
 

 

 1صفحه 
    www.rahaco.net            10215452: تلفن               1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

 

 

 

 کنند؟ یروترها چگونه کار م

 

 

 

 

 

 

 های دانش بنیان رها مجموعه شرکت

  

 

 

 

 

 

http://www.rahaco.net/


 

 

 2صفحه 
    www.rahaco.net            10215452: تلفن               1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

 

 

 

 

 فهرست 
 3 ............................................................................................ کار روتر وهیش

 3 ..................................................................................... تفاوت مودم و روتر 

 4 .......................................................................................... ها router انواع

 5 ........................................................................... سخت افزار  یهااب یر یمس 

 5 .................................................................................... ی نرم افزار  یروترها

 5 ............................... بهتر است؟ کیکدام   ینرم افزار  ا ی یسخت افزار  ابیر یمس 

 

http://www.rahaco.net/


 

 

 3صفحه  
    www.rahaco.net            10215452: تلفن               1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

 

 

 کار روترشیوه 

 .دست یابیم روتر ها را بررسی کنیم برای اینکه به مفهوم درستی از ها و شیوه کار آندر این مقاله قصد داریم مسیریاب 

 .می بایست در ابتدا معنی لغوی آن را بدانیم 

router لی را به یکدیگر در لغت به معنی مسیریاب می باشد. در واقع تجهیزات فیزیکی هستند که چندین شبکه بی سیم یا کاب

 .متصل می کنند 

ها را به اینترنت  های موجود در شبکه را به مقصد مناسب رسانده و با این کار آن ای دستگاه های داده دستگاهی است که بسته 

 .کندمتصل می 

 .توانند بین چند دستگاه در شبکه باشند یا از دستگاهی به سمت اینترنت فرستاده شوندها می این داده 

router یک آدرس آی پی (IP)  ها، آدرس مقصد یا مبدا  دهد تا در هنگام دریافت و ارسال داده های شبکه می به هر کدام از دستگاه

های ارسالی یا دریافتی همیشه به مقصد صحیح خود خواهند رسید و  مطمئن خواهد بود که بسته  routerبا این کار،  .خود را بداند

 WAN و LAN یکی از دستگاه های شبکه ای مهم و حیاتی است. که از آن در شبکه های router .شونددر مسیر شبکه گم نمی 

 .ها تاکنون در مدل های متفاوت و با معماری مختلف طراحی، تولید و عرضه شده اندمسیریاب .استفاده می گردد 

 .کار می کند (Network الیه ) OSI یکی از دیوایس های مورد استفاده در شبکه می باشد که در الیه ی سوم Router درواقع

Router  کند و دقیقا به همین دلیل باید حداقل دو عدد اینترفیس داشته باشدبین شبکه های مختلف مسیریابی می. 

 .ها حداقل یک بیت با هم فرق داشته باشندهای آن  Net ID که

 .ی مورد استفاده را تولید می کنندو دیگر دیوایس ها Router شرکت های زیادی هستند که تجهیزات شبکه مانند 

 تفاوت مودم و روتر 

 .ها هستنداند و دارای برخی از ویژگی های مسیریاباز آنجایی که امروزه مودم ها بسیار پیشرفته شده 
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 .ایجاد تمایز میان این دو بسیار مشکل شده است

جهت اتصال به اینترنت نیاز به مودم  .اما افرادی که روزهای اولیه اینترنت را به یاد دارند کامال به تفاوت میان این دو آشنا هستند

ها اطالعات را  در واقع مسیریاب .خواهید داشت روتر داشته و جهت اتصال چندین دستگاه در شبکه و یا حتی خود مودم نیاز به

 .باشدمودم کانالی جهت انتقال اطالعات از طریق اینترنت می .میان چند دستگاه و حتی مودم انتقال می دهند

 هاrouter انواع

routerها را می توان به دو گروه عمده سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم نمود: 
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 های سخت افزار مسیریاب

 .باشند که نرم افزارهای خاص تولید شده توسط تولید کنندگان را اجراء می نمایندهای فوق، سخت افزارهایی می مسیریاب 

 . به آنان نگاه می کنیم  black box درحال حاضر صرفًا به صورت

ترین وظیفه خود که ارسال داده از  ترین و شاید ساده نرم افزار فوق، قابلیت روتینگ را برای مسیریاب ها فراهم نموده تا آنان مهم 

 .یک شبکه به شبکه دیگر است را به خوبی انجام دهند 

های نرم افزاری،  های سخت افزاری استفاده نمایند چرا که آنان در مقایسه با مسیریاب دهند که از رهیاب ها ترجیح می اکثر شرکت 

 .باشددارای سرعت و اعتمادپذیری بیشتری می 

 اری روترهای نرم افز 

های سخت افزاری بوده و مسئولیت اصلی آنان نیز ارسال داده از یک  router های نرم افزاری دارای عملکردی مشابه با مسیریاب 

 .شبکه به شبکه دیگر است 

 .، یک سرویس دهنده نت ور و یا یک سرویس دهنده لینوکس باشدNT تواند یک سرویس دهندهنرم افزاری می  router یک

 .باشدهای عامل شبکه ای مطرح، دارای قابلیت های روتینگ از قبل تعبیه شده می تمامی سیستم 

 مسیریاب سخت افزاری یا نرم افزاری کدام یک بهتر است؟

در این رابطه الزم است به یکی از  .اینترنت، استفاده می گردد gateway در اکثر موارد ازمسیریاب ها به عنوان فایروال و یا

 :افزاری اشاره گردد افزاری و سخت های نرم ی موجود بین رهیاب ترین تفاوت ها مهم 

افزاری  چرا که این مسیریاب سخت .سخت افزاری نمود router افزاری را جایگزین یک توان یک مسیریاب نرمدر اکثر موارد نمی 

 .ای می باشند افزار الزم و از قبل تعبیه شده دارای سخت 
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 را خواهد داد  (ATM و یا  Fram Relay ,ISDN از نوع  ) WAN ک خاصکه به آنان امکان اتصال به یک لین 

 .افزاری نظیر سرویس دهنده ویندوز( دارای تعدادی کارت شبکه استنرم  روتر یک

های سخت افزاری اجام  از طریق مسیریاب  WAN متصل شده و سایر اتصاالت به شبکه های  LAN که هر یک از آنان به یک شبکه

 .  خواهد شد
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