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 تعالیبسمه 

 Cisco Packet Tracer مقدماتی معرفی 

 کارشناس فناوری اطالعات  نعمت زاده .م : تهیه و تنظیم

 1397ماه   بهمن 

دهد محیط اجازه می اناست و به کاربرشده یطراح سیسکو  شرکت است که توسط کامپیوتری  شبکه  سازشبیه افزارنرم یک 

مورد نیاز برای آموزش به دلیل  (سوییچ ،مانند روتر) شبکه  تجهیزات  سازی کنند. از آنجایی که تهیه تمامییک شبکه را شبیه

شایان ذکر .تمندان به یادگیری شبکه مفید اسبرای عالقه (7.3جدیدترین نسخه )افزارنرم بر بودن امری دشوار است، اینهزینه

درصد از فرامین و دستورات مورد نیاز برای پیکربندی تجهیزات اصلی سیسکو که همانا  روتر و  70است این شبیه ساز بیش از 

و اجرای   witchingS &outing R CCNA یدوره  موزش آمی تواند برای  هستند را پشتیبانی می کند.از اینرو سوییچ 

و توپولوژی هایی که توسط این نرم افزار پشتیبانی می شود به این شرح  انواع تکنولوژی ها ن استفاده نمود.آتمرینات مرتبط از 

 :  هستند

 ل : اتصا Console  ،Cross   ،Straight سریال ، فیبر ، بی سیم و مودم ، 

  ادرس تنظیماتIPv4  وIPv6 

 سوئیچ ها، مشتمل بر مشخصه های پورت ها، پایگاه داده VLAN ،  VLANs و Trunking 

 روترها، مشتمل بر ACLs  ،VLSM  ،NAT   ،PAT ، DHCP 

   های مسیر یابی ایستا و ویا روش 

  ، ابرها ، پل ها ، هاب هاaccess point ها، تکرار کننده ها ، رایانه های شخصی، سرور ها و چاپگرها 

 مشاهده جداول مسیریابی و سوئیچینگ و ایجاد پل ، داده های OSI و وضعیت لینک 

  درصد فرامین و دستورات تجهیزات سیسکو 70به کارگیری بیش از قابلیت 

 توسعه یافته و قابلیت  traceroute 

  ۴و  ۳،  ۲،  ۱مدل سازی الیه های 

 حالت Challenge برای هدایت بسته ها توسط دانشجویان بر اساس الگوریتم های ابزارها 

 Activity Wizard برای تمرین طراحی، پیکربندی و رفع مشکالت در فعالیت ها ، 

 

 

 

 

 :تصویر زیر محیط این شبیه ساز را نشان می دهد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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  :ات زیر استهدف شبیه سازی زیر ساخت بانکی با تجهیز  :تمرین ساده ای از نمونه 

Router 2911, Switch 2960, Server HP Dl 360, Access Point, Cables  

نک سرویس های احراز مفروض است.جهت دستیابی به سرویس های این باتبریز ه با شعبمستقر در تهران بانکی  شرح کار :

در این  )و تهران انجام می گیرد. ه تبریزبتبادل داده بین شع، ی می شوند و سپس در سرورها پیکربند  DNSو  DHCP ،هویت

 (صرفا یکی از روترها پیکربندی می شود سناریو
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 :   پیکربندی

 سرور ابتدا وارد سرور می شویم برای این کار بر روی سرور کلیک می کنیم و پنجره ی زیر  پیکربندیبرای  سرور : پیکربندی

 می توان به سرور  ،که با استفاده از نوار ابزار که در سمت چپ  شده فیزیکی نمایش داده سرور به صورت نمایش داده می شود.

 . مانند )کارت شبکه ، کارت شبکه ی بیسیم ، و ... ( افزود یا کاست تجهیزاتی

 

 

 رفت.  Desktopبه سرور باید به قسمت    IPاختصای آدرس  و پیکربندیحال برای 
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  Subnet Maskبا  192.168.100.10 و آدرس  کلیک می کنیم   IP Configurationروی جهت تنظیم آدرس  

 را بطور دستی ثبت می نماییم.(192.168.100.10/24یا )    255.255.255.0
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در  قابل انجام است. (staticی )و دست (DHCPبه کالینت به دو روش اتوماتیک ) IPاخصاص آدرس  کالینت :  پیکربندی

 لحاظ شده است.  192.168.100.2/24 این مثال آدرس 

 

 روتر : پیکربندی

در اینجا از  انجام می شود. Puttyو برنامه ای نظیر  کابل کنسول به کامپیوتراتصال فیزیکی  باروتر  پیکربندیدر دنیای واقعی 

          کاربر پیکربندی اتوماتیک یا دستی پرسیدهاز ، شدن روتر   boot بدین صورت عمل میکنیم.پس از   CLIطریق سربرگ 

 پاسخ داده می شود.  NOبا  که می شود  
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 روتر به کار می روند: اترنت پورت   فرامین زیر برای پیکربندی اولیه 

Router> 

Router>enable 

Router#configure terminal 

Router(config)# interface fast Ethernet 0/1 

Router(config-if)# ip add 192.168.100.10  255.255.255.0  

Router(config-if)# no shutdown 

Router(config-if)# ^z 

 . می کنیم پیکربندیبدین صورت پورت دوم روتر را هم 

 نکته : اگر روتری پورتی داشته باشد که متصل است باید ان را هم تعریف کرد .

 

 مسیر یابی :

 د            هدایت یک بسته داده از یک روتر به روتر دیگر است به گونه ای که در صورت وجود بیش از یک مسیر بتوانمسیریابی 

خطوط به عبارتی  ،استفاده می شود در اینجا  از روش استاتیک بهترین مسیر را انتخاب نماید. مسیر یابی  بر اساس معیارهای

  . می شودتوصیه مسیریابی به طور دستی در پیکربندی روتر ثبت میشوند . این روش اغلب در شبکه های کوچک 

ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 se0/0/1 

 پیکر بندی مسیر یابی ایستا بدین شکل است :  

Router> 

Router>enable 

Router#configure terminal 

Router(config)#ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 se0/0/1 

Router(config)# ip route 172.12.0.0 255.255.0.0 se0/3/0 

Router(config)#^z 

 


