
 چند فرمان مهم و ابتدایی روتر ها و سوییچ های سیسکو

 

      

، دستور خوردهمه دستور، چه دستوری به دردتان میدانید از بین اینتوانید از دستور ؟ به طرق مختلف بهره ببرید. مثالً وقتی نمیمی

 را با چه پارامتری دانید دستور ؟که نمیشود. یا زمانیکنید و فهرستی از تمامی دستورهای موجود برایتان نوشته میرا تایپ می ؟

 نید.استفاده ک

دهد اینست کنید، تنها کاری که مسیریاب انجام میرا بدون هیچ پارامتری تایپ می ?show ip دستور  مسیریاب مثالً وقتی برای یک

شوند، را برای دیدن دستورهایی که با یک حرف خاص آغاز می توانید دستور ؟گردد. همچنین میکه خط فرمان به خط بعدی منتقل می

 .دهدمی نمایش را شوندمی آغاز c فهرستی از دستورها که با حرف ?show c استفاده کنید. مثال
  

  :فرمان دوم

show running-configuration 
  

 در حال کار افزاری شبکهو دیواره آتشِ سخت سوئیچ ،مسیریاب شود، پیکربندیهم نوشته می sh run صورتاین دستور که به

مسیریاب موجود است. شما با تغییراتی که در روتر ایجاد  در حافظه config صورت یک فایلدهد. این دستور بهرا نمایش می

 .کنید، باعث تغییر در این فایل خواهید شدمی

 

 :  ومسفرمان

copy running-configuration startup-configuration 
  

. نمایدمی ذخیره RAM شود، پیکربندی در حال تغییر را در حافظههم نوشته می copy run start این دستور که به صورت

، NVRAM شود. در صورت قطع شدن برق، حافظهعنوان پیکربندی اجرایی شناخته میبه (NVRAM)  حافظه برای تغییر این

 .نمایداز پیکربندی سیستم محافظت می

 
یستم، اندازی مجدد س، تغییراتی ایجاد نمایید و این تغییرات را ذخیره نکنید، با راهمسیریاب عبارت دیگر، اگر در پیکربندیبه

تغییرات انجام شده از بین خواهند رفت. از دیگر کاربردهای این دستور وقتی است که یک کپی از پیکربندی مسیریاب را به یک 

 .ای از آن در جای دیگر موجود باشدیش آمد، نسخهکه برای مسیریاب مشکلی پبفرستید تا زمانی TFTP سرور

 

 : فرمان چهارم

show interface 
  

 interfaceهای این دستور شامل این موارد است:دهد. خروجیهای مسیریاب را نمایش میاین دستور وضعیت اینترفیس

status ، utilization ،error ،MTU   کاربرد  سوئیچ و و چند چیز دیگر. این دستور در عیب یابی یک مسیریاب یا یک

 می شود مانند دستورمعین نیز استفاده  اینبرفیس زیادی دارد. از این دستور برای تخصیص یک

 sh int fa 0/0.  

 

 فرمان پنجم :

config terminal,enable,interface,and router 
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 های خاصی ازها، تنها بخشکه در هر یک از این حالتطوریهای مختلفی به خود بگیرند. بههای سیسکو قادرند حالتمسیریاب

درست یک مسیریاب، الزم است در زمینه تغییر یک مسیریاب از یک حالت  مسیریاب قابل نمایش یا تغییر باشد. برای پیکربندی

  .به حالت دیگر، مهارت کافی داشته باشیم

است. در اینجا، با نوشته شده  >  شوید، که در خط فرمان آن، عالمتطور مثال شما در ابتدا در حالت کاربر وارد سیستم میبه

نوشته شده است. در این حالت  #شوید که در خط فرمان آن، عالمت وارد می privileged به حالت  Enableنوشتن دستور

 configها نخواهید بود. ولی با نوشتن دستورتوانید کلیه اطالعات سیستم را نمایش دهید. اما قادر به تغییر آنتنها می

terminal یاconfig t به حالت پیکربندی عمومی ،  Global  Configuration  شویدوارد می. 

  

   : فرمان ششم

no shutdown 
  

شود. از این فرمان تنها در حالت شود، باعث فعال شدن یک اینترفیس میشناخته می no shut این فرمان، که با نام اختصاری

 یابی نیز مفید است. در ضمن، وقتی با یک اینترفیسهای جدید و عیبشود و برای اینترفیسپیکربندی اینترفیس استفاده می

 .استفاده نمائید no shut ی دستوربه جا   shut یا shutdown کردن آن، از دستوردچار مشکل شدید، برای غیرفعال
 

 : فرمان هفتم

show ip route 
  

 های قابل مسیریابی، روشگردد، که شامل تمامی شبکهاز این دستور برای نمایش جدول مسیریابی یک مسیریاب استفاده می

تواند پارامتر هم شود، میشته مینو نیز sh ip rou  صورتشود. این دستور که به ارجاع و چگونگی دسترسی به آن مسیرها می

 داشته باشد.

 clear ip است. برای پاک کردن جدول مسیرها، از دستور OSPF نوع پروتکل روتینگ که مخصوص sh ip rou ospf مثل

route* و برای پاک کردن یک مسیر خاص در یک شبکه خاص از دستورClear  ip route 1.1.1.1 شودمی استفاده. 

 

 : فرمان هشتم

show version 
  

دی مسیریاب را در خود دارد. این اطالعات شود، اطالعات مربوط به ثبت پیکربننیز نوشته می sh ver این دستور که به صورت

 و RAM، مقدار حافظهمسیریاب ، مدلIOS  ، نام فایلIOS  ای که مسیریاب بوت شده است، نگارششامل مواردی مانند آخرین دفعه

 است. Flash حافظه
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