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 بی پروتکل خطایاEIGRP 

 بنديپيكر

 پيشرفته يابيمسير هايپروتكل 



RootLan.co
m

 - يابی پیشرفتههای مسیربندی پروتکلپیکر 
 

 

( آشنا شددید  اداد در DVتا به اینجای کار با نحوه پیکربندی چندین پروتکل از نوع بردارفاصله )

هدایی های مسیریابی خواهیم پرداخد.  پروتکلتری در مورد پروتکلاین فصل به مبااث پیشرفته

 اس.  EIGRPو  OSPFشامل پردازیم می به آنها که در این فصل

 OSPF (Open Shortest Path First)تكل پرو

مورد استفاده قرار  IP هایبسته( بوده که برای تبادد LSپیوند )یک پروتکل مسیریابی از نوع اال.

های ایدن پروتکدل مسدیریابی ها و قابلی.گیرد  در این فصل سعی شده اس. تا بتوان با ویژگیمی

 سازی کنید آشنا شده و یک شبکه ساده را پیاده

پایدان دهدد و  RIPتولید شد تا بر بسیاری از کمبودها و نواقص  0891در اواسط دهه پروتکل این 

هدای سدازنده طراای شده اسد.  توسدط شدرک.براساس یک استاندارد باز  OSPFاز آنجایی که 

  اندتجهیزات شبکه پشتیبانی و مورداستفاده قرار داده

 توان ترکیبی از روترهای شرک. مختلد  ه در آن میمنظور از استاندارد باز استانداری اس. ک

 استفاده کرد و از یک پروتکل مسیریابی استاندارد برروی روترها بهره برد 
 

OSPF از جمله موارد زیر اس.: دارای یکسری ویژگی 

 ها قابل اجرا اس. بیشتر روتر دراز آنجایی که این پروتکل براساس استاندارد باز بوده    0

 کند فراهم می SPFالگوریتم  ا استفاده ازبدون القه را بیک توپولوژی   2

 شود میتر روترها استفاده شدن سریعهمگرا جه.  Triggered Update از تکنیک  3

4  OSPF  یک پروتکلClassless از بوده که VLSM  وRoute Summarization کند پشتیبانی می 

 

ی یک سری معایب اسد.  از جملده مدوارد این پروتکل عالوه بر مزایایی که به آن اشاره شد دارا

 زیر:

 نیاز دارد  زیادی اافظهمسیریابی به  جدود ها وتوپولوژی برای ذخیرهاین پروتکل   0

 نیاز به پردازش زیادی دارد ترین مسیر کوتاهمحاسبه برای   2

 دارد  و اصولی های بزرگ نیاز به طراای دقیقبرای شبکه  3

  پیچیده اس. آنبندی و خطایابی رپیک  4
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 اختار سلسله مراتبيس

 استفاده شد: دو مفهوماز  OSPFپذیری در پروتکل به منظور فراهم آوردن قابلی. توسعه

0  AS (Autonomous System) 

2  Area 
 

AS :دانید که می گونههمانAS یک مددیری. واادد تح. که  هاشبکهاز  ایمجموعه شبکه و یا به

 شود هستند گفته می

Area در داخل هر :AS از یک یا چند  توانمیArea سدازی یدک بر پیادهعالوهبتوان تا کرد  استفاده

و تعیین کرد کده    امکان تعیین محدوده عملکرد روترها را نیز مشخص کردسلسله مراتبی ساختار

  برای سایر روترها ارساد کند Advertiseتواند ای میروتر تا چه محدوده
 

  درRIP  امدا در  گدذاردروی کل شبکه تأثیر میبرتغییر  آن  اق بیافتدیک روتر اتف دراگر تغییری

OSPF ایناایهدر  تنها روترعماد شده در ا اتتغییر (Areaتأثیر می )قدرار  آنکده روتدر در  گذارد

 ارسالی نیز کاسته خواهد شد  هایدادهبنابراین بار محدوده ارساد اطالعات و بار ترافیک ؛ دارد
 

 و ناایه کلی وجود دارد:د OSPFبه صورت کلی در 

 ای که شماره آن صفر اس. و به آن ناایهBackbone شودگفته می  

 باشد می 56636تا  0که شماره آنها از  یهایناایه 

 

 ها باید از طریق توجه داشته باشید که تمامی ناایهBackbone  )متصدل  یکددیگربه )ناایه صفر

 شوند 

 

گونده کده همان  اسد.( Area) که دارای چهار ناایده کنیدمیرا مشاهده  ASیک  0 -01شکل  در

   با یکدیگر در تعامل باشند  Backboneها باید از طریق ناایه صفر یا همان گفته شد تمامی ناایه
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0 -01شکل   

 مفید اسد. های خیلی بزرگدر مقیاسمراتبی سازی ساختارهای سلسههبرای پیاد OSPFاستفاده از 

ارسداد  Advertiseقرار داشته باشند تنها بده روترهدای همدان ناایده  ایچراکه روترها در هر ناایه

 2یده بدرای ارسداد اطالعدات بده ناا 0  ناایه 0 -01شکل عنوان مثاد با توجه به   بهخواهند کرد

نیازی ندارد تا از روترهای موجود در آن ناایده بداخبر باشدد بلکده اطالعدات تولیدد شدده را بده 

Backbone  فرستاده و از طریقBackbone  خواهد شدارساد  2اطالعات به سم. ناایه   
 

کده هرچده  صدورت ینابه کند متریک استفاده می عنوانبه( costاز هزینه ) OSPF: ساختار متريك

این بدهاسد. عکس پهنای باند بر ینههز  شودمسیر ترجیح داده می آنتر باشد  یک مسیر کم هزینه

 اس. کمتر  آنبیشتر باشد هزینه مربوط به یک مسیر باند چه پهنای هر معنا که
 

  1544پهندای باندد دارای  فدر یشپ صدورتبههای سدریاد اتصاد کهبه یاد داشته باشید kbps 

پهنای باند را تغییدر داد تدا بتدوان هزینده مربدوط بده  Bandwidthدستور  تفاده ازبا اسباید  و هستند

 داد و یا کاهش اینترفیس سریاد را افزایش 

OSPF انجام دهد به یک مقصد هستند را مساوی که دارای هزینه مسیر  5برای  بارتوازنتواند می 
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 Router IDيا شناسه روتر 

 تمدامی در چراکهاستفاده کند یک شناسه یکتا از . کند باید شرک OSPFروتری که بخواهد در هر 

 شود استفاده میشناسه ن یاز ا OSPFهای پیام

 کند:های زیر انتخاب میخود را بر اساس معیار ID شناسه یا  روتر

 خود loopbackهای روی اینترفیس IPباالترین   0

 های فعاد خودروی اینترفیس IPآدرس  باالترین  2

 

 ی فعداد نباشدد و یدااینترفیسبرروی روتر که صورتیدر loopback  روتدر وجدود نداشدته باشدد

در ادالتی کده  بندابراین؛ شوداجرا نمی OSPF در نتیجه انتخاب کند و خودبرای  IDیک تواند نمی

 ID روتر بتواند یک تا کردهتعری   Loopbackاینترفیس باید یک اینترفیس فعاد وجود ندارد باید  

کامل آشدنا خواهیدد  صورتبهدر ادامه با این نوع اینترفیس  د کناجرا  را OSPFپروتکل  و انتخاب

 شد 

 هاپيدا كردن همسايه

های اطراف خود را یکدیگر را پیدا کرده و همسایه LSAهایی به نام روترها با ارساد پیام OSPFدر 

د  زمدانی کده ندکنو ارساد میتولید  Hello LSAیک  باریکثانیه  01ها هر روتردهند  تشخیص می

و از این به بعدد  شودمیکند متوجه وجود روتری در کنار خودش را دریاف. می Hello LSA  روتر

)تدایمر  بدازه زمدانی مشخصدیدردر صورتی که  هایی را از همسایه دریاف. کند پیام تاتوقع دارد 

Dead Interval) گرفته بر این  فر  ثانیه( 41  فرصورت پیش)به دوشپیامی از همسایه دریاف. ن

ها اطدالع همسایهسایر  به اس. و این موضوعاتصاد خود را از دس. داده همسایه د که شخواهد 

 شود میداده 

روترها با یکدیگر باید   گر قبود کنندییگدیابی را از ها اطالعات مسیروتربل از اینکه رق OSPFدر 

  ( تلقی شوندAdjacencyهمسایه )

R1 R2

Adjacency
Adjacency

 
2 -01شکل   
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 :مشترک باشندموارد زیر در  باید  محسوب شوندمسایه هبتوانند دو روتر اینکه برای 

 (Area Numberناایه ) شماره  0

 Dead intervalsو  Helloتایمرهای   2

 )اختیاری اس.( OSPFپسورد   3

4  Area Stub Flag 
 

را مورد بررسی قدرار خدواهیم  آنا شکل زیر اس. که در ادامه فیلدهای مطابق ب OSPF پک.قالب 

  داد
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Version :ای از نسخه دهندهنشانOSPF  .اس. که در ااد استفاده اس 

Type .این فیلد نوع پک :OSPF  های زیر باشد:یکی از اال. تواندمیکه  کندمیرا مشخص 

 Hello:  شود سایه استفاده میباهمدر زمان برقراری و یا افظ ارتباط 

 Database Descriptionبده هدا شود که ارتباطی با سایر همسدایه: از این پیام زمانی استفاده می

  کندمیجا آمده باشد و اطالعات مربوط به توپولوژی شبکه را جابه وجود

 های موجود در یک هاطالعات توپولوژی شامل اطالعات کلی از دستگاAS  اس. کده لیسدتی از

LSA قرار دارد  آنهای دریافتی در 

 Link State Request :.هدا دریاف. بخشی از اطالعات توپولوژی شبکه از سایر همسایه جه

  شودمیایجاد 

 Link State Update .در پاسخ به پک :Link State Request شود ایجاد و ارساد می 

 Link State Acknowledgment .در پاسخ به پک :Link State Update و ارساد می یجادشدها-

 گردد تا فرستنده از دریاف. پک. توسط گیرنده اطمینان ااصل کند 
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Packet lengthشود : در این فیلد طود بسته مشخص می 

Router ID :کندمیپک. را مشخص  تولیدکنندهو یا  مبدأ  

Area ID :شماره  کنندهمشخصArea .اس  

Checksum :.شود های ارسالی استفاده میاز این فیلد جه. بررسی وجود خطا در پک 

Authentication Type کندمی: نوع ااراز هوی. را مشخص  

Authenticationگیرد : اطالعات مربوط به ااراز هوی. در این فیلد قرار می 

Dataهایی اس. که در پک. کپسوله شده اس. : داده 

 ايي اطالعاتفرآيند جابج

 :گیرند که شاملشوند در سه اال. قرار میمی اندازیراهکه روترها  یزمان

 کند های دیگر مبادله نمیرا با روترای OSPF: روتر هیچ اطالعات Downحالت   0

لیسد. را در  مبددأروتدر   مقصددروتدر  وکدرده  ارسادرا  Hello یک پک.روتر  :Initحالت   2

  (اس. طرفهیکرتباط اکند )هایش اضافه میهمسایه

 روتدر گرداند تایک جواب برمی Helloبه  پاسخدر روتر مقصد  :(دوطرفه) Two- wayحالت   3

  کند هایش اضافهروتر مقصد را به لیس. همسایه مبدأ
 

 DRهدا وارد مرالده انتخداب روتردر ادامه  و شدهمشخصها پس از انجام سه مراله باال همسایه

(Designated Router)  وBDR (Backup Designated Router) شوند می 

سدایر و  شدوداسدتفاده مدی OSPFهای مربوط بده مرکز اصلی انتقاالت پیام عنوانبه BDRو  DRاز 

در ارتبداط  BDRو  DR به اطالعات مسیریابی دسترسی داشته باشند تنها باید بداروترها برای اینکه 

 باشند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




