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در حال استفاده   ایو  دیشبکه بوده باش کی یاگر شما هم مسئول راه انداز 
در شبکه   ی نقش چه  و ستی که روتر چ دیبدان ی به خوب دیبا دیاز آن هست

واژه که  نی ا یلغو یدر نگاه اول معنا دیشا دارد؟ یوتر یکامپ یها
 یبرا .منتقل نکند ی ترجمه شده است مفهوم کار آن را به درست  ابی ریمس

در شبکه تا انتها با ما  یسخت افزار کاربرد نیکسب اطالعات در مورد ا
 .دیهمراه باش

 

 ست؟یروتر چ 1#

 

بلوک   کی گفت که روتر  دیبا  ست،یسوال شده که روتر چ تانیبرا اگر
دروازه امکان   کی عنوان  به مدرن است که یتجار  یشبکه ها یبرا ی اساس

  ی م  روترها .کند ی شبکه ها فراهم م  ریو سا نترنتیانتقال داده ها را به ا
شدن با   بیترک  با کنند و فایرا در شبکه ا ی مهم  هیثانو یتوانند نقش ها
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همه  یها به راه حل ها چیسوئمودم و   روال،یدستگاه ها مانند فا ریسا
است   ی دستگاه  (Router) ساده تر روتر انیب به .شوند لیکاره شبکه تبد

 .کند ی متصل م گریکدیچند شبکه را به  ایکه دو 

 :دهد  ی شما قرار م اریرا در اخت ی دو عملکرد اصل سیسرو نیا

داده   یارسال بسته ها قیشبکه ها از طر نیا نی ب کیتراف  تیر یمد •
 مورد نظر آن ها IP به آدرس

 دستگاه  نیاز چند ینترنتیاتصال ا نیاستفاده از چند امکان •

 

 ست؟یاستفاده از روتر چ  لیدل 2#

  ایدر شبکه مانند هاب  گریمورد استفاده د یبا دستگاه ها سهی مقا در
ستگاه  د نیا رای ز برخوردار هستند؛  یشتر یب یها تیروترها از قابل چ،یسوئ

 .باشند ی شبکه م ی اصل یعملکردها یقادر به اجرا یی ها به تنها
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ارسال   یبرا عمدتا شبکه است که ی دستگاه اصل  کیعنوان مثال، هاب  به
تواند در کنار   ی نم اما شود؛ ی متصل استفاده م یدستگاه ها نیداده ب

  گر،یطرف د  از .دهد رییتغ ایکرده و  لیو تحل هیرا تجز  یز یانتقال داده، چ
و   هیشبکه تجز  یانتقال بر رو نیرا دارد که داده ها را در ح تیقابل نی روتر ا

عنوان مثال،   به .ارسال کند یگر یآن ها را به شبکه د  بتواند  کرده و لیتحل
دستگاه به  نیچند نیاتصال واحد شبکه ب کیدهند  ی روترها اجازه م 

 .اشتراک گذاشته شود
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 کنند؟  یروترها چگونه کار م 3#

 

آن با  سهیبسته و مقا  کیمقصد در  IP آدرس لیو تحل هیبا تجز روترها
ها   آن .کنند ی بسته را مشخص م  یبعد ریخود، مس ی ابی ریجدول مس

  کیشبکه خاص،  کی ایمقصد  کی داده به  کیانتقال تراف یبرا نیهمچن
شناخته   ی ابیرینام جدول مس به دهند که ی ارائه م ی ابی ری جهت مس ستیل
 هستند که  نیاز قوان یمجموعه ا  یروترها دارا ن،ی بر ا عالوه .شود ی م

انتقال داده ها به  یرا برا ریمس نی بهتر ،یابی ریاساس انواع جداول مس بر
در  ی اب یریمنظور از انواع جداول مس اما .نندیگز  ی مقصد، بر م IP آدرس
 ست؟ یروتر چ

 :ارددر روترها وجود د ی ابیری نوع جدول مس سه
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 نیا :(Default Routing Table) فرض شی پ ی ابی ریمس جدول •
شده است تا همه بسته ها را  یکربندیاست که در آن روتر پ ی روش
 .روتر واحد ارسال کند کیبه 

جداول  ن ی ا :(Static Routing Table) کی استات  ی ابی ریمس جدول •
 .شوند ی م یکربندی پ ی به صورت دست

جداول   نیا :(Dynamic Routing Table) ایپو  ی ابی ریمس جدول •
به روز   ایپو یشبکه به طور خودکار توسط روترها تیبر اساس فعال

 .شوند ی م

 

 انواع روتر 4#
 (Core Router) روتر ُکر 4#- 1

ارائه دهندگان   ای عموما توسط ارائه دهندگان خدمات  Core یروترها
 .شوند ی اده م استف  (Google ،Amazon ، Microsoftمانند)  یابر  یفضا
 ست؟ ینوع از روتر چ نی کاربرد ا اما



 

6 www.namatek.com 

 

 یها چیسوئ ا ی اتصال روترها  یباند را برا ینوع از روترها حداکثر پهنا نیا
 اکثر .دهند ی م  سی روترها سرو گریواقع به د در .دهند  ی ارائه م گرید

  ی بزرگ اریبس یشرکت ها اما کر ندارند؛ یبه روترها یاز یمشاغل کوچک ن
مختلف کار   یمکان ها ایاز کارمندان آن ها در ساختمان ها  یار یکه بس

از ساختار شبکه   ی به عنوان بخش  Core یاست از روترها ممکن کنند، ی م
 .خود استفاده کنند
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 (Edge Router) روتر ِاج 4#- 2

نقطه  ایمرز  در شود، ی م  دهینام زین gateway که روتر edge روتر کی
  .ردیگ ی قرار م نترنتیاز جمله ا ی خارج یشبکه هاشبکه با  کیاتصال 

 

  ی روترها طراح  ری اتصال به سا قیداده ها از طر ع ی توز یبرا  Edge یروترها
 ای Wi-Fi معموال edge یروترها .شده اند نهیباند باال به یپهنا یو برا
طور معمول  به .دهند ی را ارائه نم یمحل یکامل شبکه ها تی ریمد تیقابل

اتصال به  یبرا  یی ها یورود ی عن ی .اترنت دارند یآن ها فقط درگاه ها 
آن ها در نظر   ی برا ی اضاف یاتصال روترها یبرا ی خروج نی و چند نترنتیا

 .گرفته شده است

 (Distribution Router) یعیروتر توز  4#- 3

 ست؟ ینوع از روتر چ نیعملکرد ا روش
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 ، داده ها را از روتر(Interior router) ی لروتر داخ  ای ی ع یروتر توز کی
edge ای gatewayاز  معموال کند و ی م  افتیدر ی می اتصال س قی، از طر

روتر به طور  نی ا اگرچه .کند ی ارسال م  یی به کاربران نها Wi-Fi قیطر
  یروترها ایاتصال کاربران   ی)اترنت( برا ی ک یزیاتصاالت ف یمعمول دارا

 .است ی اضاف
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 (Wireless Router)  میس  یروتر ب 4#- 4

 

را  ی ع ی توز یو روترها edge یعملکرد روترها ،ی محل   ای میس ی ب یروترها
و  ی خانگ یاستفاده در شبکه ها یروترها معموال برا  نیا .کنند ی م  بیترک

کامل را به  میس  ی ب یها روترها ISP اکثر .هستند نترنتیبه ا ی دسترس 
 نی که ا ی حال، در صورت نیا با .دهند ی استاندارد ارائه م زات یعنوان تجه

مشاغل کوچک خود  یبرا ISP میس ی ب یکه از روترها دیامکان را دار
روتر در سطح  کی خود، به  تیاست بسته به فعال ممکن د،یاستفاده کن

و   شتریاتصال ب یکنترل ها م،یس  ی جهت عملکرد بهتر در حالت ب یتجار 
 .دیداشته باش ازین تیامن
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 (Virtual Router) یروتر مجاز  4#- 5

  !ستینوع از روتر چ  نیکاربرد ا دیجالب باشد که بدان تانیبرا دیشا

 

از  ی دهند برخ ی م  اجازه هستند که یقطعات نرم افزار  یمجاز  یروترها
ارائه   سیشده و به عنوان سرو یمجاز  یابر  یروتر در فضا یعملکردها

در اتصاالت    یا دهیچیپ یازهایمشاغل بزرگ که ن یروتر برا  نیا .شوند
 .آل است ده یدارند، ا یشبکه ا

 :ها عبارتند از Virtual Router ای یمجاز  یروترها یایاز مزا  ی برخ

 ی ر ی پذ انعطاف  •
 آسان یر یپذ  اسیمق •
 ها  نهیهز کاهش •
 به سخت افزار  ازین کاهش •
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 ست؟یروتر چ یکاربردها  5#

 ریاز آن ها به شرح ز ی روتر وجود دارد که برخ یبرا  ی مختلف  یکاربردها
 :است

• ISP  ی مبدا و مقصد استفاده م  نیارسال داده ها ب یها از روترها برا  
توانند مبدا و   ی م IP آدرس لهیروترها به وس ن،یبر ا عالوه .کنند

صفحات وب، صدا،  رینظ  یی ها داده کرده و یی مقصد را شناسا
را در سراسر جهان به مقصد   یی وی دیو یها لیفا نیو همچن ری تصو

 .ارسال کنند
 Remote یبه شبکه ها یسخت افزار  زات یاتصال تجه یبرا روترها •

 .شوند ی از راه دور استفاده م ای
 نیهم به .کنند ی م ی بانی پشت انتقال داده یاز سرعت باال  روترها •

 .شود ی استفاده م  میس  ی ب ای ی م یاز آن ها در ارتباطات س لیدل
توان آن ها را    ی م نیدارند؛ بنابرا ی دسترس  تی محدود تیقابل روترها •

از کاربران بتوانند به داده   ی کم  تعداد کرد که یکربندیپ یبه گونه ا
تنها به چند داده که   زین گرانید داشته باشند و ی دسترس  ی کل یها
 .کنند دایپ یشده است دسترس   فی آن ها تعر یبرا

 WAN ارتباطات  یبرا ینرم افزار  یتوسط تسترها نی همچن روترها •
سازمان در  کینرم افزار  ری عنوان مثال، مد  به .شوند ی استفاده م 

اصفهان حضور  ایمانند فارس  یگر یآن در استان د یتهران و مجر 
و اتصال   WAN یتوان با استفاده از معمار  ی محالت  نیا در .دارند
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برنامه  ریو سا ینرم افزار  یخود به روتر، ابزارها  ی شخص یها انهیرا
 .به اشتراک گذاشت  ریخود را با مد یها

  آن توان از ی در روترها، م  VPN یکربندیبا پ م،یس ی ب یشبکه ها در •
 (client-server) رندهیگ سی دهنده/سرو س یها در مدل سرو 
داده، صدا و  و،ید یو نترنت،یا یاشتراک گذار  امکان استفاده کرد که

 .کند ی را فراهم م یمنابع سخت افزار 

-نتیکال یمدل ها یروتر برا یکربندیاز پ ینمونه ا ریز ری تصو در
 .سرور قابل مشاهده است
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 ست؟ یاستفاده از روتر چ یای مزا 6#

از آن ها در ادامه  ی روترها وجود دارد که برخدر استفاده از  یار یبس یای مزا
 .ذکر شده اند

 (Security)  تیامن 6#- 1

همه  ای broadcast که در حالت LAN یرا در شبکه ها تیامن روتر
  ی اطالعات به تمام  ی عن ی Broadcast .کند ی کنند، فراهم م ی کار م ی پخش 

روتر اگرچه داده ها   قیطر از .شود ی موجود در شبکه ارسال م یها ستمیس
آدرس  یکه دارا ی ستگاه یاما تنها ا ،در دسترس هستند  ستگاهیهر ا یبرا

 .خواند ی مقصد است، داده ها را م

 Performance)  عملکرد  شیافزا  6#- 2
Enhancement) 

 کی مثال، اگر  عنوان  به .دهند ی م ش یافزا یعملکرد را در شبکه فرد روترها
آن  همه باشد و (Workstation) یکار  ستگاهیا 14 یدارا یوتر یشبکه کامپ

 یها ستگاهیتمام ا   کیتراف کنند، جاد یا کی از تراف ی کسانیحجم  بایها تقر
  اما شود؛ ی کابل مشابه در آن شبکه انجام م قیموجود در شبکه از طر یکار 

  یکار  یها ستگاهیبا نصف ا رشبکهی روتر به دو ز  لهیشبکه به وس نیاگر هم
 .ابدی  ی به نصف کاهش م کیشود، بار تراف  می تقس
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 (Reliability)  نانیاطم  تیقابل 3-6#

که سرور  ی هنگام  ست؟ی توسط روتر چ نانیاطم تیقابل شیافزا لیدل
روتر  خدمات  از شبکه ها خراب شد،  ی کی ایخطا رخ داد   کی ایمتوقف شد 

روترها شبکه دچار مشکل  رایز رند؛یگ ی قرار نم  ریشبکه ها تحت تأث ریو سا
گونه وقفه در کار و  چیشبکه ها بدون ه ریکه سا یطور  به .کنند ی را جدا م

 .متصل هستند  گریکدیاز دست رفتن اطالعات، همچنان به 

شبکه  شیافزا 4-6#  Networking)  محدوده 
Range) 

شود؛ اما طول آن   ی اتصال دستگاه ها استفاده م  یشبکه، از کابل برا در
تواند با انجام عملکرد تکرارکننده   ی م  روتر .متر تجاوز کند 1000تواند از  ی نم
(repeater جهت بازساز )غلبه کند.  تیمحدود  نیها، بر ا گنالیس ی 

 


