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سخنی با خوانندگان
«سپس ،به کاتبان و نویسندگانت بنگر و بهترین آن ها را بر کارهای خود بگمار...
کاتبان و نویسندگانی برگزین که قدر خود را بشناسند ،چون کسی که به قدر خود شناخت
ندارد ،دیگران را هم نمی شناسد».

«برگرفته از نامه ی  53نهج البالغه به مالک اشتر»

اگرچه نوشتن و پرداختن زکات علم از توصیه های اکید بزرگان و گواه بر کرامت اهل دانش است ،اما
امروزه پرداختن به انگیزه ها و اهداف نوشتن بیشتر جلوه می کند .بی شک این که چه کسی می نویسد

مهم نیست ،اما این که چرا و به چه پشتوانه ای می نویسد ،درخور تأمل است .ما معتقدیم که چاپ
روزافزون کتاب های به اصطالح «زرد» که خالی از هرگونه نوآوری و بی توجه به استانداردهای

چاپ کتاب و نیازهای مخاطبان است ،حاصل تفکر بازاری مستولی بر جامعه ی نشر است .بی پرده
آن که عنوان پر زرق و برق ،دستاویز قرار دادن مضمون های نو با هدف فروش باال و طویل کردن

سیاهه ی سابقه ی علمی ،نمی تواند دلیل محکمی برای چاپ و نشر کتابی باشد که خواننده ی مشتاق

با صرف هزینه های نه چندان کم آن را تهیه می کند؛ به امید آن که چیزی از آن بیاموزد.
باید پذیرفت که انگیزه ی نوشتن کم از محتوای نوشته نیست و بین این دو رابطه ای مستقیم

برقرار است .اگر انگیزه از نوشتن ،تولید دانش باشد ،بی شک نویسنده از قلم بی محتوا وکم عمق
پرهیز می کند و اگر دغدغه ی دانش و فرهنگ زخم خورده در میان باشد ،ناشر تنها به عنوان
پرطمطراق بسنده نمی کند.
و چقدر امروزه ،فرهنگ و دانش این مرز بوم که گرفتار آفت بی انگیزگی و زخم هوس است،

نیازمند ناشران و نویسندگانی است که نیت شان کمک به رشد دانش و ارتقای فرهنگ جامعه است و
به راستی که التیامی بر این درد نیست مگر نویسندگانی که قدر خود و دیگران را می دانند و خوب

می فهمند که کتاب ،ابزار سودجویی های مغرضانه نیست و می  کوشند تا خود را از هرگونه عطش

نام و رسم و ثروت تهی کنند.

انتشارات دانشگاهی کیان خود را بری از عیب و خطا نمی داند ،اما همواره بیش از پیش

می کوشیم تا در راستای تولید علم و نشر کتاب های پرمحتوا ،دست نویسندگانی که انگیزه ی پاک
دارند را فشرده و در کنارشان باشیم و از خداوند متعال می خواهیم که در این مسیر صعب و پرخطر

در سایه ی لطف و عنایت خود از آن چه به عهده ی ما نهاده شده ،سربلند و پیروز برآییم.

انتشارات دانشگاهی کیان

 



   



مقدمهی مؤلف
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست ...
هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود ...
صحنه پیوسته به جاست ...
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد.
کتابی که در پیش رو دارید تحلیلی بر آزمون  TSHOOTاس��ت که یکی از س��ه رکن اصلی ،جهت کسب مهارتهای

دوره  ،CCNPمیباشد .به طور کلی آزمونهای پیشرفته شرکت سیسکو ()Cisco Certified Network Professional

شامل سه مرحله زیر هستند:
½ ½ CCNP Routeبا کد آزمون 642-902
½ ½ CCNP Switchبا کد آزمون 642-813
½ ½ CCNP TSHOOTبا کد آزمون 642-832

در این کتاب مباحث مربوط به روشهای عیبیابی و نگهداری شبکههای مبتنی بر دستگاههای سیسکو،

با بیانی گویا و با اس��تفاده از البراتوارهایی که محیطهای واقعی عملیاتی را شبیهس��ازی کردهاند ،بررس��ی
ش��ده اس��ت .به طوری که خواننده بعد از مطالعه این مباحث به راحتی میتواند مشکالت احتمالی در این نوع

شبکهها را تحلیل و رفع کند.

مطالب بررسی شده در البراتوارهای این کتاب شامل روشهایی جهت بررسی و رفع مشکالت احتمالی

که مدیران شبکه در محیطهای عملیاتی با آن مواجه خواهند شد ،میباشد.

این مطالب همراه با توضی��ح مختصری از مباحث مربوط به دورههای  CCNP Routeو CCNP Switch

میباش��د .اما به صورت کلی بهتر اس��ت دانشجویان تخصصهای مربوط به  Routingو  Switchingرا داشته
باشند تا بتوانند از مطالب کتاب بهتر استفاده کنند.

کمبود منابع فارس��ی برای  Troubleshootingشبکههای مبتنی بر سیس��کو و آمادهسازی دانشجویان

برای آزمون  ،CCNP TSHOOTما را بر آن داشت که با تالشهای شبانهروزی این کتاب را تألیف کرده و در
اختیار خوانندگان و دانشجویان عزیز قرار دهیم.

«متکلم را تا کسی عیب نگیرد سخنش اصالح نپذیرد»

روش��ن اس��ت که کار انس��انی هیچگاه تمام ًا بیعیب و نقص نخواهد بود؛ از اینرو ،منتظر دیدگاههای

ارزشمند شما اساتید ،صاحب نظران و دانشجویان عزیز و گرانقدر هستیم.

M.ali.bazyar@gmail.com
Atefe_shahriari@yahoo.com
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ﻓﺼﻞ اول
روشﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﻋﻴﺐﻳﺎﺑﻲ ﺷﺒﻜﻪ
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ اﺑﺘﺪا ﻣﺪلﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺟﻬﺖ  Maintenanceﺷﺒﻜﻪﻫﺎ و ﺳﭙﺲ روشﻫﺎي ﺗﺌـﻮري Troubleshooting

در ﺷﺒﻜﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ.

MAINTENANCE .1-1
 Maintenanceﺷﺒﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺷﺒﻜﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .وﻇﺎﻳﻔﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺷـﺒﻜﻪ در
ﺣﺎﻟﺖ  UPﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
 (1ﻧﺼﺐ و ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪي ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز؛
 (2ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ  Performanceﺷﺒﻜﻪ و اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎراﻳﻲ؛
 (3آﻳﻨﺪهﻧﮕﺮي ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ و رﺷﺪ ﺷﺒﻜﻪ؛
 (4اﻳﺠﺎد و ﺑﺮوز ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ  Documentﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺷﺒﻜﻪ؛
 (5اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﺣﻔﻆ ﺷﺒﻜﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎم ﺗﻬﺪﻳﺪات.
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً اﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺷﺒﻜﻪاي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ وﻇـﺎﻳﻒ  Maintenanceﺷـﺒﻜﻪ ﺑـﻪ
دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد:
١

 (1وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎﺧﺖﻳﺎﻓﺘﻪ ؛
 (2وﻇﺎﻳﻒ وﻗﻔﻪﮔﺮا.٢
•

 :Structuredدر اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻜﺴﺮي از ﻣﺸﻜﻼت را در ﺷﺒﻜﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻃﺮﺣـﻲ از ﭘـﻴﺶ
ﺗﻌﺮﻳﻒﺷﺪه ،ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ آن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

•

 :Interrupt–drivenﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺧﻴﻠﻲ از ﻣﻮارد ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼت در ﺷﺒﻜﻪ را ﻧﻤﻲﺗﻮان ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد ﻛـﻪ در اﻳـﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺒﻜﻪ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آن را ﺣﻞ ﻛﻨﺪ.

1. Structured Tasks
2. Interrupt-driven

آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي CCNP TSHOOT
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ﻧﻜﺘﻪ :در روشﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري از ﺷﺒﻜﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل  Structuredﻛﻪ در آن ﻃﺮﺣﻲ ﺟﻬـﺖ ﻛـﺎﻫﺶ DownTime

وﺟﻮد دارد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺪلﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهاي ﺟﻬﺖ  Maintenanceﺷﺒﻜﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻲﺗـﻮان از ﻳﻜـﻲ
از آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﺪلﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد:
• FCAPS

اﻳﻦ ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﻲ  ISOاﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻌﺮف ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از وﻇﺎﻳﻒ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
:Fault Management (1
ﺟﻬـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻄـﺎﻫـﺎ ،دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎي ﺷـﺒﻜﻪ اﻋـﻢ از  Firewall ،Switch ،Routerو  ...را ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪاي
ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪي ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻄﺎﻳﻲ )ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل  downﺷﺪن ﻳﻚ  (Interfaceرخ دﻫﺪ ،ﭘﻴﻐﺎﻣﻲ ﺑـﻪ
ﺻﻮرت  e-mailﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺒﻜﻪ ارﺳﺎل ﺷﻮد.
:Configuration Management (2
ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ،ﺷﺒﻜﻪ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪي ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﺒﻜﻪ ﻳﻚ log

در ﺳﺮور ﻣﺸﺨﺼﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد.
:Accounting Management (3
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي ،ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﺟﻬـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺎرﺑﺮان از ﺷـﺒﻜﻪي  Wirelessو
ﻫﺰﻳﻨﻪاي ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
:Performance Management (4
ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎراﻳﻲ ﺷﺒﻜﻪ ،ﺑﺎﻳﺪ  Performanceﺗﻤﺎم ﻟﻴﻨﻚﻫﺎي  LANو WANﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
:Security Management (5
ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﺴﺮي ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ،Firewallﻳـﺎ
 VPNو ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ) AAAاﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮان ،ﻣﺠـﻮز ﻛـﺎرﺑﺮان ،ﮔـﺰارش ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻛـﺎرﺑﺮان( و
دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ ،اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ.
• IT Infrastructure Library :ITIL
اﻳﻦ ﻣﺪل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از روشﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎي  ITﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺮﻛﺰ آن ﺑﺮ روي ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎي IT

ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺗﺠﺎرت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
•

Telecomunication Management Network :TMN

اﻳﻦ ﻣﺪل از روشﻫﺎي  Maintenanceﺷـﺒﻜﻪ ،زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋـﻪاي از ﻣـﺪل  FCAPSاﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎزﻣﺎن
 ITU-Tﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺷﺒﻜﻪ ،ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
• Cisco Lifecycle Services

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﺴﻜﻮ ﻣﺪﻟﻲ ﺟﻬﺖ  Maintenanceﺷﺒﻜﻪ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺎزﻫﺎي زﻳﺮ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي ﻣﻲﺷﻮد:

 :Prepare (1آﻣﺎدهﺳﺎزي؛
 :Plan (2ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ؛
 :Design (3ﻃﺮاﺣﻲ؛
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 :Implement (4ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي؛
 :Operate (5ﺑﻬﺮهﺑﺮداري؛
 :Optimize (6ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي.
ﻧﻜﺘﻪ :اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﻣﺪلﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﺒﻜﻪ و ﻳﺎ ﺗﺠﺎرت ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ از اﻳﻦ ﻣـﺪلﻫـﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ  Templateاﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪي ﺧﻮد ﻣﺪل ﺧﺎﺻﻲ را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ.
ﻳﻜﺴﺮي وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺸﺘﺮك در ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﺪلﻫﺎي  Maintenanceﺷﺒﻜﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳـﻦ
وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ:
 (1ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪي
ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ ١ﻧﻤـﻲﻣﺎﻧﻨـﺪ .ﮔـﺎﻫﻲ اوﻗـﺎت ﻧﻴـﺎز اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﻛـﺎرﺑﺮان
ﻣﻴﻬﻤﺎن و ﻳﺎ ﻛﺎرﺑﺮاﻧﻲ ﻛﻪ از ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن دﻳﮕﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را در ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪي ﺟﻬـﺖ
دﺳﺘﺮﺳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺒﻜﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ.
 (2ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺳﺨﺖاﻓﺰار
ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪ.
 (3ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن
ﺑﺎﻳﺪ از آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﺎنﺑﻨﺪيﺷﺪه ﻧﺴﺨﻪي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺻـﻮرت
ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  Backupﺗﻬﻴﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺸﻜﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮد.
 (4ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﻲﻫﺎي ﻧﺮماﻓﺰار
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﺷـﺒﻜﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺮوز ﻧﮕـﺎه داﺷـﺘﻪ ﺷـﻮﻧﺪ ،ﭼـﺮا ﻛـﻪ ﻧـﺴﺨﻪﻫـﺎي ﻗـﺪﻳﻤﻲ از
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻟﺤﺎظ اﻣﻨﻴﺘﻲ آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 (5ﻧﻈﺎرت
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎرهي ﺗﺮاﻓﻴـﻚ ﺷـﺒﻜﻪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﻬﻨـﺎي ﺑﺎﻧـﺪ
وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲﺗﻮان ﻣـﺸﻜﻼت ﺷـﺒﻜﻪ را ﺣـﻞ ﻛـﺮد و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻃﺮﺣـﻲ ﺑـﺮاي
ارﺗﻘﺎي ﺷﺒﻜﻪ در آﻳﻨﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد.

Trouble Shooting .2-1
در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ روشﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻋﻴﺐﻳﺎﺑﻲ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت در ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻋﻢ از:
• ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ؛
• ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ؛
• ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ داراي اﺷﻜﺎﻻﺗﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ؛
• ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ازدﺣﺎم در ﺷﺒﻜﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺮاي رﻓﻊ اﻳﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ از روشﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .در اداﻣـﻪ ﺑـﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ روشﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

1. Static
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 .1-2-1ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻴﺐﻳﺎﺑﻲ ﺷﺒﻜﻪ
ﻋﻴﺐﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

 (1ﮔﺰارش ﻣﺸﻜﻞ )(Problem Report
 (2ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺸﻜﻞ )(Diagnosis
 (3راه ﺣﻞ ﺑﺮاي ﻣﺸﻜﻞ )(Solution
ﮔﺰارش ﻣﺸﻜﻞ :در اﺑﺘﺪا ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﺸﻜﻼت را ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﮔـﺰارش ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ و ﻳـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣـﺪﻳﺮ ﺷـﺒﻜﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮔﺰارشﻫﺎي رﺧﺪاد ١ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺸﻜﻞ :در ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺑﻌﺪ ،ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎﻳﻲ ،ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﻣﺸﻜﻞ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ.
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ در  Troubleshootingﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ .در اداﻣـﻪ ﭼﻨـﺪ روش ﺟﻬـﺖ ﺗـﺸﺨﻴﺺ
ﻣﺸﻜﻼت در ﺷﺒﻜﻪ را ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد.
راهﺣﻞ ﺑﺮاي ﻣﺸﻜﻞ :ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ ،ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧـﺶ و ﺗﺠـﺎرب ﺧـﻮد ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ راهﺣـﻞ را
ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻜﺎر ﻣﻲﮔﻴﺮد.

 .2-2-1روشﻫﺎي ﻋﻴﺐﻳﺎﺑﻲ ﺷﺒﻜﻪ
 .1-2-2-1روش ﻋﻴﺐﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﺧﺖﻳﺎﻓﺘﻪ

٢

روﻧﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

 ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت
در اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﻛﺎرﺑﺮان اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻘﻲ از ﻣﺸﻜﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣـﺪﻳﺮ ﺷـﺒﻜﻪ ﻧﻤـﻲدﻫﻨـﺪ .ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺜـﺎل
ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ " ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻦ ﻛﺎر ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ!" .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖﺗـﺮ از ﻛـﺎرﺑﺮان و ﻳـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﺷﺒﻜﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛـﺮد ﺗـﺎ ﺑﺒﻴﻨـﻴﻢ ﭼـﻪ ﭼﻴـﺰي اﺷـﺘﺒﺎه اﺳـﺖ .ﻣـﺎ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت دﺳﺘﮕﺎهﻫـﺎي ﻣـﺸﺎﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ.

1. Log
2. Structured Troubleshooting Approach
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 از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻋﻠﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
ﺟﻬﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻋﻠﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺸﻜﻼت در ﺷﺒﻜﻪ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ ﻛﺎﻣﻞ از ﺷﺒﻜﻪ و ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﺗﻜﻞﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ
در آن دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﺟﻮد دارد.
 ﻓﺮﺿﻴﻪ
ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺸﻜﻼت را در ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻳﻢ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آن ﻋﻠﺘﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤـﺎل وﻗـﻮع
آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﻣﺸﻜﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷـﺪ
ﻳﻚ ﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ دﻳﮕﺮ را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد .در ﻏﻴﺮاﻳﻦﺻﻮرت ﻣﺸﻜﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.

 .2-2-2-1روش Shoot From The Hip

اﻳﻦ روش را ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ  Troubleshootingدر ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ را دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺗﺠﺮﺑـﻪ
اﻳﻦ اﻓﺮاد ،دو ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ اﺷﻜﺎﻻت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺣﺬف ﻣﻲﺷﻮد.

 .3-2-2-1روشﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻋﻠﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ
١

از ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ  Troubleshootingﺷﺒﻜﻪ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻋﻠﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺑـﺴﻴﺎر ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ .ﭼﻨـﺪﻳﻦ
روش ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر وﺟﻮد دارد:
• Top – down؛
• Bottom – up؛
• Divide and conquer؛
• Follow the traffic path؛
• Spot the difference؛
• .Replace components
 :Top–down (1در اﻳﻦ روش ،از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻻﻳﻪي ﻣﺪل  (Application) OSIﺷﺮوع ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﻻﻳـﻪ،
ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد را ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد.
در اﻳﻦ روش ﻓﺮض ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻻﻳﻪﻫﺎ ﺑﺪون ﻣـﺸﻜﻞ وﻇـﺎﻳﻒ ﺧـﻮد را اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ ،ﺗﻤـﺎم
ﻻﻳﻪﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ آن ﻧﻴﺰ ﺑﺪون ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .در اﻳﻦ ﻣﺪل در اﺑﺘـﺪا ﻧﺤـﻮهي دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ Applicationﻫـﺎي
ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮد.

1. Eliminate Possible Cause

آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي CCNP TSHOOT

18

 :Bottom - up (2در اﻳﻦ روش از ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﻻﻳﻪي ﻣﺪل ) OSI (Physicalﺷـﺮوع ﻛـﺮده و ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
ﻻﻳﻪ ،ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد را ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﺑﻞﻫـﺎ و ﻛـﺎﻧﻜﺘﻮرﻫـﺎ ﺧـﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧـﺖ .ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﻻﻳـﻪي ﺑـﺎﻻﺗﺮ ) (Data Linkرﻓﺘـﻪ و
ﻣﻮاردي اﻋﻢ از ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت  ،Ethernetﺗﻨﻈﻴﻤﺎت  ،Spanning – Treeﺗﻨﻈﻴﻤﺎت  Port Securityو ﺗﻨﻈﻴﻤـﺎت VLANﻫـﺎ را ﺑﺮرﺳـﻲ
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد و ﺳـﭙﺲ ﻻﻳـﻪي ﺑـﺎﻻﺗﺮ ) (Networkو ﻣـﻮارد ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤـﺎت آدرسﻫـﺎي  ،IPﺗﻨﻈﻴﻤـﺎت Access Listﻫـﺎ
ﭘﺮوﺗﻜﻞﻫﺎي  Routingو ...را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .اﻳﻦ روش ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل وﻗﺖﮔﻴﺮ اﺳـﺖ و ﺑـﺮاي
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪي زﻳﺎدي در ﻋﻴﺐﻳﺎﺑﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻛﺎرﺑﺮد دارد؛ ﭼﺮا ﻛﻪ در اﻳﻦ روش ﺗﻤﺎم ﻣـﺸﻜﻼت اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 :Divide and conquer (3در اﻳﻦ روش از ﻻﻳﻪﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﺪل  OSIﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣـﻮارد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺧـﻮاﻫﻴﻢ
ﻛﺮد.
ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳﻦ روش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮر  Pingﻳﻚ ﺑـﺴﺘﻪ  ICMPرا از ﻳـﻚ دﺳـﺘﮕﺎه ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه دﻳﮕـﺮي
ارﺳﺎل ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ )ﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺼﺪ
رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ( ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻲرﺳﻴﻢ ﻛﻪ ﻻﻳﻪﻫﺎي ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ از ﻣﺪل  OSIﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪارﻧـﺪ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﺧـﻮد را
ﺑﺮاي ﻋﻴﺐﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ روي ﻻﻳﻪﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺪل  OSIﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ.
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ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻴـﺴﺖ )ﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺼﺪ ﻧﺮﺳـﻴﺪه
ﺑﺎﺷﺪ( ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﻴﺐﻳﺎﺑﻲ ﻻﻳﻪﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺪل  OSIﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.

:Follow the traffic path (4

اﻳﻦ روش ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا ﺳﻌﻲ در ارﺳﺎل ﺑﺴﺘﻪ  ICMPاز  HostAﺑﻪ  HostBﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .اﮔﺮ ارﺗﺒـﺎط
ﺑﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﻴﺮ ﻳﻜﻲ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت  SwitchAﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﺑـﻪ
ﺳﺮاغ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻌﺪ ) (SwitchBرﻓﺘﻪ و ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪي آن را ﻣﺮور ﻣﻲﻛﻨـﻴﻢ و در ﺻـﻮرﺗﻲﻛـﻪ ﭘﻴﻜﺮﺑﻨـﺪي اﻳـﻦ دﺳـﺘﮕﺎه
ﺑﺪون ﻋﻴﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت  RouterAرا ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد.
 :Spotting the difference (5اﻳﻦ روش ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ و در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛـﺎرﺑﺮد دارد ﻛـﻪ ﭼﻨـﺪﻳﻦ دﺳـﺘﮕﺎه ﺑـﺎ
ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺷﺒﻜﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻳﻜﻲ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺷـﻮد ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ اﺧـﺘﻼف
در ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ،ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺮد .اﻳﻦ روش را ﻣﻌﻤـﻮﻻً اﻓـﺮادي ﻛـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ زﻳـﺎدي در ﺑﺤـﺚ
ﻋﻴﺐﻳﺎﺑﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻧﺪارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 :Replace Component (6اﻳﻦ روش ،آﺧﺮﻳﻦ روش ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺖ .ﺳﻨﺎرﻳﻮي زﻳﺮ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳـﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ راﻳﺎﻧﻪي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺒﻜﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻲﺗﻮان ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﻴﺰات را ﺑـﺎ
دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺨﺖاﻓﺰاري ﺑﻪ آن اﻃﻤﻴﻨﺎن دارﻳﺪ ،ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ.
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