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تًان دریافت کٍ َمچىان مسيزیابی در ایىتزوت جشي مًضًػاتی است کٍ ميل بذان تىشل ويافتٍ َای اخيز میبا بزرسی ي مطالؼٍ پژيَص – چکيذٌ

. لذا در ایه فزاَم ساختٍ است ارائٍ اوًاع خذمات رااست کٍ امکان  MPLSیکی اس قذرتمىذتزیه ي پزکاربزدتزیه پزيتکل ایىتزوت، است. َمچىيه 

پزداختٍ ضذٌ است ي ػملکزد آوُا بز اساس تاخيز پایان بٍ پایان،  MPLSدر بستز  RIPي  OSPFساسی دي پزيتکل مسيزیابی متذايل بٍ ضبيٍ ،مقالٍ

بزرسی  کىفزاوساس جملٍ پزيتکل اوتقال فایل، پزيتکل اوتقال فًق مته ي يیذئً َای تزافيکی مختلف تاخيز لزسش ي تًان ػملياتی بزای جزیان

 ارائٍ ضذٌ است.در َز جزیان تزافيکی  IPv6-MPLSسپس با ارسیابی ػملکزد ایه دي پزيتکل مسيزیابی بُتزیه ريش در بستز ضذٌ است. 

 .IPv6 ،MPLS ،OSPF ،RIPهغيزیاتی،  -كليذ ٍاصُ

 مقذمٍ -1

اس یک هٌثغ تِ یک  در هغيزیاتی تِ اًتخاب تْتزیي هغيز

ّای هغيزیاتی اس ػَاهل َد. پزٍتکلؽهمصذ هؼيي پزداختِ هی

ّای تاؽٌذ. پزٍتکلاصلی عزػت اًتمال دادُ در ؽثکِ هی

 OSPF (Open Shortest Path First ٍ )RIPهغيزیاتی پَیا هاًٌذ 

(Routing Information Protocolsدًثالِ هغيزّا ) تا اعتفادُ  را

 [. 1كٌٌذ]ّای هغيزیاتی تزای ػولکزد تْتز حفظ هیاس الگَریتن

در حال حاضز اكثز كؾَرّای جْاى در عتَى ّوچٌيي 

كٌٌذ كِ آًْا را اعتفادُ هی MPLS پزٍتکل اس فمزات ؽثکِ خَد

-تِرا ارائِ ًوایٌذ.  خذهاتلادر عاختِ تِ عادگی اًَاع هختلف 

ّای تِ ػٌَاى یک ؽيَُ ًَیي تزای كاّؼ گلَگاُ MPLSػالٍُ، 

تَاًذ ٍ هیرٍد تکار هی ّای سیزعاختّا در هغيزیابارعال تغتِ

كار كٌذ  OSPF ٍ RIPتا تزتزیي پزٍتکل ّای هغيزیاتی اس جولِ 

[2.] 

، اعت تزیي هغيزكَتاُ ّایپزٍتکل جشٍكِ  OSPFپزٍتکل 

 تِ ایي صَرت كِ كار هی كٌذ Dijkstraتا اعتفادُ اس الگَریتن 

گزدد ٍ در اداهِ اد هیایج اتتذا اٍليي درخت كَتاّتزیي هغيز

گزدد. ایي اس طزیك تْتزیي هغيزّا تَسیغ هی هغيزیاتی جذٍل

ٍ اس چٌذیي هغيز تا دارای عزػت ّوگزائی تاالئی اعت پزٍتکل 

ایي پزٍتکل  .ًوایذاى تِ همصذ هؾاتِ حوایت هییکغ ّشیٌِ

 OSPFv3اس ًغخِ  IPv6دارای دٍ ًغخِ اعت كِ تزای اجزا در 

 .[3] ؽَدهیاجزا 

تزدار فاصلِ اعت كِ اس  ّایجشٍ پزٍتکل RIPپزٍتکل 

كٌذ ٍ تزای ایٌکِ تتَاًذ اس تَجَد هتزیک تؼذاد گام اعتفادُ هی

آهذى حلمِ در فزایٌذ هغيزیاتی جلَگيزی كٌذ، هحذٍدیت تؼذاد 

تا اعتفادُ اس  RIPدّذ. ّای هجاس اس هثذا تِ همصذ را لزار هیگام

ّای ؽکغتي فضا ٍ پَآعَى هؼکَط اس اًتؾار اطالػات رٍػ

كٌذ. ایي پزٍتکل ًيش دارای دٍ زیاتی ًادرعت جلَگيزی هیهغي

دّذ ٍ لاتليت گام را پَؽؼ هی 35تا  RIPv2ًغخِ اعت كِ 

 [.4دارد ]را  IPv6اجزا در تغتز 

 OSPFّای هغيزیاتی در ایي همالِ تِ همایغِ ػولکزد رٍػ

 ٍRIP  در عتَى فمزاتIPv6-MPLS  پزداختِ ؽذُ اعت. در

اًذ. در اداهِ آٍردُ ؽذُ يوات پاراهتزّاظتٌ ٍ ِاتتذا تَپَلَصی ؽثک

ٍ همایغِ ػولکزد ایي دٍ رٍػ هغيزیاتی ارائِ  عاسیؽثيًِتایج 

ؽذُ اعت. در خاتوِ ًيش تِ ًتيجِ گيزی ایي دٍ پزٍتکل پزداختِ 

 ؽذُ اعت. 

 ي تىظيمات پارامتزَا مذل پيکزبىذی -2

در ایززي هلالؼززِ اس  هززَرد اعززتفادُ MPLS اجززشای ؽززثکِ

ؽززززززاهل هززززززَارد   14.5ًغززززززخِ  OPNETاًززززززِكتاتخ

Ethernet2_slip8_ler ،Ethernet2_slip8_lsr ،PPP_adv  ِكزززز

 5Mbpsّزای ّغزتِ، ليٌزک دٍطزفزِ     تزای عادگی، تواهی ليٌک

 ليٌززک، Ethernet_wkstn_adv ،Ethrnet_server_adv، ّغززتٌذ
10BaseT   تزززززززای ارتثززززززاEthernet_wkstn_adv  ِتزززززز

 MPLSدر بستز RIPي  OSPFمسيزیابی  َایػملکزد پزيتکلارسیابی 

  2فغاًی فزّاد، 1هحوذرضا حاتوی
 mrhatami@yahoo.com ایزاى،،ًجف آتاداعالهی،اًؾگاُ آساد اًؾکذُ هٌْذعی تزق،ٍاحذ ًجف آتاد،دد1
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Ethernet2_slip8_ler ،Application Config  ٍProfile Config 

 اعت. 

تززای تٌظزين    Application Definition Objectاس ّوچٌيي 

(، HTTP(، پزٍتکل اًتمال فزَق هزتي )  FTPپزٍتکل اًتمال فایل )

در اداهزِ در    ایويل، ٍیذیَ كٌفزاًظ ٍ صَت اعتفادُ ؽذُ اعزت. 

 ایي تٌظيوات آٍردُ ؽذُ اعت. 5تا  1ّای ؽکل

 
 FTPت پاراهتزّا تزای : تٌظيوا1ؽکل

 
 HTTP: تٌظيوات پاراهتزّا تزای 2ؽکل

 
 : تٌظيوات پاراهتزّا تزای ایويل3ؽکل

 
 : تٌظيوات پاراهتزّا تزای ٍیذیَ كٌفزاًظ4ؽکل

 
 : تٌظيوات پاراهتزّا تزای صَت5ؽکل

عززاسی پيکزتٌززذی هززذل ؽززثکِ هززَرد تزرعززی تزززای ؽززثيِ

 آٍردُ ؽذُ اعت. 6لِ در ؽکل ّای هَرد ًظز در ایي هماخزٍجی

 
 : هذل ؽثکِ پای6ِؽکل

 ارسیابی ػملکزد -3

تز اعاط هلالؼات اًجام ؽذُ عِ پاراهتز هْن تززای ارسیزاتی   

ّای هغيزیاتی تاخيز پایاى تِ پایاى، تاخيز لزسػ ػولکزد پزٍتکل

كزِ در ایزي    ّغزتٌذ  Throughputٍ تزَاى ػوليزاتی یزا     Jitterیا 

تزِ تفکيزک    OSPF  ٍRIPّای پزٍتکل همایغِپضٍّؼ ًيش تزای 

ّای هختلف ارعالی در ًظز گزفتِ ؽزذُ  ّای تزافيک تغتِجزیاى

ٍ تزَاى ػوليزاتی تيؾزتز     ّزچِ تاخيزّا كوتزٍاضح اعت كِ  اًذ.

در توام ًوَدارّزای همایغزِ   تاؽذ. تاؽذ ػولکزد پزٍتکل تْتز هی

را  RIPٍ رًزگ لزهزش پزٍتکزل     OSPFرًگ آتی ًؾزاًگز پزٍتکزل   

 دّذ.ًؾاى هی

را در ًظزز گيزیزذ.    FTPاتتذا تزافيک پزٍتکل اًتمال فایل یزا  

در تغززتز  OSPF  ٍRIPتززِ تزتيززة همایغززِ  9تززا  7ًوَدارّززای 

IPv6-MPLS دّذ.تزای هؼيارّای ارسیاتی ػولکزد را ًؾاى هی 

 
 FTPپایاى تزای  تِ: تاخيز پایاى 7ؽکل
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 FTP تزای تاخيز لزسػ: 8ؽکل

 
 FTP تزای تَاى ػولياتی: 9ؽکل

 FTPدر ارعزال   تِ طَر كلی ؽَدگًَِ كِ هالحظِ هیّواى

در تاخيز پایاى تِ پایاى ٍ تَاى ػولياتی تْتز اعت  OSPFػولکزد 

 تاخيز لزسػ كوتزی داؽتِ اعت. RIP ليکيٍ

همایغات تزای جزیاى تزافيکی پزٍتکل اًتمال فزَق هزتي یزا    

HTTP دُ ؽذُ اعت.آٍر 12الی  11ّای در ؽکل 

 
 HTTPِ پایاى تزای ت: تاخيز پایاى 11ؽکل

 
 HTTP: تاخيز لزسػ تزای 11ؽکل

 
 HTTP: تَاى ػولياتی تزای 12ؽکل

ٍاضح اعت كِ در تواهی پاراهتزّا ػولکزد  HTTPدر ارعال 

OSPF .تْتز تَدُ اعت  

الزی   13ّزای  همایغات تزای جزیاى تزافيکی ایويل در ؽکل

 اعت. آٍردُ ؽذُ 15

 
 ِ پایاى تزای ایويلت: تاخيز پایاى 13ؽکل
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 : تاخيز لزسػ تزای ایويل14ؽکل

 
 : تَاى ػولياتی تزای ایويل15ؽکل

ًکتِ جالة آى اعت كِ در ارعال ایويل ػولکزد دٍ پزٍتکزل  

اعزت ٍ در تزاخيز پایزاى تزِ پایزاى ٍ تزَاى        FTPتزػکظ ارعزال  

   دارد. OSPFػولکزد تْتزی ًغثت تِ  RIPػولياتی 

ّزای  همایغات تزای جزیاى تزافيکی ٍیذئَ كٌفزاًظ در ؽکل

 آٍردُ ؽذُ اعت. 18الی  16

 
 ِ پایاى تزای ٍیذئَ كٌفزاًظت: تاخيز پایاى 16ؽکل 

 
 : تاخيز لزسػ تزای ٍیذئَ كٌفزاًظ17ؽکل

 
 : تَاى ػولياتی تزای ٍیذئَ كٌفزاًظ18ؽکل

تِ طَر هتَعط تاخيز  OSPFؽَد گًَِ كِ هالحظِ هیّواى

تَاى ػوليزاتی   RIPپایاى تِ پایاى ٍ تاخيز لزسػ كوتزی داؽتِ ٍ 

  تاالتزی داؽتِ اعت.

الزی   19ّزای  همایغات تزای جزیاى تزافيکی صَت در ؽکل

 آٍردُ ؽذُ اعت. 21

 
 ِ پایاى تزای صَتت: تاخيز پایاى 19ؽکل
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 : تاخيز لزسػ تزای صَت21ؽکل

 
 اتی تزای صَت: تَاى ػولي21ؽکل

در ارعال صَت تِ طَر كلزی  ؽَد گًَِ كِ هالحظِ هیّواى

  تْتز تَدُ اعت. RIPاس  OSPFػولکزد 

ّای هزتَ  تِ ارسیاتی ػولکزد تِ دليل ٍجَد ًَعاى در ؽکل

كزِ   1تَاى اس جزذٍل  دٍ پزٍتکل هغيزیاتی، تزای تحليل تْتز هی

هزَرد ًظزز   هياًگيي ػولکزد ّز رٍػ را تِ تفکيزک پاراهتزّزای   

 كٌذ.دّذ، اعتفادُ ًوَد كِ ًتایج هذتَر را تایيذ هیًؾاى هی

 OSPF ٍRIP: هتَعط هؼيارّای ارسیاتی ػولکزد دٍ پزٍتکل 1جذٍل

  
OSPFv3 

 Delay (sec) Jitter (sec) Throughput (bits/sec) 

FTP 0.003254 0.000170 304.878 

HTTP 0.004810 0.001022 13361.852 

Email 0.008844 0.002840 2057.368 

Video 0.013829 0.003025 402266.735 

Voice 0.001224 0.000055 37202.796 

 
RIPv2 

FTP 0.003345 0.000073 281.400 

HTTP 0.005193 0.001099 10559.830 

Email 0.005446 0.004857 4273.704 

Video 0.013971 0.003067 415431.438 

Voice 0.001306 0.000203 36518.218 

 یزيگ جٍيوت -4

یکزی اس پزكزارتزدتزیي تغزتزّای     MPLSچٌاًچِ اؽارُ ؽذ 

تززیي  ًيزش اس هتزذاٍل   OSPF  ٍRIPؽثکِ فؼلی اعت ٍ پزٍتکزل  

عاسی ایي تِ ؽثيِذ. لذا در ایي همالِ ٌتاؽّای هغيزیاتی هیرٍػ

ٍ همایغزِ ػولکززد آًْزا تزِ      IPv6-MPLSؽزثکِ  دٍ پزٍتکل در 

 ّای تزافيکی پزداختِ ؽذُ اعت. اىتفکيک جزی

تَاى تِ طَر للغ یزک پزٍتکزل را   رٍد ًویچٌاًچِ اًتظار هی

ّای تزافيکی تزتز داًغت ٍليکي تا همایغزِ  در ارعال اًَاع جزیاى

 ِ تزَاى  عزاسی هزی  هؼيارّای ارسیاتی ػولکزد هزعَم ٍ ًتایج ؽزثي

يز در ارسیاتی تاخ OSPFاظْار داؽت كِ تِ طَر هتَعط ػولکزد 

 اعت.  RIPپایاى تِ پایاى ٍ تاخيز لزسػ تْتز اس 
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