدیهی

 

 صاف  تاخیر میانگین به تواندمی هریال مثال عنوان به انداستفاده  قابل نیز دیگری معیارهای فیزیکی فاصله و هاجهش بر عالوه

 جاای  باه  مسایر  کوتااهترین  گاذاری،  برچساب  ایان  با. شود گذاری برچسب  آ مایشی هایبسته ا  بعضی برای انتقال و بندی

 .است مسیر تر سریع  فاصله یا یال کمترین با که مسیری جای به مسیری
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 طاول  میاانگین  ارتبااط  هزیناه  ترافیاک  میانگین باند، پهنای ، فاصله ا  تابعی صورت به باید هایال هایبرچسب کلی، حالت در

 براسااس  را دار و ن مسایر  ،کوتاهترین الگوریتم ، و نی تابع تغییر با. شود  محاسبه عوامل سایر و شده گیری اندا ه تاخیر صف

 .  کندمی  محاسبه آنها ا  ترکیبی یا فوق معیارهای ا  هریک

 دیکسترا به الگوریتمهای این ا  یکی اندشده  شناسایی گراو گره در مسیربین کوتاهترین  محاسبه برای متعددی هایالگوریتم

 مسایر  بهتارین  طریاق  ا  منباع،  گاره  تا آن فاصله که است  پرانتز در  هایی برچسب دارای گره هر. شودمی داده نسبت 0..1

 دارد امکان مسیرها، شدن وپیدا  الگوریتم اجرای ادامه با. هستند نهایت بی چسب بر دارای هاگره تمام لذا نیست شده شناخته

 تماام  ، آغاا   در. باشاد  دائمای  یاا  ماوقتی  اسات  ممکان  برچساب . نمایند منعکس بهتری مسیرهای تا  کنند  تغییر هابرچسب
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 انادوقتی  قتای  مو هابرچسب تمام گروه آن به منبع بین مسیر کوتاهترین  برچسبی که شد مشخص وقتی اندموقتی هابرچسب

 .  کندنمی تغییر پس آن ا  و شودمی دائمی دهد،می نمایش را گره آن به منبع بین مسیر کوتاهترین برچسبی که شد مشخص

 نظار  در را الاف  2 شکل جهت بدون دار و ن گراو. کندمی کار چگونه گذاری برچسب  الگوریتن شود  مشخص که اینکه برای

 باه  A گاره  گذاری عالمت با. بیابیم را D به A ا  مسیر کوتاهترین  خواهیممی دهدمی نشان را فاصله مثال ، هاو ن که. بگیرید

 را کااری  گره A همجوار A همجوار تمام ، نوبت سپس. کنیممی شروع. است شده نشان پر دایره صورت به که ثابت گره عنوان

 گاره  راباا  آن شاد،  دهی برچسب مجددا ایگره وقت هر. دهیممی برچسب مجددا A به آن فاصله با را کدام هر. کنیممی تست

 هاا گاره  تماام   بررسای  باا . کنیم با سا ی را نهایی مسیر توانیممی ترتیب این به دهیممی برچسب شد آغا  آنجا ا  کار که اس

 کوچاک  دارای کاه  ایگاره  و کنیممی بررسی شدند دهی برچسب موقت طور به گراو کل در  که را هایی گره تمام A همجوار

 .شودمی انتخا  جدید کاری گره عنوان به گروه این(   -2 شکل. )کنیممی دائمی است برچسب ترین

 تاا  B فاصله و B در برچسب مجموع اگر. دهیممی قرار بررسی مورد را آن همجوار هایی گره تمام و کنیممی شروع B ا  اکنون

 مجاددا  گاره  ایان  ، شاده  پیادا  مسایر  کوتااهترین  باشاد  گره ان در موجود برچسب ا  کمتر شود گرفته نظر در باید که ایگره

 .شودمی گذاری برچسب

 قارار  وجاو  جسات  ماورد  گاراو  کال  ، کردناد  تغییر موقتی هایگره و شدند بررسی کاری گره همجوار هاکره تمام این ا  پس

 شودمی گذاری برچسب مقدار کمترین با موقتی ایگره تا گیردمی

 ا  کوتااهتر  AXYZA مسایر  کنیاد  فارض  اسات  دائمی E شکل، این در  ببیند را ج 2 شکل الگوریتم عملکرد به بردن پی برای

ABE گره یا: دارد وجود امکان دو باشد Z باشاد  دائمای  اگار  اسات  نشاده  یاا  است شده منظور دائمی گره عنوان به E  تااکنون 

 کوتااهتری  مسیر  تواندنمی و است نبوده  خارج ما دید ا  AXYZE لذا. شد دائمی Z که ان ا  بعد سیکلی در است شده بررسی

   باشد

 اسات  E در برچساب  مساوری یا بزرگتر Z در موجود برچسب.باشد موقتی Z چسب بر هنو  که بگیرید نظر در را حالتی اکنون

 مورد بررسی تاکنون Eو Z حالت این در که است E ا  کمتر یا نیست، کوتاهتری مسیر ABC به نسبت XYZE حالت این در که

 .گیردمی قرار جستجو

 SHORTEST فراخوانی ا  قبل و کنندمی توصیف را گراو DIST و N عمومی متغیرهایی است آمده 4 شکل در الگوریتم این

PATH ا  مسایر  کوتاهترین مانند کوتاهترین که است این شد تشریح که والگوریتمی برنامه بین تنها.  گیرندمی مقدار S باه T 

 مکر کنیم شروع طرو کدام ا  که نیست مهم است جهت بدون  گراو در S به T ا  مسیر کوتاهترین چون. است شده محاسبه

 انتخاا   را دیگاری  مسایر  معکاوس  جساتجوی  و جسات  حالت آن در که باشد داشته وجود  متعددی مسیر کوتاهترین اینکه

 هنگاام . شاود می گذاری برچسب( بعدی گره جای به) خود قبلی گره با هرگره که است این معکوس جستجوی دلیل. نمایدمی
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. شودمی خنثی اثر دو این جستجو کردن معکوس با شودمی معکوس مسیر، PATH خروجی متغیر در نهایی مسیر کردن کپی

 .گرددمی تولید درستی ترتیب به پاسخ

 

  کردن غرق الگوریتم

 اسات  آمده آن ا  که خطی جز به  خروجی خطوط تمام به ورودی بسته هر درآن، که است کردن غرق دیگر ایبستای الگوریتم

 کاه  شاود   اندیشیده تدبیری اینکه مگر. کندمی ایجاد  نامحدود واقع در   یادی تکراری های،بسته الگوریتم این. شودمی ارسال

 هار  در شامارنده  ایان  مقادار  اسات  بساته  سرآیندهر در جهش شمارنده داردن قرار هامقیاس این ا  یکی نماید کند را کار این

 مقادار  که است این آل ایده شودمی انداخته دور بسته رسید صفر به شمارنده این که وقتی. شودمی کم واحد یک بسته جهش

 را آن مقادار  تواناد مای  نداناد،  را مسیر طول فرستنده اگر. گیرد قرار مقصد به منبع ا  مسیر طول با برابر جهش شمارنده اولیه

 دهد، قرار  یرشبکه، کامل قطر ، یعنی حالت، بدترین برابربا
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 تاا  باشاند،  مشاخص  اناد شاده  ارسال تاکنون که هایی بسته که است این کردن غرق الگوریتم کردن محدود برای دیگر تکنیک

 کناد مای  دریافات  میزبانهاایش  ا  کاه  هایی بسته در ، مسیریابمنبع که است این کار این انجام روش یک نگردند ارسال مجددا

 شاماره  کادام  کناد  مشخث تا دارد نیا  لیستی به مسیریابمنبع هر ا ای مسیریاببه هر صورت این در دهد قرار را ترتیبی شماره

 .است نشده ارسال: باشد موجود لیست آن در ورودی بسته اگر. گردیدند دریافت شدند ارسال منبع ا  تاکنون که هایی ترتیب
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 شاماره  تماام  کاه  اسات  ایان  باشاد،معنایش  K ناام  به ایشمارنده دارای باید لیست هر لیست، رویه بی رشد ا  جلوگیری برای

 یاا  اسات  تکراری آیا این که داد تشخیص توانمی راحتی به شود،می دریافت ایبسته وقتی اندشده مشاهده K تا 1 ا  هاترتیب

 خالصاه  را آن K نیسات، یرا  نیاا ی  Kا  کمتار  کامال  لیست ،به این بر عالوه. گرددمی نظر صرو آن ا  باشد، تکراری اگر خیر

 .کندمی

 بساته  هار  هاا یاا   الگوریتم،مسایر  این در. دارد نام انتخابی کردن غرق است تر عملی که کردن غرق الگوریتم ا  خاصی شکل

 کمتر شوندمی منتقل درستی درجهت تقریبا که فرستندمی هایی خط به فقط ، فرستندنمی خروجی خطوط تمام به را ورودی

 کاار  باه  ایویاهه  توپولوژی که این مگر شود، ارسال شرق قسمت در خطی به برود غر  به خواهدمی که ایبسته افتدمی اتفاق

 .باشد مطمئن حقیقت این ومسیریاببه شود گرفته

 است ال م که ، نظامی کاربردهیای در مثال عنوان به دارد کاربردهایی  اما نیست، عملی کاربردها اغلب در کردن، غرق الگوریتم

 کااربرد  ساومین  شاوند  نوساا ی  توانمند کردن غرق الگوریتم شود، ارسال هایا  مسیر ا  بسیاری برای هایی بیت لحظه هر در

 نتیجاه  در کناد می آ مایش موا ی طور به را ممکن مسیرهای تمام  یرا کند،می انتخا  را مسیر کوتاهترین همواره کردن غرق

 .بگیریم نادیده را کردن غرق فرایند ا خود حاصل سربار اگر. نماید ایجاد کمتری تاخیر تواندنمی دیگری الگوریتم هیچ

 

 (Distance Vector)مسیر یابی بردار فاصله 
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  یارا  کنناد، مای  اساتفاده  پویاا  مسایریابی  الگاوریتم  ا   ایساتا   یابی مسیر  الگوریتمهای جای به مدرن کامپیوتری هایی شبکه

 یاابی  مسایر  و فاصاله  باردار  یاابی  مسایر  نامهای به پویا الگوریتم دو و گیرندنمی نظر در را  شبکه فعلی بار ایستا هایالگوریتم

 یاابی  مسیر الگوریتم به بعدی بخش در و فاصله بردار یالی مسیر الگوریتم به بخش این در دارند بیشتری عمومیت پیوند، حالت

 .پردا یممی پیوند حالت

  کناد مای  نگهاداری  را مقصد هر به فاصله بهترین که دارد برداری یا مسیریابجدول هر فاصله بردار  مسیریابی  الگوریتمهای در

 با ساا ی  هاا همساایه  با اطالعات تبادل طریق ا  جدولها این. کندمی مشخص است ال م مقصد آن به رسیدن برای که را خطی

 .شوندمی

 و الگاوریتم  و فاورد – بلمان  یاابی  مسایر  الگوریتم ا جمله. شودمی خوانده نیز دیگر اسامی به فاصله بردار  یابی مسیر الگوریتم

. اسات  شاده  اقتباس 1.03 فوکرسون، و فورد -0..1 بلمن آنها مخترعین نام را آنها نامگذاری که فورکرسون – فورد الگوریتم

 .قرارگرفت استفاده مورد اینترنت در RIP نام تحت و بود اولیه ARPANET یابی مسیر الگوریتم این

 دو  وارده ایان  دارد وارده یاک  شابکه    یر در مسیر هر ا ای به که است جدول دارای با  مسیر هر ، فاصله بردار یابی درمسیر

 ماورد  مقیااس   مقصاد  آن باه   فاصاله  یاا   مان ا  تخمینی و  مقصد آن ا  استفاده برای  پیشنهادی خروجی خط:  است بخش

 چیزهاایی  یاا  اناد گرفتاه  قرار صف در مسیر در که هایی بسته ، ثانیه میلی به تاخیر  مان ، هاجهش تعداد است ممکن استفاده

 .باشند هاآن مشابه



36 
 

  

 اگار  است جهش یک فقط فاصله باشد، جهش ، مقیاس اگر و داندمی را اش همسایه هر تا خود مسیریابفاصله که شودمی فرض

 بساته  باا   مستقیما آنرا تواندمی با  مسیر باشد، تاخیر مقیاس کنداگرمی بررسی را صف هر با  مسیر باشد صف طول مقیاس

ECHO کند گیری اندا ه شودمی ارسال گیرنده طرو هر ا  خاصی. 

 هار .  داناد مای  را خودش همسایه هر به  تاخیر مسیریا ، و رودمی کار به مقیاس عنوان به تاخیر کنید فرض ، مثال  عنوان به

 همساایه  هر ا  مشابهی ولیست کندمی ارسال را مقصد هر به را خود تخمینی تاخیرهای ا   لیستی ثانیه میلی T هر مسیریابدر

 I مسایریا   باه  رسایدن   ماان  X که طوری به رسد،می X هاهمسایه ا  هاجدول این ا  یکی  کنید فرض کندمی دریافت خود

 طریاق  ا   بخواهاد  اگر که داندمی باشد، ثانیه میلی M با برابر X تا تاخیر مسیریاببداند اگر است  ده  تخمین را آن X که باشد

X مسیریا  بهI برسدX+M بهتارین  تواناد مسایریابمی  هایهمسایه هر برای  محاسبات این انجام با. کشدمی طول  ثانیه میلی 

 باشیدو داشته توجه نماید استفاده جدید یابی مسیر جدول در متناظر خط و تخمین این ا  تواندمی و دهد تشخیص را تخمین

 .آیدنمی کار به  محاسبه در قبلی، یابی مسیر جدول که

 بردارهاایی (  ) بخاش  اول ساتون  چهاار  دهاد می نشان را ایشبکه  یر الف بخش است آمده 0 شکل در با سا ی  فرآیند این

 باا  برابار  C باه  A ا  و ثانیاه  میلی 13 با برابر B به A ا  تاخیر دهدمی نشان اندآمده Jمسیریا  هایی همسایه ا  که را  تاخیری

 ترتیاب  باه  A,H,I,A هاایش  همسایه به J تاخیرهایی کنید فرض است  غیره و ثانیه میلی 40 برابر D به A ا  و ثانیه میلی 30

 .   ثانیه میلی 0و13و10و2 ا  عبارتست
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 12 باا  A و برساد  A باه  تاخیر ثانیه میلی 2 با تواندمی که داندمی J بگیرید نظر در را G به J ا  جدید مسیر محاسبه چگونگی

 باه  مشاابه  طاور  به. کشدمی طول ثانیه میلی 30 برسد G  به A طریق ا  بخواهد اگر داندکهمی J لذا رسدمی G به ثانیه میلی

 مقصادها  تماام  بارای  مشاابهی  محاسابه  اسات  H طریاق  ا  آن، و کندمی ثبت ثانیه میلی 12، جدول در را J به رسیدن تاخیر

 .آیدمی در شکل ستون اخرین صورت به آخرین صورت به را جدید  یابی مسیر جدول که طوری به میگیرد صورت

 

 

  گرایی نهایت بی مسئله

 کندی به ولی دهد،می صحیح پاسخ که این با دارد جدی مشکل عمل در اما کند،می کار تئوری نظرو ا  فاصله بردار یابی مسیر

 کاه  بگیرید نظر در را یابی مسیر دهدمی نشان واکنش بد خبرهای به ولی سریع واکنش خو ، خبرهای به ویهه به میکند عمل

 مسایریابا   کناد،  گازارش  را X باه  اندکی تاخیر ناگهان A همسایه ، بعدی مبادله در ادگر باشد، بزرگ X به را آن مسیر بهترین

 .شوندمی پردا ش خو  اخبار بردار، مبادله یک در کندمی استفاده X به ترافیک ارسال برای آیدمی A به که خطی

 به هاجهش تعداد درآن بگیرید،که نظر رادر 0 شکل خطی ایگره پنج شبکه  یر خو ،  انتشارخبرهای  چگونگی مشاهده برای

 تماام  دیگار  عباارت  باه  دانندمی را این دیگر هاییا  مسیر تمام و افتاد کار ا  اول  همان ا  A کنید فرض است مقیاس عنوان

 اند کرده ضبط نهایت بی صورت بخ رت A به رسیدن تاخیرهای آنها

 بزرگای   ناگ  کنایم  فارض  ساهولت  برای شوند مس آگاه ، بردار مبادله طریق ا  هایا  مسیر سایر.  افتدمی کار به را A وقتی 

 کاه  فهماد می B نخست مبادله  مان در آیدمی در صدا به هایا  مسیر تمام در بردار مبادله همزمان شروع برای که دارد وجود

 ، چاپ  همساایه  تاا  A که کندمی ثبت خود یابی مسیر جدول در B سپس صفراست ندارد تاخیری را آن A تا آن چپ همسایه

 مسایر  جادول  هاایی  وارده لحظاه  این در است افتاده کار ا  هنو  A که  کنندمی فکر هایا  مسیر سایر دارد فاصله جهش یک

 D اما دهد نشان را 3 طول به مسیری تا کندمی  با سا ی را یابی مسیر جدول لذا الف است برابر 0 شکل دوم  سطر در A یابی
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 در شاود می بخش مبادله درهر جهش یک سرعت با جدید خبرهای که است بدیهی اندن نشنیده را جدید خبرهای تاکنون E و

 مسایریا   و خطاوط  ا  خطاوط  ا  هرکسای  مبادلاه  N در. است جهش N طول به ان که مسیر ترین طوالنی که های یرشبکه

 .شودمی باخبر اندشده فعال تا ه که هایی

 مسایر   وفاصاله  اناد فعاال  آغاا   در هاا مسایریا   و خطاوط  تمام شکل این در گیریممی نظر در را(  ) 0 شکل وضعیت اکنون

 فرقی B دید ا  شودمی قطع A, B بین خط یا افتدمی کار ا   A ناگهان 4و302و1 ا  عبارتند ترتیب به 0E,D,C,B تاA هاییا 

 .است افتاده اتفاق کدامیک که کندنمی

 B لاذا  دارم A به 3 طول به مسیری من نباشید نگران گویدمی C خوشبختانه شنودنمی A ا  چیزی  B بسته، اولین مبادله در

 مسایرهای  دارای کادام  هار  کاه . باشاد  داشاته  خروجی خط ده است ممکن C که داندمی B خود طریق ا  C مسیر داندکهمی

 2 طاول  به مسیرهای با برسد A به C طریق ا  تواندمی که کندمی فکر B نتیجه در است 3 آنها طول که هستند A به مستقلی

 .میکنند با سا ی را A برای را خود هایوارده E,D اول مبادله در

 باه  آنهاا  ا  یکی است 2 با برابر A به را انها مسیر طول که میکنند ادعا هایش همسایه ا  هریک یابدکهمی در C دوم مبادله در

 نتاایج  بعادی  هاای مبادله الف 0 شکل ا  سوم سطر کندمی منظور 4 با برابر را A به جدید فاصله کندومی انتخا  تصادفی طور

 .میکنند تولید را الف 0 شکل بقیه

 تماام  مقادار  کمتارین  ا  بایش  مقاداری  یاابی  مسایر  هایچ :  شوندمی ارسال کندی بد خبرهای چرا که است پیدا شکل این ا 

 برابار  را نهایات  بای  که است عاقالنه ، دلیل همین به.کنندمی کار بار نهایت بی هایا  مسیر تمام گاهی ندارد را هایش همسایه

 باا  بارای  لاذا  نادارد  وجاود  ایشاده  تعریاف  باالیی حد باشدو  مان تاخیر مقیاس اگر داد قرار 1 عالوه به مسیر ترین طوالنی با

 طاوالنی،  تااخیر  با مسیری با اینکه برای نداردلذا وجود نشود رفتار افتاده کار ا  مسیر مثل طوالنی تاخیر با مسیر ترین طوالنی

 انجاام  آن حل برای  یادی تالش دارد نام گرایی نهایت بی مسئله این لذا است باالیی حد به ،نیا  نشود افتاده کار ا  مسیر مثل

 بفهمد تواندنمی Yدارد، اختیار در مسیری گویدمی Y به X وقتی که است این مهم مسئله. اند نبوده موفق کدام هیچ ولی ، شد

 . خیر یا قراردارد مسیر آن در خودش آیا که
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 (Link Stateپیوند) حالت یابی مسیر

 

 

 پیوناد  حالت یابی مسیر به را خود  جای پس ان ا  و گرفت قرار استفاده مورد ARPANET در ...1 سال تا فاصله یابی مسیر

 باناد  پهناای  هامسیریا  انتخا  هنگام و بود صف طول تاخیر، مقیاس که این ا  یکی. شد آن مرگ موجب عمده مشکل و. داد

 باه  خطاوط  ا  بعضای  وقتای  اماا  نباود  مهمای  موضوع باند پهنای لذا بودند 00KBPS خطها تمام آغا  در گرفتنمی نظر در را

320KBPS به دیگر وبعضی MBPS 00/1 مشاکل  اماا  گرفت نظر در مقیاس عنوان به را باند پهنای به توجه عدم یافتند تغییر  

 الگاوریتم  دالیال  ایان  باه  گرایای  نهایات  بای .  دارد نیا   یادی  مان به شدن همگرا برای الگوریتم یعنی داشت، وجود نیز دوم

 قارار  اساتفاده  ماورد  پیوند حالت یابی مسیر ا  گوناگونی شکلهای اکنون گرفت را ان جای پیوند حالت مسیریابی نام به دیگری

 .میگیرد

 :مسیریابباید هر شودمی بیان بخش پنج ودر است ساده پیوند حالت یابی مسیر ایده

 .بداند را آنها هاشکبه آدرس و داده تشخیص را هایش همسایه-1
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 .کند گیری اندا ه را هایش همسایه تا هزینه با تاخیر-3

 .کند نگهداری را هاهمسایه ا  آمده دست به اطالعات که ایبسته ایجاد -2

 .نماید ارسال هامسیریا  تمام به را هابسته این-4

 .کند محاسبه را دیگر مسیر هر به مسیر کوتاهترین-0

 ساپس . گرددمی تو یع دیگر هاییا  مسیر وبه شودمی گیری اندا ه  آ مایشی طور به تاخیرها تمام و توپولوژی کل  نتیجه در

 پانج  ا  هریاک  گیارد  قارار  اساتفاده  ماورد  دیر هایا  مسیر به را مسیرها کوتاهترین یافتن تواندبرایمی دیکسترا هایالگوریتم

 .دهیممی قرار بررسی مورد تفضیل به را مرحله

  هاهمسایه به راجع اطالعاتی کسب

 خاط  هار  باه  ایویاهه  HELLO بسته ارسال با کار این بشناسد را اش همسایه که است این کارش اولین شد، فعال مسیر وقتی

 باه  منحصار  بایاد  اساامی  این کند معرفی را وخود بدهد  پاسخی دیگر مسیریابطرو رودمی انتظار. شودمی انجام نقطه به نقطه

 خیر؟ یا است F همان ، سه هر منظور آیا که کند مشخص اندباید متصل F یابدبه دور،می مسیریا  وقتی  یرا باشند فرد

 را محلای  شبکه الف . شکل. است تر پیچیده کمی وضعیت. باشند متصل هم به را محلی هایشبکه مسیریاببا چند یا دو وقتی

 دیگار  مسایریا   چناد  یاا  یک به هامسیریا  این ا  هرکدام اندمتصل آن به مستقیما که دهدمی نشان A,C,Fمسیریا  سه با

 .  اندشده متصل

 و جدیاد  گاره  اینجاا  در(   .) شاکل  شاود  گرفته نظر در گروه یک عنوان به که است این محلی شبکه سا ی مدل روش یک

 ANC مسایر  باا  ، محلی شبکه در C به A ا  رفتن  امکان اند متصل آن به F,C,A که.  کردیممی معرفی را N نام به  مصنوعی

 .است شده مشخص

  خط هزینه گیری اندا ه

 آن تقریبای  انادا ه  ، حاداقل  یاا  و. بداناد  را هایش همسایه تا تاخیر مسیریاباندا ه هر. است ال م پیوند حالت مسیر الگوریتم در

 فاوراً  را آن دیگار  طرو که است خط در ایویهه ECHO بسته ارسال تاخیر، این  تعیین برای راه ترین مستقیم، باشد مشخص

 دسات  به را تاخیر ا  معقولی تخمین تواندمی مسیریابفرستنده ، بردو ان تقسیم و وبرگشت رفت  مان گیری اندا ه با برگرداند،

 ضمنی طور به روش این در. قراردارد استفاده مورد را  میانگین و داد انجام بار چند توانمی کار این بهتر، نتایج برای حتی اورد

 .نیست طور این همیشه که درحالی. اند  متقارن تاخیرها شودکهمی فرض
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 رفات  تاایمر  باار،  گارفتن  نظار  در برای خیر یا گرفت درنظر باید را با تاخیر، گیری اندا ه هنگام آیا که است این جالب موضوع

 ا  بایاد  وبرگشات  رفات  بار،تاایمر  ا  نظر صرو برای کند کار به شروع. گیردمی قرار صف در ECHO که  مانی ا  باید وبرگشت

 .باشد رسیده صف جلوی به ECHO که  مانی

 خط دو مسیریا  وقتی که است این ، ترافیک به مربوط تاخیرهای آوردن حسا  به معنای طلبدمی را هایی بحث روش دو هر

 ایان  این دیگری و قراردارد سنگین بار تحت همواره  آنها ا  یکی که طوری به باشد، داشته روا پیش در را مساوی باند پهنای با

 باا  متاسافانه  دارد بهتری کارایی روش این. گیردمی نظر در کوتاهتر مسیر عنوان به را بار فاقد خط به مربوط مسیر نباشد طور

 و شرقی بخش دو به که بگیرید نظر در را 2 شکل شبکه  یر گرفت صورت هایی مخالفت تاخیر محاسبات در بار گرفتن نظر در

 خاط  ا  غر   شرق بین ترافیک بیشترین کنید فرض اندشده  متصل هم به CF-, EI خط دو توسط و است شده  تقسیم غربی

 مسایر  کوتااهترین  CF بعدی، با سا ی در نتیجه در. گرددمی افزون ان بار شودومی منتقل EI طریق ا  غربی – شرقی ترافیک

  مشاکالت  ا  بسایاری  و عادی غیر یابی مسیر به منجر کنندومی تغییر شدیدا یابی مسیر هایجدول دارد امکان لذا. بود خواهد

 دو هار  در تواناد مای  باار  دیگر طرو ا  آیدنمی مشکل این گردد، منظور باند پنهای فقط شودو نظر صرو بار ا  اگر. شوند دیگر

 انتخاا   در برخاورد  ا  اجتنا  برای وجود این با دهدنمی قرار استفاده مورد را مسیر بهترین ، حل راه این اما. شود پخش خط

 .شود تو یع خط چندین در بار که است معقول مسیر،  بهترین

  پیوند حالت هایبسته  ساخت

 ایجااد  هاا داده تمام حاوی ایبسته که  است این مسیریا  هر بعدی قدم شد آوری جمع مبادله برای نیا  مورد  اطالعات وقتی

 آن دنبال به هاهمسایه ا  تعدادی و دارد قرار سن و ترتیب شماره سپس گیرد،می قرار فرستنده بسته،هویت هر ابتدای در. کند

 اناد شاده  داده نشان خطوط در تاخیر ، همسایه هر برای. شد خواهد داده توضیح ادامه در دارد قرار سن به راجع گیرندمی قرار

 . است آمده(  ) . شکل مسیریابدر شش هر با بوندمتناظر1 حالت بسته
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 طاور  باه  کاه  اسات  این حل راه یک است هاآن ساخت  مان تعیین ان مشکل بخش. است ساده پیوند حالت هایبسته ساخت

 افتاادن  کار ا  مثل  مهمی رویدادهای وقتی که است این دیگر روش. ایجادگردند  مانی فواصل ،در یعنی. شوند ساخته ایدوره

 .گردد ایجاد افتدمی اتفاق آن، خواص تغییر یا انها دوباره شدن وفعال  همسایه یا خط

 .پیوند حالت هایبسته تو یع

 قارار  درخاط  و شادند  تو یاع  هاا بساته  وقتای  اسات  پیوناد  حالات  هاای بساته   اعتماد قابل تو یع الگوریتم بخش ترین جالب

 اسات  ممکان  مختلاف  هاای یاا   مسیر نتیجه در. دهندمی تغییر کنند،می دریافت که را هایی بسته اولین هایا  گرفتندمسیر

 و دساتیابی  قابال  غیار  هاای ماشین های، حلقه ناسا گاری به منجر کار این گیرند،و کار به را توپولوژی ا  گوناگونی هایی نسخه

 .شوند مشکالت سایر

 غارق  الگاوریتم  ا  اساتفاده  ، اصالی  ایده دهیم انجام را اصالحاتی  سپس. دهیممی قرار بحث رامورد اولیه تو یع الگوریتم ابتدا،

 بسته، هر ارسال با که است ترتیبی شماره حاوی بسته هر کردن غرق کترل برای است پیوند حالت هایبسته تو یع برای کردن

  مقایسه اندشده  دیده تاکنون که هابسته ا  لیستی ،با شودمی دریافت دیگری پیوند حالت بسته وقتی.یابدمی افزایش واحد یک

 نظار  باشد،صارو  تکراری اگر و.گرددمی تو یع است، آمده ان ا  که خطی جز به خطی هر به. شود دریافت ایبسته اگر شودمی

 باه  اسات  شاده  مشاهده تاکنون که باشد ایشماره باالترین ا  تر کوچک آن ترتیب شماره که شود دریافت ایبسته شوداگرمی

 قابال  مشاکالت  این اما است خاصی مشکالت دارای الگوریتم این.دارد جدیدی هامسیریابداده  یر. شودمی رد بودن کهنه دلیل

 ا  اساتفاده  مشاکل،  ایان  حال  راه شوند گذاری شماره اول ا  بعدی هایی بسته شدند، تمام هاشماره اگر که این یکی اندکنترل

 چارخش  تا کشدمی طول  سال.12.شود ایجاد پیوند حالت  بسته یک دقیقه هر در اگر است بیتی 23 بیتی 23 ترتیب شماره

 .کرد نظر صرو توانمی حالت این ا  لذا. گیردمی صورت

 عناوان  به بعدی بسته کند، شروع صفر ا  مجدداً اگر. دهدمی دست ا  را خود ترتیب شماره و افتد کار مسیریابا  اگر اینکه دوم

 .شد خواهد رد تکراری بسته
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 باه  040،00 تاا  0 هاای بسته ، شود دریافت(  بیتی یک خطای)4 جای به 040،00 و شود خرا  ترتیب شماره اگر  اینکه سوم

 .باشد 040،00 باید ترتیب شماره که شودمی فرض  یرا شوندمی رد کهنگی علت

.  گاردد  کسر آن ا  واحد یک ثانیه هر و شودمی داده قرار ترتیب شماره ا  بعد بسته هر سن که است این مشکالت این حل راه

 جدیادی  بسته  دقیقه10 هر در کنید فرض. شودمی نظر صرو مسیریا  آن ا  حاصل اطالعات ا . رسید صفر به سن که وقتی

 باشاد،  رفتاه  باین  ا  متوالی بسته یاشش شود فعال غیر مسیریا  که شودمی تمام وقتی مسیریا  اطالعات مهلت لذا. رسدمی

  اطمیناان  لاذا  کاهاد می واحد یک سن فیلد ا  اولیه، کردن غرق فرآیند در هرمسیریا  است نامحتملی رویداید حالت این البته

. باشاد  صافر  باه  آن سان  که ایبسته) بماند  نده   یادی  مان مدت یا و برود بین ا  تواندنمی ایبسته هیچ که شودمی حاصل

 .(شودمی گرفته نادیده

 بارای  فاورا  شاود  ارساال  تاا  آیدمسیریابمی به  پیوند حالت بسته وقتی کندمی  یاد را ان توانمندی الگوریتم این در اصالحاتی

 بساته  ، آن انتقاال  ا  قبال  اگر. بماند منتظر را کوتاهی مدت تا رودمی اینگهدارنده ناحیه به بلکه.گیردنمی قرار صف در انتقال

 اگار  شاود مای   گرفته نادیده  تکراری بسته باشند برابر باهم اگر شودمی مقایسه آنها ترتیب شماره برسد، منبع همان ا  دیگری

 بارای . شاد  خواهاد  گرفتاه  نادیاده  گرفته نادیده تر قدیمی. نباشند مساوی اگر شودمی گرفته نادیده تر، قدیمی نباشند مساوی

 ناحیاه  شاود مای  آ اد خاط  وقتای  شاوند می وصول پیونداعالم حالت هایبسته مسیریابتمام مسیریا  خطاها مقابل در حفاظت

 .  نماید انتخا  ارسال برای را وصولی اعالم با بسته تا. شودمی پیمایش نوبتی طریق به نگهدارنده

 باا  متناظر ، سطر هر است آمده 10 شکل در کندمی استفاده الف 0-12 شکل شبکه  یر برای Bمسیریا  که ایداده ساختمان

 شماره و شد ارسال انجا ا  بسته که جایی. است نشده پردا ش کامل طور به هنو  و رسید راهع ا  که است پیوندی حالت بسته

 دارناد  وجود B خط سه هر برای وصول اعالم و ارسالی نشانگرهای عالوه به شودمی ذخیره درجدول ان هایداده ، وسن ترتیب

 نشاانگرهای  معناای  گارددو  ارساال  شده تعیین خط به باید بسته که است این ارسالی نشانگرهای معنای F,C,A  به ترتیب به

 .شوند وصول آنجااعالم در باید که است این وصول اعالم

 ,C  به باید است شده داده نشان نشانگر هایبیت با که همانطور لذا. است رسیده A ا  مستقیما پیوند حالت بسته 10 شکل در

F به و. شود ارسال A ا  ایبسته مشابه طور به. گردد وصول  اعالم F به باید A و C به و شود ارسال F گردد وصول اعالم. 

 نتیجاه  در EFB طریاق  ا  باار  یک و EAB طریق ا  بار یک آیدمی دوباره بسته این. آیدمی E ا  که  سوم بسته در وضعیت اما،

 .(است شده مشخص هابیت با که همانطور) شود وصول  اعالم F و A به باید اما گردد، ارسال C به باید فقط
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 وارده که این ا  قبل اگر مثال عنوان به کنندو تغییر باید شود،بیتها دریافت  تکراری بسته و باشد دربافر هنو  اولیه هابسته اگر 

 کاه  دهاد  نشاان  تاا  کناد می تغییر 100011 به بیت شش این برسد c حالت ا  کپی یک. شود ارسال جدول در موجود چهارم

 .گردد ارسال آنجا به نباید ولی ، شود وصول اعالم f به باید بسته

  جدید مسیرهای محاسبه

 ، یارا  ایجادنمایاد  را  شابکه   یر کامل گراو تواندمی کرد، اوری جمع را پیوند حالت هایبسته ا  کاملی مسیریابمجموعه وقتی

 ا  یاا  منقدار دو میانگین ا  یکبار جهت هر در شود مس داده نمایش دوبار پیوند هر واقع در شوندمی داده نمایش پیوندها همه

 .  کرد استفاده توانمی جداگانه طور به هرکدام

 جادول  توانددرمی الگوریتم این نتایج بیاید را مقصدها همه به مسیر ترین کوتاه تا کرد اجرا توانمی را دیکسترا الگوریتم اکنون

 . شود گرفته سر ا  عادی عمل و گیرد قرار یابی مسیر

 kn باا  متناساب  ورودی داده ذخیاره  بارای  را ال م حافظاه  باشد داشته همسایه k هرکدام که مسیریا  n با ایشبکه  یر برای

 یاابی  مسیر وجود این با باشد  یاد است ممکن نیز محاسبه  مان باشد  ا مشکل تواندمی  بزرگ هایشبکه در موضوع این است

 .کندمی کار خوبی به عملی حالتهای ا  بسیاری در  پیوند حالت

 نیاز  دیگار  هاای الگاوریتم  در شاود  خساراتی برو  موجب تواندمی الگوریتم این افزاری سخت و افزاری نرم مشکالت حال هر به

 بدهد، دست ا  است آن  دارای که را خطی یا کند؛ تقاضا است آن فاقد را خطی  مسیریابی اگر مثال عنوان به است طور همین

 خارا   را ،آنهاا  ارساال  حاین  در یاا  بخاورد  شکسات  هاا بسته ارسال در مسیریا  اگر. بود نخواهد درست هایشبکه  یر گراو

 الگوریتمهاای  در شاود  خسااراتی  بارو   موجب تواندمی الگوریتم این افزاری سخت و افزاری نرم. آیدمی پیش مشکالتی.کندمی

 دست ا  است آن دارای که را یاخطی کند، تقاضا است فاقدآن را خطی یابی مسیر اگر مثال عنوان به است طور همین در دیگر

 خارا   آنهاارا  ، ارساال  حاین  در یاا  بخاورد  شکسات  هاا بساته  ارسال مسیریابدر اگر. بود نخواهد درست  یرشبکه گراو بدهد
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 ندهاد،  انجاام  درساتی  باه  را مسایریابی  محاسباتی یا.باشد نداشته وجود کافی حافظه اگر سرانجام، آید،می پیش کند،مشکالت

 ایان  در یاباد مای  اهمیت مسیریا  گاه به گاه شکست باشد گره هزار صدها یا هاده دارای شبکه وقتی افتاد خواهد بدی اتفاقات

 .کرد بحث تفضیل به را آنها هایحل راه و مشکالت این( 1.22) پرلمن. داد کاهش را خسارت کرد سعی باید خصوص

 اناد،  شاده  ارائاه  آن با رابطه در هایی مثال لذا ، است رفته کار به گسترده طور به واقعی هایشبکه در پیوند حالت  یابی مسیر

 کاه  ospf کندمی استفاده پیوند حالت هایالگوریتم ا  شود،می گرفته کار به ایشبکه  یر در ایفزاینده طور به ospf داد قرار

 .کندمی استفاده پیوند حالت الگوریتم ا  ، شودمی گرفته کار به شکبه  یر در ایفزاینده طور به

 آنارا  iso وبعاداً  شد طراحی dec شبکه برای که دارد نام( میانی سیستم - میانی سیستم) is-is دیگر مهم پیوند حالت قرارداد

 باه  دادهاا  قارار  ساایر  به تا شد اصالح ، پس آن ا  گیرد کار به clnp  یعنی خود اتصال بی  شبکه الیه داد قرارد در تا پذیرفت

 nsfnat فقرات ستون در جمله ا  شد گرفته کار به اینترنت فقرات ستونهای ا  بسیاری در is-is کند ارائه خدمات ip خصوص

 ا  اییافتاه  تغییار  شاکل  ا  novel شابکه  کاررفات  باه  نیاز  cdpd مانناد  دیجیتال سلولی سیسمتهای ا  بعضی در و قدیمی

nlsp)is-is هایبسته یابی مسیر برای ipx کندمی استفاده . 

 در یاا ،  مسیر هر شوندمی محاسبه مسیرها کوتاهترین آن ا  که کندمی تو یع را  مسیریا  توپولوژی ا  تصویری is-is اساسا

 ا :  توانناد مای  ها، آدرس دارداین دسترسی مستقیما شبکه الیه آدرسهای کدام به که دردمی اعالم خود، پیوند حالت اطالعات

 مستقیماًدسترسای  شابکه  در شاده  تعیاین  مسیریا  ،مفهوم کردن غرق پیوند حالت هایبا سا ی به مربوط ایستایی خود متد

 .کند پشتیبانی را  شبکه الیه هایآدرس ا  بسیاری یا ip-ipx-apple talk توانندمی هاآدرس این دارد

ospf که را ابداعاتی ا  بسیاری is-is پذیرفت کرده طراحی ospe ا  بعد سال چند iS-IS ا  عبارتناد  ابداعات این شد طراحی 

 محاسابه  متاد  ،و محلی شبکه در شده مسیریابتعیین کردن،مفهموم غرق پیوند حالت هایبا سا ی به مربوط ایستایی متدخود

 اخاتالو  مهمتارین . دارد وجاود  oSPF و IS-IS بین اندکی  تفاوت  درنتیجه ، چندگانه هایمقیاس و مسیر تقسیم وپشتیبانی

 شابکه  الیاه  کاه  قراردادهاایی  باه  راجع اطالعاتی همزمان طور به توانمی که است شده گذاری رمز طوری IS-IS که است این

 .است ،ار شمند بزرگ چندگانه قرارداد محیطهای در امتیا  این ندارد وجود OSPF در ویهگی این داد، انتقال را  چندگانه

 

    مراتبی سلسله مسیریابی

 نه ، هایجدول اندا ه شدن بزرگ با. کنندمی رشد آن تناسب به مسیریابنیز  یابی مسیر هایجدول شبکه، اندا ه شدن بزرگ با

 آنها وضعیت گزارش برای و. شودمی بیشتر درجدول وجو جست برای ال م  مان بلکه ، گرددمی بیشتر شده مصرو حافظه تنها
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 هار  برای با  مسیر هر که.باشد نداشته امکان دیگر که رشد حدی به هایشبکه است ممکن.  است نیا  بیشتری باند پنهای به

 .(تلفن شبکه مانند. شودمی انجام مراتبی سلسله صورت به یابی مسیر لذا ، باشد وارده یک دارای دیگر مسیریا 

 مسیریابدر هر که طوری به شوندمی تقسیم هایی ناحیه به هایا  مسیر ، شودمی گرفته کار به مراتبی سلسله یابی مسیر وقتی

. ندارد خبر ناحیه سایر داخلی ساختار ا  اما داندمی را مقصدها به هابسته ارسال چگونگی به مربوط جزئیات تمام خودش ناحیه

 نیاا   تاا  شوند گرفته نظر در جداگانه هایناحیه صورت به باید که است طبیعی. شوندمی وصل هم به مختلفی هایشبکه  وقتی

 .باشند داشته اطالع دیگر هاییا  مسیر توپولوژیکی ساختار ا  ، شبکه دریک موجود هاییا  نباشدمسیر

 دسته هاخوشه صورت به هاناحیه که باشد ال م دارد امکان باشد، کافی سطحی دو مراتب سلسله دارد بزرگ،امکان هایدرشبکه

 بنادی  گاروه  بارای  اسمی دیگر تا یابدمی ادامه آنقدر روند این غیره شوندو تقسیم تقسیم هایی منطقه به هاخوشه شوند، بندی

 مسایر  باه  را ترافیاک  توانیاد مای  چگونه بسته که کنید ،فکر سطحی چند مراتب سلسله ا  مثال عنوان به. باشند نداشته وجود

 آنجلاس  لاوس  مسایریا  .فرساتد مای  انجلاس  مسایریابلوس  به را ایالت ا  خارج هاترافیک اما کند، هدایت دیگر محلی یابهای

 مسایریا  .فرساتند مای  نیوریاک  باه  را ایناحیاه  هاای ترافیاک  کند،اما هدایت دیگر محلی هایمسیریا  به را ترافیک تواندمی

 ترافیاک  کنتارل  مسائول  کاه  مقصادی  کشاور  در مسایریابی  به را ترافیک کل که شود نویسی برنامه طوری تواندمی نیویورک

 .برسد مالیندی به تا کندمی حرکت کنیا در درخت پایین سمت به ،بسته سرانجام کند، هدایت ، نایروبی مثل ، است ایناحیه

 کامال  مسایریابی  جادول . دهاد مای  نشاان  را ناحیه پنج با سطحی دو مراتب  سلسله در مسیریابی ا  کمی مثال یک 11 شکل

 هاای ناحیاه  دارد،اماا  ،وجود هایمحلی،وارده هایمسیریابی وقتی(  ()11 شکل)َ)است وارده .1 دارای 1Aمسیریا  به مربوط

 دور راه ا  ترافیاک  بقیه اما شودمی منتقل 1B-3A خط طریق ا  3 ناحیه ترافیک کل لذا اندشده جمع با  مسیر یک در دیگر

 .شودمی بیشتر جدول فضای در جویی ناحیه،صرفه هر در هایابی مسیر شد خواهد منتقل   1C-2B خط طریق ،ا 

 ناحیاه  طریق ا  SC به 1A ا  مسیر بهترین عنوان به است مسیر طول  افزایش آن، و داد پس را تاوانی ،باید جویی صرو این با

 پانج  ناحیاه  در مقصادها  اغلاب  برای کار این  یرا شودمی منتقل 2 ناحیه طریق ا  0، مراتبی سلسله یابی مسیر در ،اما است 3

 . است بهتر
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  یار  مثاال  بعنوان باشد؟ داشته باید سطح چند مراتب سلسله: است مطرح سوال این شودمی بزرگ بسیار منفردی شبکه وقتی

 دارد نیاا   جدول وارده 3. به مسیریا  هر باشد، نداشته وجود مراتبی سلسله اگر. بگیرید نظر در را مسیریا  30. با ایشبکه

 کاه  اسات  دور راه وارده 32 و محلای  وارده 20 نیا مناد  مسایریا   هار  شاود  تقسیم مسیریابی 20 ناحیه 34 به شبکه  یر اگر

 ا  ناحیاه  . حااوی  کادام  هار  کاه  دساته  هشات  باا  شاود،  انتخاا   ساطحی  سه مراتب سلسله اگر. است وارده 02 آن مجموع

 باه  خود دسته در نواحی سایر به مسیریابی برای و دارد نیا  وارده 10 به محلی مسیریابی برای مسیریا  هر باشند هامسیریا 

( ...1) کلیناراک  و کاامون . اسات  30 باا  برابر مجموع در که دارد نیا  وراده . به دور راه هایخوشه برای و دارد نیا  وارده 2

 آنهاا . دارد نیاا   وارده N  ln باه  مسایریا   هار  ا ا باه  کاه  است N ln با ایشبکه  یر در سطوح تعداد بهترین که کردند کشف

 .بود خواهد قبول قابل اغلب و است اندک مراتبی سلسله مسیریابی اثر در مسیر طول میانگین افزایش که دادند نشان همچنین

 

 (Broadcast)پخشی مسیریابی

 تو یاع  خادمات  مثاال  بعناوان  کنناد،  ارسال میزبانها ا  بعضی یا تمام به را هایی پیام خواهندمی میزابانها کاربردها ا  بعضی در

 اطالعاات  خوانادن  و ماشاینها  تماام  باه  پخش عمل با رو مره، رادیویی برنامه یا سهام، با ار هایبا سا ی هواشناسی، گزارشات

 راههاای  آن انجاام  بارای . دارد ناام  کاردن  پخش مقصدها، تمام به ایبسته همزمان ارسال کنندمی کار بهتر ماشینها آن توسط

 .شدند پیشنهاد گوناگونی
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 ای.بفرساتد  مقصدها تمام به را متفاوتی بسته منبع، که است این ندارد، شبکه  یر ا  خاصی ویهگی به نیا  که پخش روش یک

 عمال  در باشاد  داشاته  را مقصادها  تمام ا  کاملی لیست منبع است ال م بلکه کندمی مصرو را  یادی باند پهنای تنها نه روش

 .نیست مطلوبی روش اما باشد، امکان تنها است، ممکن حل راه این

 قابال  تواناد مای  پخاش  بارای  ولی نیست، مناسب نقطه به نقطه ارتباطات برای کردن غرق گرچه. است کردن غرق دیگر، روش

 پخاش  تکنیاک  عنوان به کردن غرق مشکل. نباشند استفاده قابل  یر، شده تشریح روشهای ا  هیچکدام اگر ویهه به باشد قبول

 بعناوان  آن گیری کار به در مشکالت این. نمایدمی مصرو را بسیاری باند پهنای و کندمی تولید  یادی هایبسته که است این

 .اند مطرح نیز نقطه به نقطه مسیریابی الگوریتم

 اسات  مقصدها ا  لیستی حاوی یا بسته هر شود، گرفته کار به روش این اگر. است چندگانه مقصدهای مسیریابی سوم الگوریتم

 کنتارل  را مقصدها تمام مسیریابها رسدمی مسیریا  به ایبسته وقتی. است مقصد دهنده نشان که است بیتی نگاشت حاوی یا

 به مسیر بهترین که است نیا  مورد صورتی در خروجی خط) نماید تعیین را نیا  مورد خروجی خطوط ا  ایمجموعه تا کندمی

 گرفتناد  قارار  اساتفاده  ماورد   که خروجی خطوط تمام برای را بسته ا  جدیدی نسخه مسیریا ( باشد مقصدها ا  یکی حداقل

 خطاوط  باین  مقصد مجموعه نتیجه در. گیرندمی کار به را خط که دهدمی قرار را مقصدهایی فقط بسته هر در و کندمی تولید

 بساته  مثال  آن با توانمی و بردمی خود با را مقصد یک فقط بسته هر ها،جهش ا  کافی تعداد ا  پس. شودمی تقسیم خروجی

 که هنگامی مگر شدند، دهی آدرس جداگانه طور به است هایی بسته مانند چندگانه مقصدهای مسیریابی. کرد برخورد معمولی

 .کنندمی عبور مجانی بقیه و پردا دمی را هزینه کل آنها ا  یکی صورت این در که شوند هدایت مسیر یک ا  بسته چند

 مناساب  پوشاای  درخات  هار  ا  یاا  کندةمی استفاده بایگانی درخت ا  پخش، آغا گر مسیریا  برای پخشی، الگوریتم چهارمین

 هار  اگر. است حلقه فاقد و گیردمی بر در را مسیریابها تمام که است  یرشبکه ا  ایمجموعه  یر پوشا درخت. نمایدمی استفاده

 باه  پوشاا  درخت خطوط تمام روی بر را دریافتی بسته تواندمی است، پوشا درخت به متعلق خطوط ا  کدامیک بداند مسیریا 

 هاای بسته تعداد کمترین و کند؛می استفاده خوبی به باند پهنای ا  روش این نماید کپی است رسیده آن ا  بسته که خطی جز

 هاای بساته  تعاداد  کمتارین  و کندمی استفاده خوبی به باند پهنای ا  روش این. نمایدمی تولید را کار این انجام برای نیا  مورد

 داشاته  پوشا درخت به راجع اطالعاتی باید مسیریا  هر که است این مشکل تنها. نمایدمی تولید را کار انجام برای نیا  خمورد

 باردار  مسایریابی  در ماثال ) نادارد  وجاود  نیاز  گاهی اما ،(پیوند حالت مسیریابی در مثال،) دارند وجود اطالعات این گاهی. باشد

 (.فاصله

 رفتاار  کناد مای  ساعی  باشاند،  نداشاته  پوشا درختهای به راجع اطالعاتی مسیریابها که هنگامی حتی پخشی، الگوریتم آخرین

 مسایریا   باه  پخشای  بسته وقتی. است ساده بسیار و دارد نام معکوس مسیر پیشروی ایده، این. بزند تخمین را قبلی الگوریتم

 منباع  آن بارای  عاادی  حالت در هابسته آمدکه خطی همان ا  منبع ا  شده دریافت بسته آیا کندمی کنترل مسیریا  رسدمی
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 بسایار  کناد  طای  منبع ا  را مسیر بهترین خودش پخشی بسته که این احتمال باشد، اینطور اگر. خیر یا شوندمی ارسال پخش

 جاز  باه  خطاوی  تمام به را آن ا  هایینسخه مسیریا  ترتیب این به رسدمی مسیریا  به که است اینسخه اولین و است  یاد

 بساته  شاود  وارد بهیناه  خاط  ا  غیار  خطای  ا  منبع به رسیدن برای پخشی بسته اگر اما فرستدمی است آمده آن ا  که خطی

 .شودمی گرفته نادیده تکراری بسته بعنوان

(  ) قسامت  میدهاد،  نشاان  را  یرشابکه ( الاف ) قسامت . است آمده 13 شکل در معکوس مسیر پیشروی الگوریتم ا  اینمونه

 را معکاوس  مسایر  الگوریتم عملکرد چگونگی( ج) قسمت و دهدمی نشان را شبکه  یر آن I مسیریا  به مربوط بایگانی درخت

 هار (. اسات  شده داده نشان درخت دوم سطر در که) فرستدمی N , H , H , F به را هایی بسته U اول جهش در هدمی نشان

 آن حارو  دور و( باشاد  بایگانی درخت در بهینه مسیر اینکه فرض با) شونهدمی دریافت I به بهینه مسیر ا  هابسته این ا  کدام

 کارد،  دریافت را ایبسته اول جهش در که مسیریابی هر شوند؛می تولید بسته هشت دوم جهش در. است شده کشیده ایدایره

 در آنهاا  ا  بسته پنج که رسندمی قبلی نشده مالقات هایمسیریا  به بسته هشت این تمام تولید ضمن. کندمی تولید بسته دو

 در) رساند می بهینه مسیر ا  تا سه فقط شودمی تولید سوم جهتش در که ایبسته شش ا . رسدمی مقصد به بهینه خط امتداد

K , E , C )شدمی دنبال بایگانی درخت اگر که حالی در یابدمی خاتمه پخش بسته، 34 و جهش پنج ا  پس. اندتکراری بقیه و 

 . بود ال م بسته 14 و جهش چهار

 مسایریابها  نیسات  ال م. اسات  سااده  آن ساا ی  پیااده  و دارد خاوبی  کاارایی  کاه  است این معکوس مسیر پیشروی مهم امتیا 

 در نادارد،  نیاا   خصای  نگاشات  یا مقصدها لیست سربار به نیا ی بسته هر در و باشند، داشته پوشا درختهای به راجع اطالعاتی

 ا  لیساتی  یاا  شابکه،   یر قطر ا  قبلی اطالع و بسته درهر جهش شمارنده) دارد نیا  راهکار این به کردن غرق فرایند که حالی

 .(اند شده دریافت منبع هر ا  کنون تا که هایی بسته

 پخشی چند مسیریابی

 باناک  سیساتم  فراینادهای  ا  گاورهی  مانناد  کنناد مای  کاار  گروهای  صورت به هم ا  مستقل فرایندهای کاربردها ا  بعضی در

. نمایاد  ارساال  گروه اعضای سایر به را پیامی فرایندها ا  یکی است ال م اغلب مواد در. کنندمی سا ی پیاده را تو یعی اطالعاتی

 تماام  گاران  راهبارد  ایان  باشاد،  بازرگ  گاروه  اگار . کند صادر اعضا تمام به را نقطه نقطه پیام تواندمی باشد، کوچک گروه اگر

 میلیونهاا  باا  ایشابکه  در ماشین 1000 به دادن اطالع برای پخش ا  استفاده اما کرد، استفاده پخش ا  توانمی گاهی. شودمی

.( ندارناد  را آن دیادن  تصاور  و دارند عالقه بدتر، حالت در حتی) ندارند پیام به ایعالقه هاگیرنده اغلب  یرا نیست، کارآمد گره

 شابکه  کال  باا  مقایساه  در ولای  باشد بزرگ عددی نظر ا  گروه آن اندا ه که بفرستیم گروهی به را هاپیام بتوانیم باید بنابراین

 .باشد کوچک
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 ایان  در. شاود مای  نامیاده  پخشای  چناد  مسیریابی آن، مسیریابی الگوریتم و دارد نام پخشی چند گروهی چنین به پیام ارسال

 .کنیممی بررسی را پخشی چند مسیریابی روشهای ا  یکی بخش

 

 بارای  فراینادهایی  باه  نیاا   و اسات  ال م گاروه  حذو و ایجاد برای روشهایی است گروه مدیریت به نیا  پخشی چند انجام برای

 ایان  شاود مای  مربوط الگوریتم به که آنچه. نیست مسیریابی الگوریتم عهده به کارها این انجام. است آن ترک و گروه به اتصال

 مسایریابها  کاه  است مهم نکته این به توجه. دهدمی خبر خود میزبان به را آن شود،می ملحق گروه به فرایندی وقتی که است

 مسایریابها  یاا  برسانند، مسیریابها اطالع به را گروه در تغییر باید میزبانها یا. دارند تعلق گروه کدام به آنها میزبان کدام دانندمی

 قارار  هاایی  گاروه  چاه  در آنها میزبانهای که فهمندمی مسیریابها روش دو هر در. کنند درخواست میزابانها ا  گاهی چند ا  هر

 .یابدمی انتشار  یرشبکه طریق ا  اطالعات ترتیب بدین و دهندمی خبر خود هایهمسایه به مسیریابها. دارند

 بار  در را شابکه   یر در موجود مسیریابهای تمام که کندمی ایجاد را پوشایی درخت مسیریا ، هر پخشی، چند مسیریابی برای

 یافتند دست میزبانهایی به مسیریابها ا  بعضی. دارد وجود 3 و 1 گروه دو با ایشبکه  یر( الف) 12 شکل در مثال بعنوان. گیرد

 در چاپ،  سامت  مسایریا   باه  مربوط پوشای درخت(. است آمده شکل در که همانطور) است گروه دو هر یا یک به متعلق که

 .است آمده(  ) 12 شکل

 هارس  را آن کارده  بررسای  را خاود  پوشاای  درخت مسیریا ، اولین فرستد،می گروهی به را پخشی چند بسته فرایندی وقتی

 ما نظر مورد مثال در. کندمی حذو نیستند گروه این عضو که روندمی میزبانهایی به که را خطوطی تمام کار این برای. کندمی
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 باه  مربوط شده هرس پوشای درخت( د) 12 شکل. دهدمی نشان را 1 گروه به مربوط شده هرس پوشای درخت( ج) 12 شکل

 .گردندمی ارسال مناسبی پوشای درخت طریق ا  فقط بخضی چند هایبسته. دهدمی نشان را 3 گروه

 مسایریا   ا  کاه  گیارد می قرار استفاده مورد وقتی آنها ترین ساده. دارد وجود پوشا درخت کردن هرس برای گوناگونی هایراه

 باه  مسایریا   کادام  بداناد  جملاه  ا  باشد داشته آگاهی شبکه  یر کامل توپولوژی ا  مسیریا  هر و گردد استفاده پیوند حالت

 بارای  کارد  هرس ریشه سمت به دادن ادامه و مسیر هر انتها ا  شروع با توانمی را پوشا درخت سپس. دارند تعلق هاگروه کدام

 .کرد حذو نیستند نظر مورد گروه به متعلق که را مسیریابهایی تمام باید کار این

 اماا  اسات  معکوس مسیر پیشروی اصلی الگوریتم کرد استفاده کردن هرس برای دیگری روش ا  باید فاصله بردار مسیریابی در

 گاروه  آن برای پخشی چند پیام نباشد متصل دیگر مسیریابهای به و باشد متعلق خاصی گروه به میزبانی فاقد مسیریا  گاه هر

. نفرساتد  دیگاری  بخشای  چند هایبسته که گویدمی فرستنده به و دهدمی پاسخ PRUNE پیام با گروه آن کند،می دریافت را

 نیاز  مسایریا   ایان  اسات  گروه اعضای فاقد هایشمیزبان بین در که برسند مسیریا  یک هایورودی تمام به پیامها این وقتی

 .شودمی هرس با گشتی طور به شبکه  یر صورت این در. دهدمی پاسخ PRUNE با تواندمی

 است گروه n دارای ایشبکه کنید فرض کندنمی کار خوبی به بزرگ هایشبکه در که است این الگوریتم این هایعیب ا  یکی

 تعاداد  نتیجاه  در و گردد ذخیره باید پوشا شده هرس درخت m گروه هر برای. است عضو m دارای متوسط طور به گروه هر و

 . است ال م درختها همه ذخیره برای  یادی حافظه باشند بزرگ هاگروه وقتی. است mn درختها کل

 پوشاا  درخات  یاک  گاروه  هر در  اینجا در. است کرده استفاده( 2..1 همکاران و باالردای) ایهسته درختهای ا  دیگر طراحی

 باه  را آن میزباان  بخشی چند پیام ارسال برای. دارد قرار گروه وسط به نزدیک در( هسته) ریشه که طوری به شود،می محاسبه

 کااهش  نیسات  بهیناه  منابع تمام برای درخت این گرچه. شودمی انجام پوشا درخت سراسر در پخشی چند و فرستدمی هسته

m شودمی حافظه در جویی صرفه موجب گروه هر در درخت یک به درخت. 

 

 سیار میزبانهای برای مسیریابی

 باه  و بخوانناد  را خاود  الکترونیکی پست هستند که جا هر در مندند عالقه و دارند حمل قابل کامپیوترهای نفر میلیونها امرو ه،

 هادایت  بااری : شاوند مای  جدیدی پیچیدگی موجب سیار میزبانهای این. باشند داشته دسترسی نیز خود معمولی فایل سیستم

 در اماا  اسات  جاوان  خیلای  شبکه به سیار هایمیزبان شدن ملحق موضوع بیابد را آن ابتدا باید شبکه سیار، میزبان به ایبسته

 .کنیممی ارائه را ممکن هایحل راه کرده مطرح را مشکالت ا  برخی اینجا

 حااوی  کاه  دارد وجاود  گساترده  شابکه  یاک  اینجاا  در است آمده 14 شکل در کنندمی استفاده آن ا  طراحان که میانی مدل

 .اندمتصل  گسترده شبکه این به سیم بی هایسلول و شهری و محلی هایشبکه. است میزبانها و مسیریابها
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 ناوع  دو عکاس  بار . شاوند می وصل شبکه به نوری فیبر یا مسی هایسیم طریق ا ( اند ثابت) کنندنمی حرکت که هاییمیزبان

 شاوند می منتقل دیگر ثابت سایت به ثابت سایت یک ا  گاهی که اندثابتی میزبانهای مهاجر میزبانهای. دارند وجود دیگر میزبان

 حاال  در کاه  هستند کسانی متحرک میزبانهای. باشند وصل آن به فیزیکی طور به که کنندمی استفاده شبکه ا  وقتی فقط اما

 .نامندمی سیار میزبانهای را میزبان نوع دو این. اند متصل شبکه به نیز حرکت

 

 کاه  دارناد  نیز ثابتی داخلی آدرس میزبانها. نکند تغییر هرگز که باشند داشته ثابتی داخلی موقعیت میزبانها تمام شودمی فرض

 کاد ) متحاده  ایاالت دهنده نشان که کنید مقایسه 1-313-0001313 تلفن شماره با را حالت کنداینمی مشخص را آنها محل

 باه  هاا بساته  ارساال : ا  است عبارت سیار، میزبانهای با سیستمی در مسیریابی هدو. است( 313) هاتان مان جزیره و( 1کشور

 .هستند که جایی هر در میزبانها توسط هابسته خواندن و آنها، داخلی آدرسهای کمک به سیار میزباهای

 طاوری  باه  نامیممی ناحیه را واحدها این. است شده تقسیم کوچکی واحدهای به( جغرافیایی نظر ا )  جهان 14 شکل مدل در

 فراینادهایی  که است است خارجی نمایندگی چند یا یک دارای ناحیه هر است سیم بی سلول یا محلی شبکه یک ناحیه هر که

 نماینادگی  ایان . اسات  داخلای  نماینادگی  دارای ناحیاه  هار  بعاالوه  کندمی نگهداری را ناحیه سیار میزبانهای تمام که هستند

 .کندمی نگهداری اندمالقات حال در دیگری ناحیه با فعال ولی دارد قرار ناحیه این در شان خانه که را میزبانهایی

 در باودن  سارگردان  یاا  ،(محلی شبکه به شدن وصل مثل) آن به اتصال طریق ا  چه شود، ایناحیه وارد جدیدی میزبان وقتی

 : شودمی انجام  یر صورت به ثبت روند. نماید ثبت خارجی نمایندگی با را خودش باید کامپیوترش سلول،
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 تاا ه  سایار  میزباان . کند اعالم را خود آدرس و وجود تا کنمی پخش را ایبسته تناوبی طور به خارجی نمایندگی هر .1

 را ایبساته  تواناد مای  سایار  میزبان نرسد، پیامی چنین معدین مدت در اگر اما باشد پیامها این ا  یکی منتظر است ممکن وارد

 دارد؟ وجود خارجی نمایندگای هیچ آیا بگوید و کند پخش

 و فعلای،  داده پیوناده  الیاه  آدرس خاود  داخلای  آدرس کار این برای شودمی ثبت خارجی نمایندگی با سیار، میزبان .3

 .کندمی ارائه را دیگر سری اطالعات

 ایان  در شاما  میزبانهاای  ا  یکای  گویدمی و کندمی برقرار تماس سیار میزبان داخلی نمایندگی با خارجی نمایندگی .2

 اطالعاات  حاوی همچنین. است خارجی نمایندگی شبکه آدرس حاوی داخلی، نمایندگی به خارجی نمایندگی ا  پیامی جاست،

 .دارد وجود واقعا سیار میزبان که کند متقاعد را داخلی نماینگی تا است سری

 

 تولیاد  قبال  ثانیاه  چناد  در کند ثابت تا کندمی بررسی است،  مان مهر حاوی که را سری اطالعات داخلی نمایندگی .4

 .نماید پیشروی که گویدمی خارجی نمایندگی به باشد، راضی اگر. است شده

 نمایدمی ایجاد خود جدول در وارده یک کندمی دریافت داخلی نمایندگی ا  را وصولی اعالم خارجی نمایندگی وقتی .0

 .است شده ثبت سیار میزبان که دهدمی اطالع و

 غیار  طاور  باه  کااربران  اغلب اما شود، خارج ثبت ا  تا دهد اطالع باید کند،می ترک را ناحیه کاربری وقتی که است ان آل ایده

 .کنندمی خاموش را خودشان کامپیوترهای منتظره،

 را آن انجاام  آدرس، کاه  اسات  چیزی  یرا شودمی هدایت کاربر داخلی محلی شبکه به گرددمی ارسال میزبان به ایبسته وقتی

 خواهاد مای  سایتل  غربی شمال شهر در فرسنتند اینجا است شده داده نشان 10 شکل ا  1 مرحله در که آنچه مانند طلبد،می
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 داخلای  LAN در سایار  میزباان  به شده ارسال هایبسته. بفرستد میزبان یک به نیویورک در متحده ایاالت طریق ا  را ایبسته

 جست را سیار میزبان( موقتی) جدید محل داخل، نمایندگی سپس. شودمی متوقف داخلی نمایندگی توسط نیویورک، در خود

 یابدمی را خارجی نمایندگی آدرس و کندمی وجو جست را سیار میزبان که یابدمی را خارجی نمایندگی آدرس و کندمی جو و

 .کندمی اداره را سیار میزبان که

 باه  را آن و کان مای  بنادی  بساته  تار  یرونای  بسته مفید بار فیلد د را بسته اینکه اول دهدمی انجام را کار دو داخلی نمایندگی

 قارار  بحاث  مورد بیشتر را آن ادامه در نامند؛می سا ی تونل را راهکار این( 10 شکل در دو مرحله) فرستدمی خارجی نمایندی

 صاورت  باه  را آن و کدمی جدا مفید بار فیلد ا  را اصلی بسته خارجی نمایندگی شده بندی بسته بسته گرفتن ا  پس. دهیممی

 .فرستدمی سیار میزبان به ایداده پیوند قا 

 صاریحاً  کاه  هاییبسته مفید بار فیلد در آنها قراردادن با را هابسته پس این ا  گویدمی فرستنده به داخلی نمایندگی اینکه دوم

 سایال  کااربر  داخال  آدرس باه  را آنهاا  اینکه جای به) نماید ارسال سیار میزبان به شوند،می دهی آدرس خارجی نمایندگی به

 شوند هدایت میزبان به( 4 مرحله) خارجی نمایندگی طریق ا  مستقیما توانندمی بعدی هایبسته اکنون( 2 مرحله) کند ارسال

 (.داخلی موقعیت گرفتن نادیده با)

 توساط  چقادر  و مسیریابها توسط قرارداد این ا  مقدار چه اینکه اول دارند هم با هایی تفاوت شدند عرضه که مختلفی الگوهای

 مسایریابها  انادکی  الگوهاای  در اینکه دوم گیردمی انجام هامیزبان در الیه کدام توسط دوم حالت در و شوندمی انجام هامیزبان

 جلاوگیری  آن ا  داخلای،  موقعیات  باه  ترافیک رسیدن ا  قبل توانندمی لذا کنند،می ثبت را شده تطبیق آدرسهای راه بین در

 شودمی داده نسبت فردی به منحصر موقت آدرس مهمان هر به الگوها ا  بعضی در اینکه سوم نمایند هدایت را آن مجددا کرده

 .نمایدمی کنترل را مهمانها تمام به مربوط ترافیک ه کندمی اشاره نمایندگی به موقت آدرس دیگر بعضی در

 باا  شاوند  تحویل دیگری مقصد به باید و شدند دهی آدرس مقصد یک به که هایی بسته ترتیب چگونگی در الگوها اینکه چهارم

 بساته  کال  کاه  اسات  ایان  دیگار  روش. است شده اصالح بسته مجدد ارسال و مقصد آدرس تغییر روش یک کنندمی فرق هم

. گاردد  بندی بسته است، شده ارسال موقتی آدرس به که دیگری بسته مفید بار فیلد در توانندمی دیگر چیز هر و محلی آدرس

: کند دریافت را شکل این به پیامی مسیریابی یا میزبان وقتی کلی طور به. اند متفاوت یکدیگر با حفاظت نظر ا  الگوها سرانجام

 صاحبت  کسای  چاه  باا : باشاد  مواجاه  پرسش دو با است ممکن بفرست، من به را کیالس هاینامه تمام لطفا کن، شروع اکنون

 .خیر یا است خوبی ایده ایده این آیا و کندمی
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 موقتی هایشبکه در مسیریابی

 خاود  کاه  اسات  ایان  دیگر حالت شدید آشنا باشند ثابت مسیریابها و سیار میزبانها که حالتی در مسیریابی چگونگی با کنون تا

 :ا  اندعبارت موارد این ا  بعضی. باشند سیار مسیریابها

 ندارد وجود ساختمانی هیچ که جنگ میدان در نظامی نقلیه وسایل .1

 دریا در هاکشتی ناوگان .3

 است کرده خرا  را ساختمانها که  لزله وقوع هنگام در اضطراری کارکنان .2

 .است 203011فاقد که ایمنطقه در کیفی کامپیوترهای با افرادی گردهمایی .4

. دارناد  قارار  کامپیوتر یک در معموال که است میزبان یک و مسیریا  یک ا  متشکل گروه هر مشابه، موارد و موارد این همه در

. دارناد  نام( همراه موردی هایشبکه) MANET یا موقتی هایشبکه. گیرندمی قرار یکدیگر نزدیک در که هاگره ا  هایی شبکه

 .دهیممی شرح مختصر طور به را آنها

 ومشاخص  ثابت همسایگان ثابت هایتوپولوژی به مربوط قوانین تمام که است این سیمی هایشبکه با موقتی هایشبکه تفاوت

 در. شاوند مای  جاا  به جا دیگر نقطه به اینقطه ا  مسیریابها. شوند گرفته نادیده باید غیره و مکان، و IP آدرس بین ثابت رابطه

 سیساتم  اینکاه  مگار ) باود  خواهاد  معتبار  همواره مسیر این باشند، داشته مقصد به معتبری مسیر مسیریا ، اگر سیمی شبکه

 هایچ  بدون مسیرها اعتبار و بودن مطلو  نتیجه در. کند تغییر همواره است ممکن توپولوژی موقتی هایشبکه در( شود خرا 

 هاای شابکه  ا  متفاوت کامال موقتی هایشبکه در مسیریابی شودمی موجب شرایط این که است بدیهی. کندمی تغییر اخطاری

 .باشد ثابت

 فاصاله  باردار ) AODV الگوریتمها ترین جالب ا  یکی. شدند پیشنهاد موقتی هایشبکه برای گوناگونی مسیریابی هایالگوریتم

 محادودیت  و کناد می کار سیار محیط در که است فورد -بلمن فاصله بردار الگوریتم ا  شکلی. دارد نام( تقاضا حسب بر موقتی

 یعنای  اسات  تقاضاا  الگاوریتم  که است این دیگر عادی غیر ویهگی. گیردمی نظر در محیط این در را باطری طول و باند پهنای

 .یابدمی را مقصد آن به مسیری بفرستد، مقصدی به را ایبسته بخواهد کسی که صورتی در فقط

 مسیر کشف

 متصال  صورتی در گره دو. کرد توصیف( میزبانها+ ها مسیریا ) هاگره ا  گرافی وسیله به توانمی لحظه هر در را موقتی شبکه

 باین  یالی گراو در صورت این در) کنند برقرار ارتباط یکدیگر با خود رادیوهای ا  استفاده با مستقیما بتوانند که هستند هم به

 A باه  B اماا  باشاد  متصال  B باه  A اسات  ممکن باشد دیگری ا  تر قوی خیلی آنها ا  یکی است ممکن چون(. دارد وجود آنها
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 رادیاوی  در گاره  دو اگار  کاه  باشاید  داشاته  توجاه . هساتند  متقارن اتصالها تمام کنیممی فرض سهولت برای اما. نباشد متصل

 .هستند متصل هم به که نیست این معنای به باشند یکدیگر

 I گره به را ایبسته خواهدمی A گره در فرایندی آن در که بگیرید نظر در را 10 شکل موقتی شبکه الگوریتم این توصیف برای

 کناد مای  ارائه مقصد آن به راجع اطالعاتی و است مقصد آن کلید که است جدولی دارای گره هر در AODV الگوریتم. بفرستد

 را ایوارده و کناد می جو و جست خود جدول در A کنید، فرض برسدو مقصد به تا بفرستد را بسته باید همسایه کدام جمله ا 

 الگاوریتم  کناد، می کشف را مسیرها نیا  صورت در الگوریتم این چون. کند کشف را I به را مسیری باید اکنون. یابدنمی I برای

 .دارد نام تقاضا

 شاکل ) رسدمی D و B به بسته این. کندمی پخش را آن و سا دمی را خاصی ROUTE REQUEST بسته A گره Iیافتن برای

 ا  مثاال  عنوان به. کند برقرار ارتباط آنها با تواندمی A که است این هستند وصل A به گراو در D , B که این علت(. الف -10

F به A رادیویی سیگنال تواندنمی  یرا ندارد وجود یالی A لذا. کند دریافت را F به A نیست وصل. 

 

شمارنده 

 جهش

شماره 

ترتيب 

 مقصد

شماره 

ترتيب 

 منبع

آدرس 

 مقصد

شناسه 

 تقاضا

آدرس 

 منبع

 

( آنهاا  IP آدرس معموال) مقصد و منبع آدرسهای حاوی فرمت این. است آمده .1 شکل در ROUTE REQUEST بسته فرمت

 هار  توساط  و است محلی شمارنده یک تقاضا شناسه. کند می جو و جست کسی چه برای کسی چه کند می مشخص که است

 آدرس فیلادهای  شاود  مای  اضافه آن به واحد یک شود می پخش ROUTE REQUEST وقت هر و شود می نگهداری ای گره
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 دهناد مای  اجاا ه  هاا گاره  باه  کاه  کنند می مشخص را فرد به منحصر ROUTE REQUEST بسته یک تقاضا، شناسه و منبع

 .کنند حذو را تکراری هایبسته

 باه  پاسخی یا) شد فرستاده ROUTE REQUEST وقت هر که دارد ای دنباله شمارنده تقاضا شناسه شمارنده بر عالوه گره هر

ROUTE REQUEST مسایر  تخشایص  بارای  و کناد  مای  عمل ساعت مثل تقریبا. شود می اضافه آن به واحد یک( شد داده 

 شاماره  مقادار  جدیادترین  پانجم  فیلاد  و اسات  A ترتیب شماره .1 شکل در چهارم فیلد. رود می کار به قدیم مسیر ا  جدید

 مقادار . داد انجاام  جهاش  چناد  کنون تا بسته که کند می مشخص جهش شمارنده فیلد. است دیده را آن A که است I ترتیب

 .است صفر آن اولیه

 :شود می پردا ش  یر صورت به رسد می ای گره به ROUTE REQUEST بسته وقتی

 درخواسات  ایان  آیاا  شاود  مشخص تا شود می جو و جست محلی سابقه جدول یک در( منبع آدرس و تقاضا شناسه) جفت. 1

 ایان  نباشاد  تکاراری  اگار  گردد می متوقف پردا ش و شود می گرفته نادیده باشد، تکراری اگر. خیر یا شد پردا ش و دیده قبال

 .یابد می ادامه پردا ش و گیرد می قرار سابقه جدول در جفت

 ROUTE بساته . شاود  شاناخته  مقصاد  باه  ای تاا ه  مسیر اگر کند می جو و جست خود مسیر جدول در را مقصد گیرنده. 3

REPLY کاه  مقصد ترتیب شماره که است این تا ه مسیر معنای. برسد مقصد به چگونه بگوید آن به تا شود می ارسال منبع به 

 اگر. است ROUTE REQUEST بسته در موجود مقصد ترتیب شماره مساوی یا بزرگتر است شده ذخیره مسیریابی جدول در

 .شود می اجرا 2 مرحله نتیجه در است داشته مقصد برای منبع که است قبلی مسیر ا  تر قدیمی شده ذخیره مسیر باشد کمتر

 ROUTE بساته  و کناد  مای  اضاافه  واحاد  یاک  جهاش  شامارنده  فیلد به رساند نمی مقصد به ای تا ه مسیر گیرنده چون. 2

REQUEST ذخیره خود معکوس مسیر جدول در جدید وارده بعنوان را آن و استخراج بسته ا  نیز را ها داده کند می پخش را 

 10 شاکل  در فلشاها . برساد  منبع به بعدا تواند می پاسخ لذا روند می کار به معکوس مسیر ساختن برای اطالعات این کند می

 کاار  باه  شاروع  تایمری شد، ساخته که جدیدی معکوس مسیر به مربوط وارده برای روند می کار به معکوس مسر ساخت برای

 .شود می حذو وارده افتاد کار ا  تایمر وقتی کند می

D , B دانند نمی I باه  کاه  کنند می ایجاد معکوس مسیر برای را ای وارده آنها ا  کدام هر لذا دارد، قرار کجا در A  مای  اشااره 

  D , C باه  B ا  حاصال  پخاش . اسات  1 آن جهش شماره فیلد که کنند می پخش حالی در را بسته( 10 های فلش مثل)  کند

 پخش بعنوان را آن D که حالی در کند می پخش را آن و کند می ایجاد خود معکوس مسیر جدول در را ای وارده C. رسد می

. شاود  می ذخیره و پذیرفته G , F توسط D پخش. شود می رد B توسط D ا  حاصل پخش مشابه طور به. کند می رد تکراری

 در I داناد  مای  کاه  رسد می مقصدی به ROUTE REQUEST کردند، دریافت را پخش I , H , E اینکه ا  پس( ج 10 شکل)
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. دادیام  نشاان  گسساته  مرحلاه  ساه  در هاا پخاش  گرچاه  کاه  کنید توجه ببینید را( د 10) شکل( I خود یعنی) دارد قرار کجا

 .نیستند هماهنگ مختلف هایگره ا  حاصل هایپخش

 

 جهاش  شمارنده  مقصد، آدرس منبع، آدرس( 12 شکل) سا دمی را ROUTE REPLY بسته یک I ورودی تقاضای به پاسخ در

 با برابر جهش شمارنده فیلد. شودمی منتقل حافظه به اش شمارنده ا  مقصد ترتیب شماره اما شوند،می کپی ورودی تقاضای ا 

 اسات  ایگاره  به پخشی تک بسته یک بسته این. است معتبر مدت چه مسیر که کندمی مشخص عمر طول فیلد. شودمی صفر

. رساد مای  A به و کندمی طی D به را معکوس مسیر سپس. است G اینجا در که است آمده آن ا  ROUTE REPLY بسته که

 .دارد فاصله I مقصد ا  چقدر که دهد تشخیص تواندمی گره لذا شودمی اضافه واحد یک جهش شمارنده گره هر در

 در I به مسیری عنوان به گره آن شود برقرار  یر شرط چند یا یک اگر شودمی بررسی بسته معکوس مسیر در میانی گره هر در

 :شودمی ذخیره محلی مسیریابی جدول

 باشد نشده شناخته I به مسیری هیچ .1

 است مسیریابی جدول در موجود مقدار ا  بزرگتر ROUTE REPLY بسته در I به مربوط ترتیب شماره .3

 است تر کوتاه جدید مسیر ولی برابرند ترتیب هایشماره .2

 ROUTE بساته  کاه  هاایی  گاره . گیرندمی یاد رایگان طور به I به مسیری معکوس مسر در موجود هایگره تمام ترتیب بدین

REPLY نبودند معکوس مسیر در ولی گرفتند را (H , F , E , C ,B ما مثال در)، ا  را هاا وارده مرباوط،  تاایمر  مدت انقضای با 

 .کنندمی حذو معکوس مسیر جدول

 که فرستدمی را ROUTE REPLY بسته یک فرستنده مقصد، یافتن برای. شودمی اصالح صورت این به مسیر کشف فرایند لذا

 باار  ایان . شودمی ارسال دیگری ROUTE REPLY بسته نشود، دریافت پاسخ معقولی  مان مدت در اگر. است 1 آن عمر طول

 طاور  باه  جاو  و جست ترتیب این به شد خواهد غیره و 0 و 4 و 2 با برابر عمر طول بعد دفعات. بود خواهد 3 با برابر عمر طول

 .شودمی فراگیرتر فزاینده طور به شودومی انجام محلی

 مسیر نگهداری

 G اگار  10 شاکل  در مثاال  بعنوان. کندمی تغییر خود به خود توپولوژی شوند خاموش یا شوند جا به جا توانندمی هاگره چون

 را موضاوع  ایان  بایاد  الگاوریتم . نیست معتبر( ADGI. )کردمی استفاده I به رسیدن برای که شودنمی متوجه A شود، خاموش

 هایچ  اگار . دهند پاسخ آن به هایش همسایه ا  یک هر رودمی انتظار. فرستددمی Hello پیام تناوبی طور به گره هر. کند اداره
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 طاور  باه  نیستند متصل  آن به دیگر و شدند خارج آن برد ا  هاهمسایه که شودمی متوجه کننده پخش نشود، دریافت پاسخی

 .ندارد وجود دیگر همسایه این که گیردمی یاد دهدنمی پاسخ که بفرستد ایهمسایه به ایبسته کند سعی اگر مشابه،

  

 N مثال  ایگاره  هار  ممکان،  مقصاد  هر برای. کنندنمی کار دیگر که روندمی کار به مسیرهایی بردن بین ا  برای اطالعات این

. شاوند  ارسال مقصد آن به تا فرستادند ثانیه    آخرین اثنای در که را هایی بسته آن برای که کندمی نگهداری را هایی همسایه

 کاه  کناد می استفاده مسیریابی جداول ا  کار این انجام برای N. نامندمی مقصد آن برای N فعال هایهمسایه را هاهمسایه این

 و مقصاد  تریاب  شماره جدیدترین مقصد، به جهش شمارنده مقصد، به رسیدن برای خروجی گره حاوی و است مقصد آن کلید

 الاف  – .1 شاکل  در ماا  مثال توپولوژی در D گره برای مسیریابی جدول ا  اینمونه. است مقصد آن فعال هایهمسایه لیست

 .است آمده

 کادام  کناد  مشاخص  تاا  کناد مای  بررسی را خود مسیریابی جدولN شود،می دسترسی قابل غیر N هایهمسایه ا  یکی وقتی

 اطاالع  فعال هایهمسایه به مسیرها این ا  کدام هر برای کنندمی استفاده شده ناپدید همسایه ا  که دارند مسیرهایی مقصدها

 باه  فعاال  هاای همسایه سپس. شود حذو آنها مسیریابی جداول ا  باید و است نامعتبر N طریق ا  هاآن مسیر که شودمی داده

 شاده  ناپدید گره به که مسیرهایی تمام تا یابدمی ادامه روند این. غیره و دهندمی خبر خود فعال هایهمسایه به با گشتی طور

 .شوند حذو مسیریابی جدولهای تمام ا  دارند بستگی

 تغییار  توپولاوژی . شاود مای  خااموش  G کنیممی فرض اما گیریممی نظر رادر خود قبلی مثال مسیر، نگهداری ا  مثالی بعنوان

 در G کاه  بیندمی و کندمی نگاه خود مسیریابی جدول به شد، ناپدید G که فهمدمی D وقتی است آمده  -.1 شکل در یافته

 عباارت  به. است{  A,B} مجموعه مقصدها این به مربوط فعال هایهمسایه اجتماع. است شده استفاده I , G, E به مسیرهایی

. نیساتند  معتبر دیگر مسیرها این که شود داده اطالع آنها به باید ولذا اندوابسته G به خود مسیرهای ا  بعضی در B و A دیگر،

D عاالوه . کنند نوسا ی را خودشان مسیریابی هایجدول آنها شودمی باعث که دهدمی آنها به را خبر این هایی بسته ارسال با 

 .کندمی حذو خود مسیریابی جدول ا  را I و E ، G به مربوط هایوارده D این، بر

 حااوی  کاه  را هاایی  پخاش  تنااوبی  طاور  به هاگره AODV در که است این فورد -بِلْمَن و AODV الگوریتم بین عمده تفاوت

 .شودمی باطری مصرو و باند پهنای در جویی صرفه به منجر تفاوت این. دهندنمی انجام باشد، آنها مسیریابی هایجدول

ADOV است پهوهش موضوع موردی، هایشبکه در مسیریابی. دهد انجام را چندپخشی و پخشی مسیریابی است قادر. 

 نظیر به نظیر هایشبکه در گره جوی و جست

 ایان  معماوالً . کنندمی استفاده مشترکی منابع افراد ا   یادی تعداد آن در که است نظیر به نظیر شبکه جدید، نسبتاً پدیده یک

 کااربر  میلیاون  00: باود  گروهای  جارم  نظیار  به نظیر فناوری گسترده کاربرد اولین. دارند اینترنت با سیمی دائمی اتصال افراد
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Napster یااد،  نظرهاای  اخاتالو  وجود با دادگاه و کردند مبادله رایت کپی مالکین مجو  بودن را رایت کپی حق با آوا هایی  

Napster دارد، مسایریابی  مثال  مشکالتی. دارد قانونی و جالب کاربردهای نظیر، به نظیر فناوری وجود، این با. کرد متوقف را 

 .داشت خواهیم هاآن به سریع مروری وجود، این با. هستند متفاوت کردیم مطالعه تاکنون که چه آن با مشکالت این ولی

 سلساه  یا مرکزی کنترل و اندمتقارن هاگره تمام. اند تو یعی کامالً که است دلیل این به نظیر به نظیر هایسیستم بودن جالب

 ایان . باشاد  مفیاد  دیگار  کااربران  بارای  اسات  ممکان  داردکه اطالعاتی کاربر هر نظیر، به نظیر سیستم در. ندارد وجود مراتبی

. باشاد  غیاره  و عکاس  موسیقی، رایگان، افزار نرم است ممکن اطالعات این. باشد مفید دیگر کاربران برای است ممکن اطالعات

 حال  راه یاک . کنناد  تهیاه  کجاا  ا  را نیا شاان  مورد اطالعات دانندنمی و شناسندنمی را یکدیگر باشد،  یاد کاربران تعداد اگر

 آن نگهاداری  و میزباان  باه  مناد  عالقاه  کاس  هایچ   مثالً) نیست ممکن دالیلی به اما است، مرکزی اطالعاتی بانک ا  استفاده

 کاه  کناد  پیادا  را ایگاره  چگوناه  کااربر  ندارد، وجود مرکزی ایندکس یا اطاالعاتی بانک وقتی که است این مسئله لذا،(. نباشد

 .باشد نظرش مورد اطالعات حاوی

 هاا آن ا  خواهناد مای  دیگار  کااربران  و دارد غیره و فایل برنامه، عکس، آوا ، مثل داده قلم چند یا یک کاربر هر کنیممی فرض

 کپای  را هاا آن کساانی  آیاا  بداند خواهدمی و شناسدمی را اسکی رشته فقط کاربر. است اسکی نام دارای قلم هر. کنند استفاده

 .بداند را آنها IP آدرس باشند، کرده کپی چنانچه. خیر یا کردند

 و اجاداد  بارای  on-line رکاورد  چناد  تبارشناس هر. بگیرید نظر در را تبارشناسی تو یعی اطالعاتی بانک یک مثال، عنوان به

 پادری  جّاد  یاک  اسات  ممکان  نفار  چند. باشد فرد ویدیوی هایبرش یا صوت عکس، شامل است ممکن که دارد خویشاوندان

 شاکل  باه  فارد  ناام  رکاورد،  ناام . باشد داشته وجود گره چندین در است ممکن جد یک به مربوط رکوردهای لذا باشند، داشته

 سااعت  تاو  پادری  جد و دارد قرار آرشیو در او پدری جد که بیندمی تبارشناس اطالعاتی، بانک این ا  اینقطه در. است کانونی

 تبارشاناس  آیاا  کاه  بداناد  خواهاد مای  و داندمی را نوه نام تبارشناس اکنون. گذاشت ارث به اش نوه برای را خود طالیی جیبی

 داد؟ تشخیص را موضوع این توانمی چگونه متمرکز اطالعاتی بانک وجود بدون. خیر یا دارد آن  برای رکوردی دیگری

 سیساتم . کنایم می بررسی را( 3001 همکاران، و دابک) کورد الگوریتم. شدند ارائه مسئله این حل برای متعددی هایالگوریتم

 ا  قطعااتی  کاه  دارناد  آماادگی  و هستند شده ذخیره رکورد چندین دارای هرکدام که است شده تشکیل کاربر چندین ا  کورد

 درهام  تاابع  ا  اساتفاده  باا  تواندمی که است IP آدرس یک دارای کاربر، گره هر. کنند ذخیره دیگران استفاده برای را ایندکس

 نگااری  رماز  در SHA-1. کرد استفاده hash تابع برای SHA-1 ا  کورد. شود سا ی درهم بیتی m عدد یک به hash سا ی،

 عناوان  باه  را متغیر طول بیتی رشته یک که است تابعی گوییممی حاضر حال در. شودمی بحث 2 فصل در که شودمی استفاده

 کنایم  تبدیل بیتی 100 عدد به را IP آدرس هر توانیممی لذا. کندمی تولید را بیتی 100 تصادفی عدد یک و گیردمی آرگومان

 .است گره شناسه نامش که
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 هاای گاره  باا  متنااظر  هاا آن ا  بعضای . شادند  چیده بزرگ دایره یک در صعودی ترتیب به گره شناسه 3   کل مفهومی، نظر ا 

 هاای کماان  فعاالً ) دادیم ؟؟؟ برای را گره شناسه دایره( الف) 0-34 شکل در. نیستند طور این هاآن اغلب ولی هستند، کاربران

 .3، 4،1،.،30،10،13 شناسه با هایی مثال،گره این در(. کردیم حذو را وسط

 .ندارند وجود بقیه. اند شده دار سایه و اندواقعی هایگره با متناظر

 

 عناوان  به. کنیممی تعریف دایره در ساعت عقربه جهت در k ا  بعد واقعی گره اولین شناسه عنوان به راsuccessor (k ) تابع

 .است .successor(33)=3 و successor(0)=. ، successor(2)=13 مثال،

 کلیاد  ناام  باه  بیتای  100 عدد یک تا شدند سا ی درهم hash تابع توسط( غیره و اجداد اسامی آوا ، اسامی)  رکوردها اسامی

 شخصی، اگر. کنیممی استفادهkey=hash(name ) عبارت ا  کلید، به( رکورد اسکی نام) name تبدیل برای لذا. شود تولید

 IP آدرس) ا  متشاکل  دوتاایی  یاک  ابتادا  کند، مهیا دیگران برای را آن بخواهد و باشد داشته name برای تبارشناشی رکورد

 چنادین  نام، این برای اگر. کند ذخیره را دوتایی این خواهدمیsuccessor(hash(name )) ا  سپس و سا دمی(  nameو

 طاور  باه  ایندکس ترتیب، این به. شودمی ذخیره یکسانی گره در هاآن دوتایی باشند، داشته وجود( مختلف هایگره در) رکورد
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 در کاه  را دوتاایی  هر تا کرد استفاده مختلف سا ی درهم تابع p ا  توانمی عیب تحمل برای. شودمی تو یع هاگره در تصادفی

p کنیمنمی بررسی جا این در را موضوع این اما. کند ذخیره گره. 

 ا  اساتفاده  با سپس و آورد دست به را کلید تا کندمی سا ی درهم را آن کند،  جو و جست را name بخواهد کاربری بعداً اگر

successor(key )آدرس IP ولای  اسات  سااده  اول مرحله. است کرده ذخیره را آن ایندکس هایدوتایی که یابدمی را ایگره 

 هاایی  داده ساختمان باید گره هر کرد، پیدا را خاصی کلید با متناظر گره IP آدرس بتوان که این برای. نیست ساده دوم مرحله

 در مثاال،  عناوان  باه . اسات  گاره  شناسه دایره در آن جانشین گره IP آدرس هااین ا  یکی. کند ذخیره سرپرستی منظور به را

 .است . جانشین گره 13 گره و ،4 جانشین گره ،0-34 شکل

 اسات  IP آدرس حااوی  کاه  جانشاینی  گاره  باه  را ایبساته  متقاضای،  گره. یابد ادامه صورت این به میتواند وجو جست اکنون

 را جانشینی تا شودمی پخش حلقه در بسته اکنون. کندمی ارسال آن به نیز را جو و جست مورد کلید این، بر عالوه. فرستدمی

 اگار . خیار  یاا  کناد  تطبیق کلید با که دارد اطالعاتی آیا که کندمی بررسی گره آن. است آن دنبال به گره شناسه که کند پیدا

 .دارد را آن آدرس که فرستدمی متقاضی گره به را آن مستقیماً باشد داشته

 تقاضاها نتیجه در و کند نگهداری را  پیشین و جانشین هایگره IP هایآدرس توانستمی گره هر سا ی، بهینه اولین عنوان به

 ارساال ( اسات  تار  کوتااه  مسایر  کادام  که این به بسته) ساعت هایعقربه خالو جهت در هم و ساعت هایعقربه جهت در هم

 یاافتن  بارای  و سااعت  هایعقربه جهت در 10 گره شناسه یافتن برای توانستمی 0-34 شکل در . گره مثال، عنوان به. شوند

 .کند حرکت ساعت هایعقربه جهت خالو در 2 گره شناسه

 نیاا   ماورد  هایگره میانگین  یرا نیست، کارآمد نظیر به نظیر سیستم در خطی جوی و جست با نیز جهت دو در حرکت حتی

 m انگشات  جادول . دارد انگشات  جادول  نام به جدولی گروه هر جو، و جست سرعت افزایش برای. است   جو، و جست هر در

 و start: است فیلد دو دارای وارده هر. کنندمی اشاره واقعی گره یک به کدام هر و است m-1 تا 0 ا  آن اندیس که دارد وارده

 در  i وارده باه  مرباوط  فیلدهای مقادیر. اند آمده(  ) 0-34 شکل در هاجدول اینsuccessor(start . ) به مربوط IP آدرس

 شود،می محاسبه  یر صورت به k گره

 + start=k)   پیمانه به) 

 [successor(start[i ) به مربوط IP آدرس

 هام  باه  گره شناسه نظر ا  نیز هااین اغلب و کندمی ذخیره را هاگره ا  کمی نسبتاً تعداد IP هایآدرس گره، هر که کنید توجه

 .هستند نزدیک

successor(k ) و k باین  key اگار . شاود مای  انجام صورت این به k گره در key جوی و جست انگشت، جدول ا  استفاده با

 انگشات  جادول  وگرنه،. یابدمی خاتمه جو و جست و بود خواهد key به راجع اطاعاتی حاویsuccessor(k ) گره آنگاه باشد،
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 باه  مساتقیماً  تقاضاا  ساپس . اسات  key جانشاین  ترین نزدیک آن start فیلد که کند پیدا را ایوارده تا شودمی جو و جست

 ولی key به تر نزدیک چون. دهد ادامه را جو و جست که بخواهد آن ا  تا شودمی ارسال انگشت جدول وارده آن در IP آدرس

 و جسات  هار  چون واقع، در. کند ارائه دیگر تقاضاهای ا  اندکی تعداد با را پاسخی قادر که است این مزیتش است، آن ا  کمتر

 . است   جو و جست میانگین داد نشان توانمی کند،می نصف را مقصد تا فاصله جو،

 آن جانشاین  و آن باین  2 گاره  داندمی 1 گره ن.چ. گیریممی نظر در 1 گره در را key=2 جوی و جست مثال، اولین عنوان به

 دوماین  عناوان  باه . شاود می برگردانده 4 گره  IP آدرس و یابدمی خاتمه وجو جست و است 4 مطلو  گره دارد، قرار 4 یعنی

. شاود مای  اساتفاده  انگشت جدول ا  نیست، 4و 1 بین 14 چون. گیریممی نظر در 1 گره در را key=14 جوی و جست مثال،

 بیناد مای  13 گره. رودمی پیش 13 گره یعنی ،. وارده IP آدرس سمت به تقاضا لذا. است . گره ،14 پیشین گره ترین نزدیک

 .شودمی برگردانده 10 گره IP آدرس نتیجه در و دارد قرار 10 یعنی آن، جانشین آن بین 14 که

 13 گاره  ولای . میشاود  ارساال  13 گاره  باه  تقاضا. بگیرید نظر در 1 گره در را  key=10 وجوی جست مثال، سومین عنوان به

. کناد مای  ارائاه  را 10 گاره   IP آدرس کاه  یاباد می را 14 و کندمی جو و جست 10 ا  قبل گره ترین نزدیک. داندنمی را پاسخ

 گره IP آدرس نتیجه در و دارد قرار 30 یعنی جانشین و آن بین 10 که بیندمی 10 گره. شودمی ارسال جا این به تقاضا سپس

 .گردد برمی 1 گره به مسیرش در و گرداند برمی را 30

 سیساتم  وقتای  کنایم می فرض. کند اداره را عملیات این باستمی کورد الگوریتم شوندمی کم و اضافه  مان هر در هاگره چون

 جادولهای  و دایاره  اولاین  و کنناد  مبادلاه  را اطالعات مستقیما توانستدمی هاگره و بود کوچک کافی اندا ه به کارکرد به شروع

 موجاود  گره یک با باید شود، اضافه خواهدمی r مثل جدیدی گره وقتی است خودکار روبه به نیا  پس این ا . بسا ند را انگشت

 ا  جدیااد گااره سااپس. کنااد جااو و جساات باارایش راsuccessor(r ) بااه مربااوط IP آدرس بخواهااد او ا  و بگیاارد تماااس

successor(r )خواهدمی دو هر ا  جدید گره سپس. بیابد را آن پیشین گره خواهدمی r کناد  اضاافه  دایاره  در آنهاا  باین  را .

. اسات  .3 گاره  که بیابد راsuccessor(34 ) خواهدمی ایگره هر ا  شود اضافه بخواهد 30 شکل در 34 گره اگر مثال بعنوان

 عناوان  باه  34 ا  30. کناد مای  اعاالن  دو هار  باه  را حضاورش  سپس. است 30 که پرسدمی را آن پیشین گره .3 گره ا  پس

 تحویال  31-34 باا ه  در را کلیادها  این .3 گره این بر عالوه. کندمی استفاده خود پیشین عنوان به 34 ا  .3 و خود جانشین

 .است شده اضافه 34 اکنون. هستند 34 به متعلق اکنون که دهدمی

 فراخوانی با که کندمی اجرا را  مینه پس فرایند یک گره هر آنها، اصالح برای. اندنادرست انگشتی هایجدول ا  بسیاری اکنون

 متنااظر  انگشت وارده رسدمی جدیدی گره به تقاضاها این ا  یکی وقتی کندمی حسا  دوباره را انگشت هر ،successor تابع

 .شودمی نوسا ی آن
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 خبار  خود پیشین گره به را خود خروج و دهدمی تحویل خود جانشین به را کلیدهایش کند، ترک را دایره خوبی به ایگره اگر

  یارا، . آیدمی پیش مشکل شودمی خرا  ایگره وقتی. شود وصل شده خارج گره جانشین گره به توادمی پیشین گره دهدومی

 بلکاه  دارد،مای  نگاه  را خود مستقیم جانشین تنها نه گره هر مسئله این حل برای. ندارد معتبری جانشین دیگر آن پیشین گره

 s تعاداد  بلکاه  دارد،مای  نگاه  را خاود  مستقیم جانشین تنها نه گره هر مسئله اینکه حل برای. ندارد معتبری جانشین s تعداد

 مناسابی  جانشاین  گره به بتواند شود، مواجه شکست با متوالی گره s-1 که صورتی در تا داردمی نگه را خود مستقیم جانشین

 .شود وصل

 .دارد ادامه  مینه این در تحقیق و کند ایجاد را کاربردها سایر و تو یعی فایل سیستم خواست کورد

 ا دحام کنترل الگوریتم

. دارد ناام  ا دحاام  وضعیت این یابدمی کاهش کارایی باشد داشته وجود شبکه  یر( ا  قسمتی در)  یادی بسیار هایبسته وقتی

 ظرفیات  اندا ه به شوند،می ارسال شبکه  یر به میزبانها توسط که هایی بسته تعداد وقتی. دهدمی نشان را حالت این 31 شکل

 و شاوند مای  داده تحویال  مقصدهایشان به( گیرندمی قرار انتقال خطای تاثیر تحت که هاییآن جز به) آن تمام باشد، آن حمل

 برآیناد،  آن عهده ا  توانندنمی مسیریابها ترافیک، رویه بی افزایش با است ارسالی تعداد با متناسب شده تحویل هایبسته تعداد

 ایبساته  هایچ  تقریباا  و آیاد، مای  پایین بسیار کارایی  یاد، ترافیک در. شودمی افزوده مشکل بر و روندمی بین ا  هایی بسته و

 .شودنمی داده تحویل

 

 خاط  یک به بخواهند همگی و بیایند ورودی خط چهار یا سه ا  بسته چند ناگهان اگر. آیدمی وجود به  یادی دالیل به ا دحام

 شد خواهد تشکیل صفی بروند، خروجی
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 مدیریت پروتکل های مسیر یابی :کانفیگ کردن و 

هاا چنادین    LANمهم است. اغلاب   WANو  LANوقتی یک استراتهی مسیر یابی برنامه ریزی می کنید تفاوت بین اتصاالت 

Subnet  .دارندHost  های هر سابنت می خواهند باHost      های کاربران دیگر که روی سابنت هاای دیگاری هساتند تباادل
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اینکه اجا ه دهید کاربران در سابنت های متفاوت با هم در ارتباط باشند ، شما نیاا  باه ناوعی تکنولاوژی     اطالعات کنند. برای 

 مسیر یابی دارید.

RRAS  : سه فیلد کلیدی دارد 

- DHCP Relay Agent 

- RIP V3 

- OSPF 

 توپولوژی های مسیر یابی :

- Star 

- Mesh 

- Ring 

 

 

( برای به رو  کردن جاول خاود اساتفاده مای     RIP,IGRP,OSPFداینامیک )روترها ا  پروتکل های مسیریابی  مسیریابی پویا :

 کنند.

 

 : Distance Vectorمسیر یابی 

به این صورت است که  DVاطالعات مسیرها بین روترهایی که ا  این مورد استفاده می کنند رد و بدل می شود. در  RIPمانند 

این است که پکت ها برای انتقال ا  یک روتر به روتر دیگر باید یک مسافت را طی کنناد. مانناد حرکات     Distanceمنظور ا  

 که جهت آن ها هم مشخص می شود. (مسیری است که داده درآن توسط روتر انتقال می یابد) HOPآن ها بعد ا  دو 

 این است که خیلی راحت کانفیگ شده و کار می کند. DVمزایای 

 :معایب آن 

 جدول های مسیر یابی آن ها بسیار بزرگ می شود. -

 در شبکه های بزرگ ترافیک باال می رود. -

 به علت بزرگ بودن جدول ها خاصیت گسترش پذیری را ا  دست می دهند. -

 غیر همزمان و غیر تصدیق اند. -

 می تواند باعث ایجاد حلقه شود که در نتیجه پکت سرگردان می شود. -
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 : Link Stateمسیریابی 

اطالعات شرایط مسیر را به طور مستقیم یا مالتی کست ارساال مای     LSکه شرایط مسیر را نیز در نظر می گیرد. OSPFمثل 

 که باعث ترافیک  یاد شود. Broadcastکند نه به صورت 

 همزمان است و تصدیق دارد. DVبرخالو  LSبرای ذخیره اطالعات استفاده می کنند و  DBا  یک  LSروترهای 

 : LSیای مزا

 جدول مسیریابی کوچک و جستجوی بهتر دارد. -

 قابل گسترش است. -

 حلقه و سرگردانی پکت ندارد. -

 معایب :

 پیچیده اند و باید به خوبی درک شوند. -

 کانفیگ کردن آن ها مشکل است. -

 LSA(Link Stateآن هاا   DBآن هاا  یااد شاده و پاردا ش آن هاا مشاکل شاود. باه          DBممکان اسات حجام     -

Advertisement) .گویند 

RIP  ثانیه یک آگهی ارسال می کنند که سبب اقزایش ترافیک می شود. 20ها در شبکه های بزرگ هر 

RIP :  یکDV  که متریک آنHOP  های بین فرستنده و گیرنده است که تعدادHOP  هایRIP   تاا شاود.    10نباید بیشتر ا

 قادر به تشخیص این سرعت ها نیست. RIPمیتواند متفاوت باشد ولی  HOP2با  HOP1مثال مسیر 

راحات   RIPنمی تواند کیفیت و شرایط یک مسیر را بدهد. بنابراین در شبکه های کوچک استفاده می شود. کانفیگ  RIPپس 

 داریم. 3و  1ورژن  RIPاست. دو نوع 

V1  : ا  پکت هایIP Broadcast  .برای اطالع رسانی استفاده می کندBroadcast د می کند.ترافیک ایجا 

V3 :  ا  پکت هایIP Broadcast  یاMulticast .برای اطالع رسانی استفاده می کند 

Triggered Update : )راه اندا ی( 

مای توانناد ا     RIPوقتی رخ می دهد که توپولوژی شبکه تغییر کند و جدول های اطالعاتی مسیرها آپادیت شاوند. روترهاای    

داریم.  مانی که یک  RIP V3تا  10کالینت داریم و  1000هم تبادل اطالعاتی داشته باشند. مثال یک شبکه با  TUطریق یک 

 آگهی داده و جول مسیریابی خود را آپدیت می کند که مسیری جدید انتخا  کند. 0به روتر  1روتر ا  کار بیافتد روتر 

را اعمال کرد. می توان مسیرها را فیلتر  TU. همچنین الگوریتم های را کانفیگ کرد RIPمی توان هر دو ورژن  3002در سرور 

 تا باشند. 14ها حداکثر  RIPکرد. بهتر است 
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)پیش فرض( و دیگری مااهواره ای   cost=1با سرعت باال و  T1مثال دو تا سایت داریم و دو اتصال بین آن ها وجود دارد. یکی 

است ولی اگار ا  کاار بیافتاد در ایان صاورت ا        T1برای استفاده همیشه  )پیش فرض( بهترین مسیر cost=3و کم سرعت و 

استفاده کرد. البته در صورتی که روترهاا ا    3اولویت است و بهتر است ا  ورژن  costلینک ماهواره ای استفاده می شود. پس 

 کیبی ا  هر دو ورژن را استفاده کرد.پشتیبانی می کنند و همینطور میتوان تر 3پشتیبانی کنند. اکثر آن ها ا  ورژن  3ورژن 

 

 : V1محدودیت های 

 نمیتوان استفاده کرد. VLSM,CIDRا   -

 استفاده کنید باید اینترفیس ها را به درستی کانفیگ کرده باشید. 3و  1اگر می خواهید ا  ترکیب  -

 

Authentication V3 : 

برای امنیت بیشتر بین روترها تشخیص هویت اعمال کرد. که باید این کلماه عباور بار روی     Passwordمی توان با یک 

 اعمال شود. به حروو نیز حساس است. 3تمامی اینترفیس های ورژن 

 

RIP  برایIPsec : 

و  Route Filtersو  Peer Securityو  Authentication RIP V3ماای تااوان ا   RIPباارای باااال بااردن امنیاات 

Neighbors .استفاده کنید 

Authentication V3    بوسیله کلمه عبور ا  ورود روترهای هکر به شبکه جلوگیری کرده که این کلمه عبور یاک ماتن

( است و مشکل اینجا است که با اسنیف کردن شبکه )که جریان انتقال پکت هاا را کنتارل مای کناد     Plaintextواضح )

در تب جنرال ،  Authentication V3می توان اطالعات را پیدا کرد. این  (Network Monitor Microsoftمانند 

 اینترفیس اعمال می شود.

 

Peer Security :  به صورت پیش فرضRIP      تمامی آگهی ها که ا  هر منبعی ارسال شده را قبول مای کناد. حاال میتاوان

 اعمال شده است.  Securityگویند که در تب  Peerقبول کرد را تعیین کرد که به این لیست  لیست روترهایی که می توان

 

Route Filters :  در تبSecurity .می توان مسیرها را برای دسترسی به سایت های مختلف فیلتر کرد 
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Neighbors :  در تبNeighbors  برای جلوگیری ا  ترافیکRIP    ( می تاوان آگهای هاا ،Announcement   هاا را باه )

 ارسال کرد. Unicastصورت 

 

 : RIPراه اندا ی 

 های شبکه را که شامل بخش ها و میزبان ها است را بکشید. IPیک نقشه ا  توپولوژی و  -1

 منحصر به فرد بدهید. IPشبکه برسد به هر نود یک  IPبرای اینکه پکت بتواند به  -3

2- IP .آدرس را به هر کدام ا  اینترفیس روترها اختصاص بدهید 

پکت ها به صورت مالتی کست یا باراد کسات ارساال     3را تعیین کنید. در ورژن  RIPبرای هر اینترفیس روتر ورژن  -4

 می شود.

 : RIPتست شبکه 

به همسایه  RIPچک می کنیم که پکت های  Show Neighborsو انتخا   RIPتوسط راست کلیک بر روی  .1

 ها ارسال شده است یا نه.

جدول های روترهاای   Show IP Routing Tableو انتخا   Static Rotersا  طریق راست کلیک بر روی  .3

RIP .را چک می کنیم 

 استفاده کرد. tracertو  pingمی توان ا  دستورات  .2

 

 : IP Routerبرای  RIPکانفیگ یک 

و  subnet1به عنوان یک روتر که حداقل باید این سیستم دو تا کارت شبکه داشته باشد به منظور  RRASکانفیگ  -1

subnet3. 

 که یکسری گزینه به ما می دهد . RIPنصب پروتکل  -3

 که یکسری مشخصات دارد. RIPایجاد اینترفیس های  -2

 

 : RIP3کانفیگ 

 .RIP3و انتخا   new routing protocolو انتخا   generalو راست کلیک روی  RRASکنسول  -1

 

 دارد.  general , securityکه دو تب  propertiesو انتخا   RIPو راست کلیک روی پروتکل  RRASکنسول  -3
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 : RIPایجاد اینترفیس های 

را  ده  new interfaceراست کلیک مای کنایم و    RIPرا انتخا  و بر روی   IP routingروی روترمان  RRASدر کنسول 

 سپس می توان این واسط جدید را کانفیگ کرد که دارای چهار تب است :

General , Security , Neighbors , Advanced 

 در تب جنرال و فیلد آپشن مد دو حالت داریم :

1. Autostatic  پیش فرض است برای اتصاالت :demand dial  کهRIP3     آپدیت هایش را فقط وقتای ارساال مای

 کند که روتر مقصد آن ها را تقاضا کند.

3. Periodic:  برای اتصاالتLAN  و به صورت پیش فرض استRIP3  ثانیه به همساایه هاای    20آپدایت هایش را هر

ماای تااوان نااوع پروتکاال   outgoing packet protocolفعااالش ماای فرسااتد. در تااب جناارال در قساامت   

(RIP1,RIP3,silent RIP را انتخا  کرد که با انتخا  آن این )RIP  روتر آپدیت ها را ا  دیگر روترها قبول می کند

( ها مشخص می شاود. مای تاوان بار     costدیگر نمی دهد. در این تب اولویت ها )ولی آپدیت خودش را به روترهای 

 ( برچسب و پسورد قرار داد.Announceروی تبلیغات )

 می توان مسیرها را مشخص و فیلتر کرد و لیست روترها را تعیین نمود. امنیتدر تب 

 کرد که سه گزینه دارد. می توان فعالیت روتر با روترهای همسایه اش را تعیین همسایه هادر تب 

 معموال با گزینه های پیش فرض آن کار می شود. Advanceدر تب 

 نیز استفاده کرد. netshمی توان ا  دستورات  RIPبرای کانفیگ 

 

OSPF : 

ها ، سرعت انتقال اتصاالت مورد نظر ، تأخیرهایی که به خااطر ترافیاک    HOPنیز بررسی می کند. مثال تعداد  اشرایط مسیر ر

کاه ار ان تار    T1هایی که مدیر شبکه اعمال می کند. مثال دو تا شبکه داریم که با دو اتصال )یکی  costشبکه ایجاد شده ، با 

حال مدیر شبکه می خواهد اتصال که  گران است و هر دقیقه شارژ می شود.(  ISDNاست چون ماهانه پرداخت شده و دیگری 

سرعتش باالتر و ترافیک هام   ISDNحتی اگر  به صورت داینامیک مسیرها را انتخا  می کند.  OSPF   باشد. T1پیش فرض 

 می رود که ترافیک کمتری داشته باشد.  T1 OSPFداشته باشد با  هم ا  

راحتی قابل گسترش است. حتی با تغییر توپولوژی و  به OSPFنداریم و وقتی شبکه گسترش یافت  Loopهیچگاه  OSPFدر 

 را کانفیگ کرد. OSPFپروتکل ها دوباره می توان به راحتی 

OSPF  3002در سرور : 
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 را کانفیگ می کند. ....... OSPFفیلتر کردن مسیرها ، به صورت داینامیک تمام تنظیمات 

 

 : Link Stateپایگاه داده 

 توپولوژی شبکه اتفاق می افتد را نگه می دارند.نقشه شبکه را بعد ا  تغییراتی که در  OSPFروترهای 

 این نقشه یکنواخت می شود و جدول های مسیریابی روترها ا  آن بهره می برند. OSPFبرای تمامی روترها 

 

 ( :Adjacencyهمجواری )

می کنند. وقتی تغییرات این پایگاه داده ها دریافات شاد ، ایان    روترهای نزدیک به هم ، پایگاه داده هایشان را با هم یکنواخت 

 جدول های مسیریابی دوباره آپدیت می شوند.

 سنگین است و اندا ه پایگاه داده آن به مرور بزرگ می شود. OSPFا  نظر حافظه و لود کردن پروسسور ، 

 دیگری متصل می شوند. Areaبه  OSPFروتر  ها خودشان یکسری روتر داخلی دارند. حال ا  طریق Areaهر کدام ا  این 

 

 

 

 : OSPFاصطالحات 

Routing Area :  مثل یک سایت یا شبکه تصورش کنید که دراری اتصاالت پرسرعت است. هرArea   یاکID    منحصار باه

 ها است. IPبا یک محدوده ای ا   Areaفرد دارد و هر 

Backbone Area(Area 0) :  وقتیOSPF      نصب می شود به صورت اتوماتیک بوجود می آید که مرکاز اصالی مسایر یاابی

OSPF  است و تمامیArea  .ها به صورت معمول به آن متصلندID  یا  0000000آن همیشه یاArea 0 .است 

Internal Routing :  مختص به مسیردهی است که داخل یکArea .رخ می دهد 

Internal Router : انجام داده و تمام اینترفیس های روتار داخلای باه شابکه ای کاه در آن قارار دارد        مسیردهی داخلی را

 متصلند.)شبکه داخلی(

ABR(Area Border Router) :    پکت هاا را باینArea             هاا منتقال مای کناد. اینتار فایس هاای آن هاا مای توانناد باه

Backbone Area .نیز متصل شوند 

AS(Auotonomous System) :  تمامیRouting Area  ها را در بر می گیرد که تحت کنترل یک شرکتAS .است 

AS Boundary Router :  بین یکAS  باAS  دیگر ارتباط برقرار می کند. مثل اینترنت که به آنASBR .گوییم 
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 : Packet Filtersکانفیگ کردن 

روی هر اینترفیس روتر می توان آن را اعمال کرد. مثال تعیین مای   )بسته ها( را در روتر کنترل کرد. IPبا آن می توان ترافیک 

کنیم که ا  یک مسیر برود به غیر ا  یکی و بلعکاس یاا بساته بخصوصای را فیلتار کناد. مای تاوان ترافیاک اینتارفیس هاای            

Inbound ورودی( و(Outbound.را کنترل کرد )خروجی( 

 

 ospf  و Rip کردن کانفیگ
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 : DHCP Relayکانفیگ کردن 

هاای   Subnetدر  DHCPرا بین سرورها و کالینات هاای    DHCP/BOOTPبرنامه ای کوچک است که پیام های مختص به 

 DHCP را ساپورت کناد.  RFC 1043کند باید استاندارد  Relayبرای اینکه یک روتر بتواند  متفاوت رله )با  پخش( می کند.

Relay Agent .مثال یک شبکه ای با چندین  روی روترها اعمال می شودSubnet.سگمنت( داریم( 

 داریم. DHCPداریم و رد سگمنت دیگر فقط کالینت های  DHCPو کالینت  DHCPمثال در یک سگمنت ، سرور 

ارساال مای    DHCP   را باه سارور   B , Cسرور عمل کرده و اطالعات کالینت های  DHCPمثل یک  3حال روتر در سگمنت 

شاروع و در   0000000اول تا آخر در آن ها مشخص می شود. ماثال ا    IPها تعیین می شود و  DHCP  ،Scopeدر سرور  کند.

در این محدوده اختصاص داد. بار   IPتا کامپیوتر را در بر می گیرد و میتوان به آن ها  0.خاتمه می یابد که تقریبا  000000100

 انجام داد.  New Scopeباید  DHCPروی 

 

 

BOOTP خود راه اندا ( :)پروتکل 

بوت شدن خودش را به صورت پویا و بدون نظارت کااربر ، پیکار بنادی کناد.     که اجا ه می دهد تا میزبان  UDP/IPمبتنی بر 

BOOTP  وسیله برای اطالع میزبان ا  آدرسIP  ، اختصاصی خودشIP    آدرس میزبان سرور بوت ارائه می دهد و ناام فایال را

 می گیرد. DHCP  ،IPمی کند. کالینت با این پروتکل ا  در حافظه بارگذاری و اجرا 

 را نیز ساپورت می کند. RFC 1043وقتی به صورت یک روتر کانفیگ می شود ، استاندارد  3002سرور 

را روی آن اعماال   Broadcastرا عبور نمی دهناد ولای اگار    DHCP Broadcatsتوجه کنید که روترها به طور پیش فرض 

 را هم ساپورت می کند. BOOTPکنیم پس 
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 : DHCP Relayکانفیگ کردن 

 DHCP Relay Agentاضافه کردن  -1

 کانفیگ کردن خواص آن -3

 فعال کردن آن روی اینترفیس روتر -2

 )که اطالعات را به آن ارسال می کند(. DHCPدر تب جنرال در پنجره خواص آن لیست سرورهای 
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  Internet الیه:    IGMP  پروتکل

IGMP) Internet Group Managment Protocol )، برای اعضاء لیست مدیریت که است پروتکلی  IP 

Multicasting  ، شبکه یک در  TCP/IP دارد عهده بر را  .IP Multicasting، پیام یک آن اساس بر که است فرآیندی 

  را اعضاء لیست IGMP.  گردد می ارسال ؛ شوند می نامیده  multicat گروه که گیرندگان ا  شده انتخا  گروهی  برای

 .  نماید می نگهداری

 

Pim ارسال امکان که منظوره، چند مسیریابی پروتکل یک broadcast دهد می را. 

Igmp دارد ورژن سه:  
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 IP Multicasting مدیریت

 های بسته و داده گوش ، Multicast IP آدرس یک به شده هدایت IP ترافیک به ،  multicast گروه یک اعضاء تمامی

 نظیر اطالعاتی به دستیابی نیا مند کامپیوتر چندین  مانیکه. نمایند می دریافت را آدرس آن به شده ارسال اطالعاتی

Streaming media ،آدرس یک باشند IP برای ر وشده multicasting  پردا ش بمنظور که روترها. گردد می استفاده 

multicast گروه مشترکین تمامی برای را آنها و انتخا  را اطالعات گردند، می پیکربندی multicast ارسال  (Forward 

 می ارتباطی مسیر در موجود روترهای ا  یک هر ، مربوطه گیرندگان به Multicast اطالعات رسیدن بمنظور  . نمایند می( 

 و ارسال به قادر ، 3000 وینو  عامل سیستم بر مبتنی کامپیوترهای.  باشند Multicasting ا  حمایت به قادر ، بایست

 . باشند می ،  IP Multicast  دریافت

Igmp  کند می استفاده پروتکل دو این ا. 

Cisco Group Management Protocol یا CGMP های سوئیچ و روترها بین که است سیسکو اختصاصی پروتکل که 

 multicast ارسال امکان روتر آن بروی باشد، شده تنظیم سوئیچ و روتر روی cgmp اگر.  شود می استفاده آن ا  سیسکو

 .شود می ایجاد ها پکت

IGMP Snooping  :به شبیه و استاندارد پروتکلی Cgmp دادن گوش برای و igmp باشد می. 
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RRAS in Windows Server 3002 
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