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ﺑﺎ ﺳﻼم ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮﻓﺪاران اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮدن ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی  FHRﮐﻪ ﻣﺨﻔﻒ  First Hop Redundancyﻫﺴﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ آﻣﻮزش راه اﻧﺪازی ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﯾﻦ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  GLBP, VRRP, HSRPروی روﺗﺮ و ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﺳﯿﺴﮑﻮ رو آﻣﻮزش ﺑﺪم.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ از ﻣﺪل ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ای ﺳﯿﺴﮑﻮ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی  Core, Distributionو Access
ﻫﺴﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ  Availabilityﯾـﺎ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  Redundancyﯾﺎ اﻓﺰوﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد .در
ا ﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺷـﺒﮑﻪ ﻫﺎ اﻓﺰوﻧﮕﯽ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ و ﻫﺴـﺘﻪ ) Distributionو  (Coreدﯾـﺪه ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻣﺒﻨﺎ رو اﻓﺰوﻧﮕﯽ در
ﻫﻤﯿﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ.
ﺑﻌﻀًﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﺪه ﻋﻼرﻏﻢ وﺟﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی  FHRدر ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻫﺎی ﻻﯾﻪ  ،Distributionاز ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ
 Default Gatewayروی ﮐﻼﯾﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ روی ﺑﺨﺸﯽ)ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺼﻔﯽ( از ﮐﻼﯾﻨﺖ ﻫﺎ آدرس آی ﭘﯽ اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ﯾﮑﯽ از
ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻫﺎی ﻻﯾﻪ  Distributionرو ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ و روی ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﮐﻼﯾﻨﺖ ﻫﺎ آدرس آی ﭘﯽ اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ﺳﻮﯾﯿﭻ دوم رو ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ا ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ روش ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد  Load Balancingو ﺗﺎ ﺣﺪودی  Redundancyدر ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ در ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﯽ ﯾﮑﯽ از ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺧﺮاﺑﯽ
ﯾﮑﯽ از ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻫﺎ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺼﻒ ﮐﻼﯾﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 FHRPﻫـﺎ ﭘﺮوﺗﮑـﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ﻣﺠﺎزی اﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد  Redundancyو در ﻧﺘﯿﺠﻪ High
 Availabilityدر ﻻـﯾﻪ  Distributionﻣﯽ ﺷﻮﻧـﺪ .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ ﺳﻪ ﭘﺮوﺗﮑـﻞ  HSRP, VRRPو  GLBPاز دﯾـﺪ ﮐﻼـﯾﻨﺖ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده و
ﮐﻼﯾﻨﺖ ﻫﺎ اﯾﻦ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻻﯾﻪ ﺗﻮزﯾﻊ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺳﻮﯾﯿﭻ )ﻣﯿﺸﻪ ﮔﻔﺖ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻣﺠﺎزی( ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
در ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﺳﺮی آﻣﻮزﺷﯽ ﺻﺮﻓًﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﻪ ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﺬﮐﻮر و ﺗﻔﺎوت در ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ و در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ راه
اﻧﺪازی ﻋﻤﻠﯽ آﻧﻬﺎ روی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﺴﮑﻮ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﯾﮏ  IP Addressو  Mac Addressﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد )اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ﻣﺠﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد( و ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻫﺎ در ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ! ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﺮ ﮐﺪام ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:

 (1ﭘﺮو ﺗ ﮑﻞ : HSRP
اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﺨﺘﺺ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﺴﮑﻮ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﺴﮑﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻫﺴﺖ ،ا ﮔﺮ در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و در ﻻﯾﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ،از
ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ روی دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺴﮑﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯽ HSRP
ﺑـﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺴﺖ :اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮔﺮوه  HSRPو ﯾﮏ  Broadcast Domainﻗﺮار دارﻧﺪ ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎی  Multicastای را ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ
ارﺳـﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿـﺎن ﯾﮑﯽ از ﺳﻮﯾﯿـﭻ ﻫﺎ )ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ﻫﺎ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺮوز ﻧﺒﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪه و ﮐﻨﺘﺮل
اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ﻣﺠﺎزی را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﺷـﮑﻞ زﯾﺮ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻫﺎی  DSW1و  DSW2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دارای آدرس ﻫﺎی آی ﭘﯽ  10.0.1.2و  10.0.1.3ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ  HSRPروی اﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ﻫـﺎ ،آدرس آی ﭘﯽ  10.0.1.1ﮐﻪ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧـﺪارد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آدرس اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ﻣﺠﺎزی اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ دو ﺳﻮﯾﯿـﭻ ﭘﯿﻐـﺎم ﻫﺎی  HSRPرا ﺑـﺎ ﻫﻤـﺪﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎدل ﮐﺮده و ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺮوز ﻧﺒﺮد ﺷـﺪه و وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎی
درﯾﺎﻓﺘﯽ ار ﮐﻼﯾﻨﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ روی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻼﯾﻨﺖ ﻫﺎ )در اﯾﻨﺠﺎ  PC1ﺗﺎ  (PC5آدرس  Default Gateway: 10.0.1.1را
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ  DSW1در اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه و ﮐﻨﺘﺮل را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ،در اﯾﻨﺼﻮرت وﻗﺘﯽ ﮐﻼﯾﻨﺖ درﺧﻮاﺳﺖ  ARPای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﯾﺎﻓﺘﻦ آدرس  MACروﺗﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺷﺒﮑﻪ  Broadcastﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺳﻮﯾﯿﭻ  DSW1ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ داده و ﻋﻤﻞ ﻓﻮرواردﯾﻨﮓ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﻼﯾﻨﺖ ﻫﺎ را
ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ا ﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ  DSW1از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺷﻮد DSW2 ،ﻓﻮرًا ﮐﻨﺘﺮل را ﺑﺮ اﺧﺘﯿـﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻞ ﻓﻮرواردﯾﻨﮓ ﺑﺴـﺘﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
در اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺳﻮﯾﯿـﭻ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ را ﻋﻀﻮ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﺮد وﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ  2ﺳﻮﯾﯿـﭻ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎر و آﻣﺎده ﺑﺎش ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧـﺪ )ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺖ  Activeو دﯾﮕﺮی  (Standbyو از ﺑﻘﯿﻪ ﺳﻮﯾﯿـﭻ ﻫﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ای ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺳﻮﯾﯿﭻ از
دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.

دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.

 (2ﭘﺮو ﺗ ﮑﻞ : VRRP
اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺗﻮﺳﻂ  IETFﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ اﺳـﺘﻔﺎده در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯽ آن
ﺷﺒﯿﻪ  HSRPﺑﻮده و در ﻣﻮارد ﺟﺰﺋﯽ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﺑـﺎ آن دارد .در اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑـﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان از آدرس اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آدرس اﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ
ﻣﺠﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد وﻟﯽ در  HSRPﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ از آدرس ﻫﺎی  10.0.1.2و  10.0.1.3ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﺮ ﺧﻼف  HSRPﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺻﻮرت  Standbyﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ﻣﺠﺎزی ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

 (3ﭘﺮو ﺗ ﮑﻞ : GLBP
اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﻢ ﻣﺨﺘﺺ ﺷـﺮﮐﺖ ﺳﯿﺴـﮑﻮ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ روی دﺳـﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﯿﺴـﮑﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺮی ﺑﺮای  FHRاﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Load Sharingﯾﺎ  Load Balancingﺑﻪ آن اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣـﺎﻟﺖ ﻋﺎدی 2
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Load Balancingﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮﻣﯽ ﯾﺎ  Nativeﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در  GLBPﯾﮑﯽ از ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻫﺎ ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮوه ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان  AVGﯾﺎ  Active Virtual Gatewayاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ  AVFﯾﺎ  Active Virtual Forwarderرا اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام
از اﯾﻦ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻫﺎ از  AVGآدرس  MACاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﺑﺎ آن  Mac Addressﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ AVG.وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫـﺎی  ARPرا داﺷـﺘﻪ و وﻗـﺘﯽ از ﮐﻼـﯾﻨﺘﯽ درﺧﻮاﺳﺖ  ARPای را درﯾــﺎﻓﺖ ﮐﺮد ،آدرس  ، MACﺳﻮﯾﯿـﭻ اول ) AVGاول( و ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ  ARPﮐﻼﯾﻨﺖ دوم  ،آدرس  MACﺳﻮﯾﯿﭻ دوم و) ...ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  (Round Robinآدرس ﻫﺎی
 MACرا ﺑﻪ ﮐﻼﯾﻨﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ و ﺑﺎﻋﺚ  Load Balancingدر ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺑﺎ ﻧﺤﻮه راه اﻧﺪازی  HSRPآﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ...
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻧﻮﯾﺪ ﯾﺤﯿﯽ ﭘﻮر
ﻣﻨﺒﻊ  :ﺟﺰﯾﺮه ﺳﯿﺴﮑﻮ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﯿﻨﺴﻮ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ و ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ و ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دارای اﺷﮑﺎل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
*Hot Standby Router Protocol : HSRP
*Virtual Router Redundancy Protocol : VRRP
*Gateway Load Balancing Protocol : GLBP
ﻣﯿﻼد ﻓﺮﺿﻌﻠﯽ زاده
ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻔﯿﺪی ﺑﻮد
ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﯽ

