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 712      کلیدي را از حفظ پر کنید هايجدول

 712      تعاریف

  712      مطالعات بیشتر

  716      یابیعیبفرض و پیش سازي مسیر، روتینگ، خالصهIGPبازتوزیع مسیر    11فصل 
 716      "دانستم؟آیا از قبل می"آزمون 

  721      موضوعات بنیادي
 Route-Map  ،Prefix-List  وAdministrative-Distance      721 

 route-map      721ها با استفاده از دستور Route-Mapپیکربندي 

  724      براي بازتوزیع مسیر Route-mapدر  Matchدستورات 
 724      براي بازتوزیع مسیر Route-mapدر  setدستورات 

IP-Prefix-List      725  
Administrative-Distance      727 

 728      بازتوزیع مسیر

 729      دستور بازتوزیع فنیجنبۀ 

 730      فرضبازتوزیع با استفاده از تنظیمات پیش

 733      هاتنظیم متریک، انواع متریک و تگ

 route-map      734اي از مسیرها با استفاده از بازتوزیع زیرمجموعه

 739      بازتوزیع دوجانبه در چندین روتر 

 Administrative-Distance       742ممانعت از مسیرهاي غیربهینه با تنظیم 
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 745      هاي مسیرممانعت از مسیرهاي غیربهینه با استفاده از تگ

  748      استفاده از متریک و انواع متریک جهت تأثیرگذاري بر مسیرهاي بازتوزیع شده
 750      سازي مسیرخالصه

 EIGRP      752سازي مسیر خالصه

 OSPF      752سازي مسیر خالصه

 753      فرضمسیرهاي پیش

 redistribute static      755، به همراه 0.0.0.0استفاده از مسیرهاي استاتیک به 

 default-information originate      756استفاده از دستور 

 ip default-network      757استفاده از دستور     

 759      فرضسازي مسیر جهت ایجاد مسیرهاي پیشاستفاده از خالصه

PfR )Performance Routing(      760 

 PfR      761فازهاي عملیاتی 

 PfR      762مفاهیم 

 763      احراز هویت 

 Performance-Routing      764هاي عملیاتی نقش

Master-Controller )MC(      764 

 765      روتر مرزي

 PfR      766پیکربندي 

 Master-Controller      767پیکربندي 

 771      پیکربندي روتر مرزي

 R3      772تکمیل کار بر 

 773      3مشکالت پیچیدة الیۀ  یابیعیب

 774      3الیۀ  یابیعیبفرآیند 

 776      3و دستورات پروتکل الیۀ  یابیعیب

 IP      776فرآیندهاي روتینگ 

 786      3راهکارهاي حل مسائل الیۀ 

  788      خالصه مطالب
 789      حافظه سازها

 790      کلیدي را از حفظ پر کنید هايجدول

 790      تعاریف

 790      مطالعات بیشتر
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 هاپیوست   بخش چهارم

 "دانستم؟آیا از قبل می"هاي پاسخ آزمون   1پیوست 

  اختصارات   2پیوست 
  لغتنامۀ انگلیسی به فارسی   3پیوست 
 لغتنامۀ فارسی به انگلیسی   4پیوست 


