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ارسیابی ػملکزد پزيتکلَای مسيزیابی  OSPFي  RIPدر بستزMPLS
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چکيذٌ – با بزرسی ي مطالؼٍ پژيَصَای اخيز می تًان دریافت کٍ َمچىان مسيزیابی در ایىتزوت جشي مًضًػاتی است کٍ ميل بذان تىشل ويافتٍ
استَ .مچىيه یکی اس قذرتمىذتزیه ي پزکاربزدتزیه پزيتکل ایىتزوت MPLS ،است کٍ امکان ارائٍ اوًاع خذمات را فزاَم ساختٍ است .لذا در ایه
مقالٍ ،بٍ ضبيٍساسی دي پزيتکل مسيزیابی متذايل  OSPFي  RIPدر بستز  MPLSپزداختٍ ضذٌ است ي ػملکزد آوُا بز اساس تاخيز پایان بٍ پایان،
تاخيز لزسش ي تًان ػملياتی بزای جزیانَای تزافيکی مختلف اس جملٍ پزيتکل اوتقال فایل ،پزيتکل اوتقال فًق مته ي يیذئً کىفزاوس بزرسی
ضذٌ است .سپس با ارسیابی ػملکزد ایه دي پزيتکل مسيزیابی بُتزیه ريش در بستز  IPv6-MPLSدر َز جزیان تزافيکی ارائٍ ضذٌ است.
كليذ ٍاصُ -هغيزیاتی.RIP ،OSPF ،MPLS ،IPv6 ،

پزٍتکل  RIPجشٍ پزٍتکلّای تزدار فاصلِ اعت كِ اس
 -1مقذمٍ

هتزیک تؼذاد گام اعتفادُ هیكٌذ ٍ تزای ایٌکِ تتَاًذ اس تَجَد

در هغيزیاتی تِ اًتخاب تْتزیي هغيز اس یک هٌثغ تِ یک
همصذ هؼيي پزداختِ هیؽَد .پزٍتکلّای هغيزیاتی اس ػَاهل
اصلی عزػت اًتمال دادُ در ؽثکِ هیتاؽٌذ .پزٍتکلّای
هغيزیاتی پَیا هاًٌذ RIP ٍ )Open Shortest Path First( OSPF
( )Routing Information Protocolsدًثالِ هغيزّا را تا اعتفادُ
اس الگَریتنّای هغيزیاتی تزای ػولکزد تْتز حفظ هیكٌٌذ[.]1
ّوچٌيي در حال حاضز اكثز كؾَرّای جْاى در عتَى
فمزات ؽثکِ خَد اس پزٍتکل  MPLSاعتفادُ هیكٌٌذ كِ آًْا را
لادر عاختِ تِ عادگی اًَاع هختلف خذهات را ارائِ ًوایٌذ .تِ-
ػالٍُ MPLS ،تِ ػٌَاى یک ؽيَُ ًَیي تزای كاّؼ گلَگاُّای
ارعال تغتِّا در هغيزیابّای سیزعاخت تکار هیرٍد ٍ هیتَاًذ
تا تزتزیي پزٍتکل ّای هغيزیاتی اس جولِ  RIP ٍ OSPFكار كٌذ
[.]2
پزٍتکل  OSPFكِ جشٍ پزٍتکلّای كَتاُتزیي هغيز اعت،

آهذى حلمِ در فزایٌذ هغيزیاتی جلَگيزی كٌذ ،هحذٍدیت تؼذاد
گامّای هجاس اس هثذا تِ همصذ را لزار هیدّذ RIP .تا اعتفادُ اس
رٍػّای ؽکغتي فضا ٍ پَآعَى هؼکَط اس اًتؾار اطالػات
هغيزیاتی ًادرعت جلَگيزی هیكٌذ .ایي پزٍتکل ًيش دارای دٍ
ًغخِ اعت كِ  RIPv2تا  35گام را پَؽؼ هیدّذ ٍ لاتليت
اجزا در تغتز  IPv6را دارد [.]4
در ایي همالِ تِ همایغِ ػولکزد رٍػّای هغيزیاتی
ٍ  RIPدر عتَى فمزات  IPv6-MPLSپزداختِ ؽذُ اعت .در
اتتذا تَپَلَصی ؽثکِ ٍ تٌظيوات پاراهتزّا آٍردُ ؽذُاًذ .در اداهِ
ًتایج ؽثيِعاسی ٍ همایغِ ػولکزد ایي دٍ رٍػ هغيزیاتی ارائِ
ؽذُ اعت .در خاتوِ ًيش تِ ًتيجِ گيزی ایي دٍ پزٍتکل پزداختِ
ؽذُ اعت.
OSPF

تا اعتفادُ اس الگَریتن  Dijkstraكار هی كٌذ تِ ایي صَرت كِ

 -2پيکزبىذی مذل ي تىظيمات پارامتزَا

اتتذا اٍليي درخت كَتاّتزیي هغيز ایجاد هیگزدد ٍ در اداهِ

اجززشای ؽززثکِ  MPLSهززَرد اعززتفادُ در ایززي هلالؼززِ اس
كتاتخاًززززززًِ OPNETغززززززخِ  14.5ؽززززززاهل هززززززَارد
 PPP_adv ،Ethernet2_slip8_lsr ،Ethernet2_slip8_lerكززززِ
تزای عادگی ،تواهی ليٌکّزای ّغزتِ ،ليٌزک دٍطزفزِ 5Mbps
ّغززتٌذ ،Ethrnet_server_adv ،Ethernet_wkstn_adv ،ليٌززک
 10BaseTتزززززززای ارتثززززززا  Ethernet_wkstn_advتززززززِ

جذٍل هغيزیاتی اس طزیك تْتزیي هغيزّا تَسیغ هیگزدد .ایي
پزٍتکل دارای عزػت ّوگزائی تاالئی اعت ٍ اس چٌذیي هغيز تا
ّشیٌِ یکغاى تِ همصذ هؾاتِ حوایت هیًوایذ .ایي پزٍتکل
دارای دٍ ًغخِ اعت كِ تزای اجزا در  IPv6اس ًغخِ

OSPFv3

اجزا هیؽَد [.]3
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Profile Config ٍ Application Config ،Ethernet2_slip8_ler

اعت.
ّوچٌيي اس  Application Definition Objectتززای تٌظزين
پزٍتکل اًتمال فایل ( ،)FTPپزٍتکل اًتمال فزَق هزتي (،)HTTP
ایويلٍ ،یذیَ كٌفزاًظ ٍ صَت اعتفادُ ؽذُ اعزت .در اداهزِ در
ؽکلّای  1تا  5ایي تٌظيوات آٍردُ ؽذُ اعت.
ؽکل :5تٌظيوات پاراهتزّا تزای صَت

پيکزتٌززذی هززذل ؽززثکِ هززَرد تزرعززی تزززای ؽززثيِعززاسی
خزٍجیّای هَرد ًظز در ایي همالِ در ؽکل  6آٍردُ ؽذُ اعت.

ؽکل :1تٌظيوات پاراهتزّا تزای

FTP

ؽکل :6هذل ؽثکِ پایِ

 -3ارسیابی ػملکزد

ؽکل :2تٌظيوات پاراهتزّا تزای

تز اعاط هلالؼات اًجام ؽذُ عِ پاراهتز هْن تززای ارسیزاتی
ػولکزد پزٍتکلّای هغيزیاتی تاخيز پایاى تِ پایاى ،تاخيز لزسػ
یا  ٍ Jitterتزَاى ػوليزاتی یزا ّ Throughputغزتٌذ كزِ در ایزي
پضٍّؼ ًيش تزای همایغِ پزٍتکلّای  RIP ٍ OSPFتزِ تفکيزک
جزیاىّای تزافيک تغتِّای هختلف ارعالی در ًظز گزفتِ ؽزذُ
اًذٍ .اضح اعت كِ ّزچِ تاخيزّا كوتز ٍ تزَاى ػوليزاتی تيؾزتز
تاؽذ ػولکزد پزٍتکل تْتز هیتاؽذ .در توام ًوَدارّزای همایغزِ
رًگ آتی ًؾزاًگز پزٍتکزل  ٍ OSPFرًزگ لزهزش پزٍتکزل  RIPرا
ًؾاى هیدّذ.
اتتذا تزافيک پزٍتکل اًتمال فایل یزا  FTPرا در ًظزز گيزیزذ.
ًوَدارّززای  7تززا  9تززِ تزتيززة همایغززِ  RIP ٍ OSPFدر تغززتز
 IPv6-MPLSتزای هؼيارّای ارسیاتی ػولکزد را ًؾاى هیدّذ.

HTTP

ؽکل :3تٌظيوات پاراهتزّا تزای ایويل

ؽکل :7تاخيز پایاى تِ پایاى تزای

ؽکل :4تٌظيوات پاراهتزّا تزای ٍیذیَ كٌفزاًظ
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ؽکل :8تاخيز لزسػ تزای

FTP

ؽکل :9تَاى ػولياتی تزای

FTP

ّواىگًَِ كِ هالحظِ هیؽَد تِ طَر كلی در ارعزال
ػولکزد  OSPFدر تاخيز پایاى تِ پایاى ٍ تَاى ػولياتی تْتز اعت
ٍليکي  RIPتاخيز لزسػ كوتزی داؽتِ اعت.
همایغات تزای جزیاى تزافيکی پزٍتکل اًتمال فزَق هزتي یزا
 HTTPدر ؽکلّای  11الی  12آٍردُ ؽذُ اعت.
FTP

ؽکل :11تاخيز پایاى تِ پایاى تزای

ؽکل :11تاخيز لزسػ تزای

HTTP

ؽکل :12تَاى ػولياتی تزای

HTTP

در ارعال ٍ HTTPاضح اعت كِ در تواهی پاراهتزّا ػولکزد
 OSPFتْتز تَدُ اعت.
همایغات تزای جزیاى تزافيکی ایويل در ؽکلّزای  13الزی
 15آٍردُ ؽذُ اعت.

HTTP

ؽکل :13تاخيز پایاى تِ پایاى تزای ایويل
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ؽکل :17تاخيز لزسػ تزای ٍیذئَ كٌفزاًظ

ؽکل :14تاخيز لزسػ تزای ایويل

ؽکل :18تَاى ػولياتی تزای ٍیذئَ كٌفزاًظ

ؽکل :15تَاى ػولياتی تزای ایويل

ّواىگًَِ كِ هالحظِ هیؽَد  OSPFتِ طَر هتَعط تاخيز
پایاى تِ پایاى ٍ تاخيز لزسػ كوتزی داؽتِ ٍ  RIPتَاى ػوليزاتی
تاالتزی داؽتِ اعت.
همایغات تزای جزیاى تزافيکی صَت در ؽکلّزای  19الزی
 21آٍردُ ؽذُ اعت.

ًکتِ جالة آى اعت كِ در ارعال ایويل ػولکزد دٍ پزٍتکزل
تزػکظ ارعزال  FTPاعزت ٍ در تزاخيز پایزاى تزِ پایزاى ٍ تزَاى
ػولياتی  RIPػولکزد تْتزی ًغثت تِ  OSPFدارد.
همایغات تزای جزیاى تزافيکی ٍیذئَ كٌفزاًظ در ؽکلّزای
 16الی  18آٍردُ ؽذُ اعت.

ؽکل :19تاخيز پایاى تِ پایاى تزای صَت
ؽکل  :16تاخيز پایاى تِ پایاى تزای ٍیذئَ كٌفزاًظ
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 -4وتيجٍگيزی
چٌاًچِ اؽارُ ؽذ  MPLSیکزی اس پزكزارتزدتزیي تغزتزّای
ؽثکِ فؼلی اعت ٍ پزٍتکزل ً RIP ٍ OSPFيزش اس هتزذاٍلتززیي
رٍػّای هغيزیاتی هیتاؽٌذ .لذا در ایي همالِ تِ ؽثيِعاسی ایي
دٍ پزٍتکل در ؽزثکِ  ٍ IPv6-MPLSهمایغزِ ػولکززد آًْزا تزِ
تفکيک جزیاىّای تزافيکی پزداختِ ؽذُ اعت.
چٌاًچِ اًتظار هیرٍد ًویتَاى تِ طَر للغ یزک پزٍتکزل را
در ارعال اًَاع جزیاىّای تزافيکی تزتز داًغت ٍليکي تا همایغزِ
هؼيارّای ارسیاتی ػولکزد هزعَم ٍ ًتایج ؽزثيِعزاسی هزیتزَاى
اظْار داؽت كِ تِ طَر هتَعط ػولکزد  OSPFدر ارسیاتی تاخيز
پایاى تِ پایاى ٍ تاخيز لزسػ تْتز اس  RIPاعت.

ؽکل :21تاخيز لزسػ تزای صَت
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ؽکل :21تَاى ػولياتی تزای صَت

ّواىگًَِ كِ هالحظِ هیؽَد در ارعال صَت تِ طَر كلزی
ػولکزد  OSPFاس  RIPتْتز تَدُ اعت.
تِ دليل ٍجَد ًَعاى در ؽکلّای هزتَ تِ ارسیاتی ػولکزد
دٍ پزٍتکل هغيزیاتی ،تزای تحليل تْتز هیتَاى اس جزذٍل  1كزِ
هياًگيي ػولکزد ّز رٍػ را تِ تفکيزک پاراهتزّزای هزَرد ًظزز
ًؾاى هیدّذ ،اعتفادُ ًوَد كِ ًتایج هذتَر را تایيذ هیكٌذ.
جذٍل :1هتَعط هؼيارّای ارسیاتی ػولکزد دٍ پزٍتکل RIPٍ OSPF
OSPFv3
)Throughput (bits/sec

)Jitter (sec

)Delay (sec

304.878

0.000170

0.003254

FTP

13361.852

0.001022

0.004810

HTTP

2057.368

0.002840

0.008844

Email

402266.735

0.003025

0.013829

Video

37202.796

0.000055

0.001224

Voice

RIPv2
281.400

0.000073

0.003345

FTP

10559.830

0.001099

0.005193

HTTP

4273.704

0.004857

0.005446

Email

415431.438

0.003067

0.013971

Video

36518.218

0.000203

0.001306

Voice
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