
 

 

 

 

 MIKROTIK توسط سیستم عامل  OPENFLOWراهنمای ایجاد سوییچ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیر نعیمی : تهیه و تنظیم

Amir78592@gmail.com 

 1.1:ورژن 

 1396تابستان 

 

 

mailto:Amir78592@gmail.com


 

 :اتصال به سیستم عامل میکروتیک -1

 

.  استفاده نمایید WINBOXبه منظور اتصال به سیستم عامل میکروتیک به صورت گرافیکی ، بایستی از اینترفیس گرافیکی 

 مطابق شکل بعد از 2بعنوان مثال برای اتصال الیه . استفاده نمایید WINBOXمیتوان از  (MAC ) 2و الیه  (IP )3به دو صورت الیه 

.  مورد نظر کلیک نماییدMACدیسکاوری شدن روتر باید بر روی 

 

: نکات و ترفندها

  نام کاربری پیشفرض روترadmin و پسورد ندارد . 

 بعد از اولین الگین و تنظیم آدرسIP نیز میتوان متصل شد3 به صورت الیه . 

 در صورت استفاده از آنتی ویروس ،آن را غیر فعال کنید. 

  آخرین ورژنWINBOXرا از سایت میکروتیک دانلود فرمایید . 



  دسترسی های الزم را به ,در صورتی استفاده از فایروال و مواجه با هشدارWINBOXبدهبد . 

: OPENFLOWنصب بسته -2

 به صورت پیش فرض بر روی روتر نصب نیست ، میتوان با مراجعه به بخش  OPENFLOWاز آنجا که 

software  در سایت mikrotik.com  و دانلود extera packمطابق با نوع سخت افزار مورد استفاده ( 

آن را نصب  ( را دانلود نمایید X86در هنگام استفاده از ویمور و یا ویرچوال باکس بایستی پکت های نسخه

. نمایید

 

 



  rebootبرای نصب کافی است تنها پکت مورد نظر را در بخش فایل میکروتیک کپی و روتر رو 

 (مطابق با شکل).کنید

 

 



 :openflow برای سویچ 2راه اندازی ارتباط الیه  -3

 و روتری میباشد ، لذا به 3از آنجا که نگاه سیستم عامل میکروتیک به اینترفیسهای شبکه، نگاه الیه 

:  می نماییم bridge اقدام به راه اندازی openflow و راه اندازی سویچ 2منظور تامین ارتباط الیه 

برای این کار میبایستی تنها بریج مورد نظر مطابق شکل ایجاد و سپس پورت هایی را که قصد داریم 

  (مطابق شکل زیر) باشند، را عضو آن میکنیم openflowعضو سویچ 

.  متصل میشود نباید عضو این بریج باشدSDNدقت داشته باشید پورتی که از سوییچ به کنترلر *

 

 

 

 

 

 



: عضو کردن پورتها در بریج

 

:  openflowراه اندازی و تنظیم -4

 گزینه  winbox با موفقیت انجام شده باشد در منوهای سمت چپ  openflowدر صورتی که نصب پکت 

open flow ظاهر میگردد  .

. میگردد  شامل دو بخش تعریف سویچ و اتصال به کنترلر و بخش تعریف پورت ها  open flowتنظیمات 

: تعریف سوییچ و اتصال به کنترلر

دقت داشته باشید که برای .مطابق شکل زیر کافی است نامی برای سوییچ و آدرس کنترلر را وارد نمایید

 کنترلر IP این دست در رنج IPاتصال به کنترلر میبایتی اتصالی برای این کار تعریف کرده باشد ، لیکن باید 

.  بین سوییچ و کنترلر برقرار شود TCPباشد تا به این ترتیب اتصال



 

 

 

 

 

 

 

: OPENFLOWتعریف پورتهای سوییچ 

: مطابق شکل هنگام عضو کردن پورتهای دلخواه بایستی به نام سوییچ مادر دقت فرمایید



 

 رکوردهای دریافت شده از  FLOWبعد از طی مراحل فوق و در صورت وجود کنترلر قادر خواهید بود تب 

. سوی کنترلر را مشاهده نمایید


