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วตัถุประสงค์การเรียนรู้

 บอกขอ้ดีและขอ้เสียของการจดัเสน้ทางแบบคงที�ได้

 อธิบายจุดมุ่งหมายของการจดัเสน้ทางแบบคงที�แต่ละชนิดได้

 กาํหนดค่า IPv4 ใหก้ารจดัเสน้ทางแบบคงที�โดยกาํหนด next-hop 
address ได้


address ได้

 กาํหนดค่า IPv4 โดยใช้ default routes ได้

 อธิบายการใช้ classful addressing ในเครือข่ายได้

 อธิบายการใช้ CIDR แทน classful addressing ได้



วตัถุประสงค์การเรียนรู้ (continued)

 ออกแบบและประยกุตใ์หก้ารจดัการที�อยูแ่บบลาํดบัชั�นได้

 กาํหนดค่าที�อยู ่Summary Network เพื�อลดจาํนวนการปรับปรุงตาราง
เสน้ทางได้

 กาํหนดค่าการจดัเสน้ทางแบบ floating static route เพื�อช่วยเลือก กาํหนดค่าการจดัเสน้ทางแบบ floating static route เพื�อช่วยเลือก
เสน้ทางสาํรองเมื�อเสน้ทางหลกัลม้เหลว 

 อธิบายวิธีการที�เราเตอร์ทาํงานเมื�อกาํหนดค่าการจดัเสน้ทางแบบคงที�

 แกปั้ญหาการการกาํหนดค่าในการจดัเสน้ทางแบบ static และ default 
route ได้



การเข้าถงึเครือข่ายระยะไกล

เราเตอร์สามารถเรียนรู้เครือข่ายที�เชื�อมต่อระยะไกล(Remote Networks )ไดจ้าก:

• Manually – เครือข่ายที�เชื�อมต่อระยะไกลจะถูกผูดู้แลระบบป้อนเขา้ไปใน
ตารางเส้นทาง(routing table) โดยใช ้static routes

• Dynamically – เราเตอร์ของเครือข่ายที�เชื�อมต่อระยะไกลจะเรียนรู้อตัโนมติั
จาก dynamic routing protocol



การจัดเส้นทางแบบคงที� (Static Routes)

 วตัถุประสงคข์องการใชก้ารจดัเสน้ทางแบบคงที� 

• กาํหนดค่าเส้นทางดว้ยตนเอง ใชเ้มื�อตอ้งการหาเส้นทางจากเครือข่ายเส้นแบบ
ทางเดียวไปยงัเครือข่ายอื�นๆ

• Stub network คือ เครือข่ายที�มีการเชื�อมต่อกนัผา่นเส้นทางเดียว
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Static Routing

 การเลือกเสน้ทางแบบ Static เป็นวิธีการเลือกเสน้ทางที�ราบเรียบและง่าย
ต่อความเขา้ใจ

 สามารถจดัตั�งค่าการทาํงานบน router ไดโ้ดยง่าย โดยเฉพาะกบัเครือข่าย
ที�มีขนาดเลก็ ซึ�งทาํใหก้ารทาํงานบนเครือข่ายโดยรวมมีประสิทธิภาพสูง
มากกวา่การใช ้Dynamic routing protocolมากกวา่การใช ้Dynamic routing protocol
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ทาํไมต้องใช้ Static Routing

การจดัเสน้ทางแบบคงที�มีขอ้ดีเหนือกวา่การจดัเสน้ทางแบบพลวตัดงันี�

 การจดัเสน้ทางแบบคงที�ไม่ตอ้งประกาศ Network ทาํใหมี้ความปลอดภยั
ที�ดีกวา่

 การจดัเสน้ทางแบบคงที� ใชแ้บนวิทดน์อ้ยกวา่การจดัเสน้ทางแบบพลวตั 
ไม่ตอ้งใช ้CPU ในการคาํนวณเสน้ทางไม่ตอ้งใช ้CPU ในการคาํนวณเสน้ทาง

 เสน้ทางการจดัเสน้ทางแบบคงที� ใชใ้นการส่งขอ้มูลเป็นที�รู้จกักนัดีอยูแ่ลว้



ทาํไมต้องใช้ (continued)

การจดัเสน้ทางแบบคงที�มีขอ้เสียดงันี� :

 กาํหนดค่าเริ�มตน้และการบาํรุงรักษาจะใชเ้วลานาน

 การกาํหนดค่าผดิพลาดไดง่้ายโดยเฉพาะในเครือข่ายขนาดใหญ่

 ผูดู้แลระบบจะตอ้งคอยดูแลปรับปรุงขอ้มูลเสน้ทาง เมื�อเสน้ทางมีการ
เปลี�ยนแปลง
ผูดู้แลระบบจะตอ้งคอยดูแลปรับปรุงขอ้มูลเสน้ทาง เมื�อเสน้ทางมีการ
เปลี�ยนแปลง

 ขยายเครือข่ายไดย้าก เมื�อเครือข่ายใหญ่ขึ�นจะเป็นภาระในการบาํรุงรักษา

 เพื�อใหก้ารดาํเนินงานที�เหมาะสม ตอ้งมีความรู้เกี�ยวเครือข่ายทั�งหมด



เมื�อไหร่ที�ต้องใช้ Static Routes

ใช้ Static routing ใน 3 เรื�องต่อไปนี� :

 ความสะดวกในการบาํรุงรักษาตารางเสน้ทางในเครือข่ายขนาดเลก็ ที�
ไม่ไดค้าดวา่จะเติบโตมาก

 การเชื�อมต่อเครือข่ายเป็นแบบมีเสน้ทางเดียว 

 ใช ้default route อนัเดียวเพื�อแทนของเสน้ทางไปยงัเครือข่ายใด ๆ ใช ้default route อนัเดียวเพื�อแทนของเสน้ทางไปยงัเครือข่ายใด ๆ



Static Route Applications

Static Routes are often used to:

 Connect to a specific network

 Provide a Gateway of Last Resort for a stub network

 Reduce the number of routes advertised by summarizing several 
contiguous networks as one static route
Reduce the number of routes advertised by summarizing several 
contiguous networks as one static route

 Create a backup route in case a primary route link fails



Standard Static Route



Default Static Route

 A default static route is a route that matches all packets. 

 A default route identifies the gateway IP address to which the router 
sends all IP packets that it does not have a learned or static route. 

 A default static route is simply a static route with 0.0.0.0/0 as the 
destination IPv4 address.destination IPv4 address.



Summary Static Route



Floating Static Route

 Floating static routes are static routes that are used to provide a backup 
path to a primary static or dynamic route, in the event of a link failure. 

 The floating static route is only used when the primary route is not 
available.

 In order to accomplish In order to accomplish
this, the floating static 
route is configured with 
a higher administrative 
distance than the primary
route. 



ip route Command



Next-Hop Options

The next hop can be identified by an IP address, exit interface, or both. How 
the destination is specified creates one of the three following route types:

 Next-hop route - Only the next-hop IP address is specified.

 Directly connected static route - Only the router exit interface is 
specified.specified.

 Fully specified static route - The next-hop IP address and exit interface 
are specified.



Configure a Next-Hop Static Route

When a packet is destined for the 192.168.2.0/24 network, R1:

1. Looks for a match in the routing table and finds that it has to forward the 
packets to the next-hop IPv4 address 172.16.2.2.

2. R1 must now determine how
to reach 172.16.2.2; therefore, to reach 172.16.2.2; therefore, 
it searches a second time for a
172.16.2.2 match.



Configure Directly Connected Static Route



Configure a Fully Specified Static Route

 In a fully specified static route, both the output interface and the next-hop 
IP address are specified. 

 This is another type of static route that is used in older IOS’s, prior to 
CEF. 

 This form of static route is used when the output interface is a multi- This form of static route is used when the output interface is a multi-
access interface and it is necessary to explicitly identify the next hop. 

 The next hop must be directly connected to the specified exit interface.



การตรวจสอบ Static Route

ใชค้าํสั�ง ping และ traceroute นอกจากนี�คาํสั�งที�ประโยชน์ตรวจสอบ 
static routes ประกอบดว้ย:

 show ip route

 show ip route static


show ip route static

 show ip route network



Default Static Route



Configure a Default Static Route



Verify a Default Static Route



Classful Network Addressing



Classful Subnet Masks

Class A

Class BClass B

Class C



Classful Routing Protocol Example



Classful Addressing Waste



Classless Inter-Domain Routing



CIDR and Route Summarization



Static Routing CIDR Example



Classless Routing Protocol Example



Fixed Length Subnet Masking



Variable Length Subnet Masking



VLSM in Action

 VLSM allows the use of different masks for each subnet. 

 After a network address is subnetted, those subnets can be further 
subnetted. 

 VLSM is simply subnetting a subnet. VLSM can be thought of as  VLSM is simply subnetting a subnet. VLSM can be thought of as 
sub-subnetting.

 Individual host addresses are assigned from the addresses of "sub-
subnets".



Subnetting Subnets



VLSM Example



Route Summarization

 Route summarization, also known as route aggregation, is the process of 
advertising a contiguous set of addresses as a single address with a less-
specific, shorter subnet mask. 

 CIDR is a form of route summarization and is synonymous with the term 
supernetting.supernetting.

 CIDR ignores the limitation of classful boundaries, and allows 
summarization with masks that are smaller than that of the default classful 
mask. 

 This type of summarization helps reduce the number of entries in routing 
updates and lowers the number of entries in local routing tables.



การหา Summary Route



Summary Static Route Example



Floating Static Routes

 Floating static routes are static routes that have an administrative distance 
greater than the administrative distance of another static route or dynamic 
routes. 

 The administrative distance of a static route can be increased to make the 
route less desirable than that of another static route or a route learned route less desirable than that of another static route or a route learned 
through a dynamic routing protocol. 

 In this way, the static route “floats” and is not used when the route with 
the better administrative distance is active. 

 However, if the preferred route is lost, the floating static route can take 
over, and traffic can be sent through this alternate route.



Configure a Floating Static Route



Test the Floating Static Route

 Use a show ip route command to verify that the routing table is using the 
default static route.

 Use a traceroute command to follow the traffic flow out the primary 
route.

 Disconnect the primary link  or shutdown the primary exit interface. Disconnect the primary link  or shutdown the primary exit interface.

 Use a show ip route command to verify that the routing table is using the 
floating static route.

 Use a traceroute command to follow the traffic flow out the backup 
route.



Troubleshoot a Missing Route

คาํสั�งใน IOS ที�ใชใ้นการแกปั้ญหาประกอบดว้ย:

 ping

 traceroute

 show ip route


show ip route

 show ip interface brief

 show cdp neighbors detail



Summary

 Static routes can be configured with a next-hop IP address, which is 
commonly the IP address of the next-hop router. 

When a next-hop IP address is used, the routing table process must 
resolve this address to an exit interface. 


resolve this address to an exit interface. 

 On point-to-point serial links, it is usually more efficient to configure 
the static route with an exit interface. 

 On multi-access networks, such as Ethernet, both a next-hop IP 
address and an exit interface can be configured on the static route.

 Static routes have a default administrative distance of "1". 



Summary (continued)

 A static route is only entered in the routing table if the next-hop IP 
address can be resolved through an exit interface. 

Whether the static route is configured with a next-hop IP address or 
exit interface, if the exit interface that is used to forward that packet is 
not in the routing table, the static route is not included in the routing 
exit interface, if the exit interface that is used to forward that packet is 
not in the routing table, the static route is not included in the routing 
table.

 In many cases, several static routes can be configured as a single 
summary route. 



Summary (continued)

 The ultimate summary route is a default route, configured with a 
0.0.0.0 network address and a 0.0.0.0 subnet mask. 

 If there is not a more specific match in the routing table, the routing 
table uses the default route to forward the packet to another router.


table uses the default route to forward the packet to another router.

 A floating static route can be configured to back up a main link by 
manipulating its administrative value.
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