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 الممخص:
بتحجيج مجسؾعة القؾاعج الزابظة لكيفّية ( Routing Protocolفي أي شبكة حاسؾب يقؾم بختؾكؾل التؾجيو )

اختيار أفزل مدار لشقل البيانات مؽ عقجة إلى خالل حداب و مؽ  الُعقج كالُسؾّجيات و ،تؾاصل أجيدة الذبكة
عقجة عمى الذبكة، وتؾجج ىشالػ عجة أنؾاع مؽ بختؾكؾالت التؾجيو التي يتؼ اختيار أحجىا بشاًء عمى بيئة ونؾع 

وتتسايد بختؾكؾالت التؾجيو عؽ بعزيا البعض بسجسؾعة مؽ العؾامل مثل: وحجؼ الذبكة السدتخجمة، 
البخوتؾكؾل ونؾع وبشية رسائل التحجيث الخاّصة بو. في ىحه الؾرقة قسشا باختيار  الخؾارزمية التي ُيظبقيا

( RIP) نسؾذجيؽ مؽ بختؾكؾالت التؾجيو الستخجاميا كعيشات لعسمية السحاكاة وىسا: بختؾكؾل "تؾجيو السعمؾمات"
التؾجيو التي التدال قيج ( والتي تعتبخ مؽ أقجم وأشيخ بخوتؾكؾالت OSPFوبختؾكؾل "فتح السدار األقرخ أواًل" )

( يقؾم باختيار أفزل مدار بشاًء عمى أقل عجد مؽ التشقالت أو RIPاالستخجام حتى وقتشا الحاضخ، بختؾكؾل )
القفدات بيؽ العقج لمؾصؾل إلى اليجف مؽ خالل لؾغخثسات التؾجيو التي تدسح بؾصؾل البيانات بأسخع وقت 

عمى الذبكة يتؼ االحتفاظ بيحه السعمؾمات بججاول يظمق عمييا  مسكؽ وبسجخد معخفة السدافة بيؽ كل نقظتيؽ
( يقؾم باختيار أفزل مدار لمبيانات باالعتساد عمى OSPF"ججاول التؾجيو" ليتؼ استخجاميا الحقا. بختؾكؾل )
( التي تدتخجم في حداب أقل مدار لكل Dijkstra algorithmخؾارزمية "السدار األقرخ أواًل" أو ما يعخف بـ )

عقجة مؽ عقج الذبكة ويدتخجم ىحا البختؾكؾل بذكل واسع في الذبكات الستؾسظة والكبيخة. وتؼ عخض وصف 
تفريمي ليحه البختؾكؾالت في ىحه الؾرقة التي نيجف مؽ خالليا إلى تحميل أداء ىحه البختؾكؾالت مؽ حيث 

" وذلػ لسعخفة OPNETلسحاكاة "( باستخجام بخنامج اDelay( والتأخيخ )Throughputقياس معجل اإلنتاجية )
ومقارنة خرائريا وأدائيا لبيان أي مؽ ىحه البختؾكؾالت مشاسب لكل شبكة بشاًء عمى نؾع وبيئة وحجؼ ىحه 

 الذبكات.
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 المقدمة:-0
مع عيؾر وانتذار عالؼ الخقسشة وحخكة انتقال السعمؾمات وازدياد اعتساد األفخاد والسؤسدات والحكؾمات عمى 

سعمؾمات واالتراالت وانخخاط أغمب القظاعات العمسية واالجتساعية واالقترادية والحكؾمية في تكشؾلؾجيا ال
مجتسع السعمؾمات نجج أنفدشا أمام حاجة ممحة لجراسة أنغسة الذبكات، وتعتبخ البخوتؾكؾالت ىي األساس لخبط 

انيؽ واإلجخاءات التي تدتخجم الذبكات فيسا بيشيا، حيث يسكؽ تعخيف البخوتؾكؾالت عمى أنيا مجسؾعة مؽ القؾ 
 (.3، 2000لالترال والتفاعل بيؽ أجيدة الحاسؾب السختمفة عمى الذبكة )شفا عسخي، 

تدسى عسمية ارسال الحدم مؽ السرجر إلى اليجف باستخجام أفزل مدار اعتساًد عمى خؾارزميات التؾجيو بـ 
ثل التأخيخ وعخض الشظاق والتكمفة وعجد "عسمية التؾجيو"، وكل خؾارزمية تؾجيو تدتخجم بعض السقاييذ م

القفدات لكي يتؼ إيجاد أفزل مدار، وبعج إيجاد أفزل مدار تقؾم خؾارزمية التؾجيو بإرسال تحجيث إلعالم 
ججول التؾجيو بكل السقاييذ السحكؾرة سابقًا، ويتؼ مذاركة كافة السعمؾمات الدابقة مع السؾجيات السجاورة فقط، 

 (.2012وآخخون،  Balasasخالل كامل الذبكة باستخجام بخوتؾكؾالت التؾجيو ) وبعجىا يتؼ مذاركتيا

بخوتؾكؾالت التؾجيو تحجد طخيقة التعامل بيؽ شبكة السؾجيات واختيار أفزل السدارات بيؽ عقجتيؽ عؽ طخيق 
 (.5، 2003تؾزيع السعمؾمات وفي ىحه الحالة السؾجيات أُعمست بالييكمية الكاممة لمذبكة )بخنتؾن، ىانت، 

 :يؾجج ىشاك نؾعان رئيديان مؽ البؾابات الجاخمية لبخوتؾكؾالت التؾجيو وىسا
 Distance-Vector Protocols (RIP) 
 Link-State Protocols (OSPF) 

" ويدتخجم عجد القفدات Distance Victor Routing Protocol"إلى  RIPيشتسي بخوتؾكؾل معمؾمات التؾجيو 
مدار، ىحا البخوتؾكؾل يدتخجم غالبا في الذبكات الرغيخة وذلػ نغخا لعجد القفدات التي كسقياس إليجاد أفزل 

 قفدة(. 15يدتظيع عجىا )فقط 

" التي تدتخجم خؾارزمية  Link-Stateيشتسي إلى بخوتؾكؾالت التؾجيو "  OSPFبخوتؾكؾل السدار األقرخ أوال 
(Dijkstra algorithm) واختيار أفزل مدار، باإلضافة إلى ذلػ فإن بخوتؾكؾل  والتكمفة كسقياس لكي يتؼ إيجاد

OSPF  .ال يؾجج لو قيؾد عمى عجد القفدات 

تؾاجو عسمية التخاسل في الذبكات أثشاء االترال بعض السذاكل أىسيا "ازدحام البيانات" مسا يدبب في عسمية 
بب في عسمية تمف وتذتت الحدم تأخيخ أو فقج في إرسال البيانات وكحلػ زيادة سخعة نقل البيانات الحي يد

باإلضافة إلى ضعف سخعة نقل البيانات الحي يدبب في عسمية تأخيخ إرسال الحدم مؽ السخسل إلى السدتقبل، 
 .RIP، OSPFولحل ىحه السذاكل سيتؼ استخجام بخوتؾكؾلي 

شفيح محاكاة لذبكة ( وتOSPFو RIPسيتؼ في ىحه الؾرقة دراسة بخوتؾكؾليؽ مؽ أىؼ بخوتؾكؾالت التؾجيو وىسا )
ومقارنة األداء بيشيسا، واليجف الخئيدي في ىحه الؾرقة ىؾ زيادة  OSPFوالبخوتؾكؾل  RIPتدتخجم البخوتؾكؾل 

 سخعة نقل البيانات وتحديؽ تؾجيو إرساليا وسيتؼ تحقيقو بؾاسظة األىجاف التالية:

 .OSPFوبخوتؾكؾل RIP ترسيؼ كل مؽ بخوتؾكؾل  -1
 وفاعمية أداء البخوتؾكؾالت السرسسة.معخفة مجى كفاءة  -2
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 .مقارنة البخوتؾكؾالت السرسسة مؽ حيث األداء والكفاءة -3

تكسؽ أىسية الؾرقة مؽ الشاحية العمسية في إعجاد بحث متخرص حؾل الذبكات الالسمكية مؽ حيث تظبيقاتيا 
واعظاء لسحة عامة عمى مفيؾم وكيفية إعجادىا وإمكانية إعظاء مفيؾم حؾل األسمؾب العمسي الستبع في تكؾيشيا، 

وآخخون،  Network Layer  (Balasasالبخوتؾكؾالت وخاصة بخوتؾكؾالت التؾجيو السرسسة في طبقة الذبكة
2012.) 

 . الدراسات الدابقة:8
(Abdulkadhim, Mustafa, 2015 قام بإجخاء دراسة مقارنة بيؽ )Distance Vector ،Link State   بحيث قام

 Network Convergence، مؽ حيث نذاط تقارب الذبكة  ) EIGRP,RIP,OSPFالبخوتؾكؾالتبالسقارنة بيؽ 
Activity  مجة تقارب الذبكة، حخكة مخور بخوتؾكؾل التؾجيو، استخجام وحجة السعالجة السخكدية، عخض الشظاق ،)

 OPNET Modelerالتخددي لمذبكة، اإلنتاجية، تأخيخ الشقل واالعجاد، في ىحه الجراسة تست السحاكاة باستخجام 
مبات لعخض الشظاق وأفزل استخجام يقجم أفزل وقت تقارب لمذبكة وأقل متظ EIGRPونتج عشيا أن بخوتؾكؾل 

 . OSPFو   RIPلؾحجة السعالجة السخكدية والحاكخة مقارنة ب 

 (Ashoor, Asmaa Shaker, 2015)   تؼ في دراستو مقارنة بيؽ بخوتؾكؾالت التؾجيو الجيشاميكيRIP   وOSPF 
  "  RIP" ، كحلػ "OSPF"لو وقت استجابة أعمى مؽ بختؾكؾل    RIP، وقج خمرت الجراسة إلى أن بخوتؾكؾل 

ومالئؼ فقط لمذبكات الرغيخة، مؽ ناحية  OSPF(  مؽ Network Convergence Timeلو أعمى وقت تقارب )
لو أسخع تقارب ومالئسة في استخجام عخض الشظاق، كسا أوضحت الجراسة أن  OSPFأخخى فإن بخوتؾكؾل 

محجد االستخجام في الذبكات    RIPبخوتؾكؾل يعتبخ االختيار األفزل لمذبكات الكبيخة و  OSPFبخوتؾكؾل 
 البديظة والرغيخة.

 (Balasas, et.al, 2018 " قام  بجراسة مقارنة تحميمية ألداء ثالث بخوتؾكؾالت مؽ البخوتؾكؾالت الجاخمية ) "  
EIGRP,RIP,OSPF وذلػ مؽ حيث استجابة صفحةHTTP ( وزمؽ استجابة رفعUp Load وتقارب الذبكة )

(Network Convergence وتأخخ االنتغار واالستخجام واإلنتاجية، وخمرت الجراسة إلى أن )EIGRP  يتفؾق عمى
OSPF وRIP   . 

(Jayakumar,et.al , 2015 " قام بجراسة تست فييا لسحاكاة لبخوتؾكؾالت )EIGRP,RIP,OSPF  عؽ طخيق "
استشادا إلى تقارب الذبكة، نذاط تقارب  حيث قام الباحث بتحميل أداء البخوتؾكؾالت OPNETبخنامج السحاكاة 

لو أكثخ نذاط تقارب  OSPF(، وخمرت الجراسة إلى أن بخوتؾكؾل Network Convergenceالذبكة )
(Convergence Activity مؽ )RIP  ( بيشسا لو زمؽ تقارب ،Convergence Time أسخع، عالوة عمى ذلػ )

 أفزل مؽ بخوتؾكؾالت التؾجيو األخخى. OSPFخمرت الجراسة إلى أن أداء بخوتؾكؾل 

 (Kaur, et.al, 2014 قامؾا في دراستيؼ بتحميل أداء خؾارزميات )Distance Vector Link State في الذبكة ،
 " وقجم تحميل لبخوتؾكؾالت التؾجيو الجيشاميكية.Mesh Topologyالخيظية "

 (Mardedi, et.al, 2015  تست مقارنة تحميمية ألداء البخ ) وتؾكؾليؽ"  EIGRP, OSPF"  باستخجام بخنامج
أفزل أداء مؽ  EIGRP" وقج خمرت الجراسة إلى أن بخوتؾكؾل Cisco Packet Tracer 6.0.1السحاكاة "
 مؽ حيث تقارب الؾقت والتأخيخ . OSPFبختؾكؾل  
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 :Design & Methodology. المنهجية و الترميم 3
( تحتؾي عمى أربعة Star Topologyتخجام الييكمية الشجسية )الذبكة السرسسة تتكؾن مؽ أربع شبكات باس

" Switch" مختبظة مع بعض البعض بجياز "Station Work( أجيدة حاسؾب مؽ نؾع  "5شبكات بكل مشيا عجد )
" وىحه " Ethernet4_slip8_qtwy وكل شبكة مختبظة بسؾجو مؽ نؾع  base T100 عؽ طخيق كابل مؽ نؾع 

وتؼ إضافة إعجادات الذبكة باستخجام كل مؽ الخيارات  PPP_DS3بعزيا البعض بكابل السؾجيات مترمة مع 
"profile definition  ،Application definition"إلعجادات األجيدة بالذبكة والخيار "Failure Recovery إلعجاد "

)  Ajani, Ayodeji(1)" كسا ىؾ مؾضح بالذكل رقؼ 2" "بالسؾجو1أخظاء القظع في الكابل الحي يرل "السؾجو
 Akeem, et al 2017). 

 
 (  يوضح الذبكة المرممة لمديناريو0الذكل )

 . ضبط إعدادات الذبكة4

Parameter Value 

Simulator Opnet Modeler 14.5 
Channel Type Wire (100BaseT, PPP DS3) 
Area 10X10 Km2 
Bandwidth 1M 
Application EMAIL & HTTP 
Frequency band       2.4 G 
Simulation time 600sec 
Type of nodes Various 
Protocols RIP & OSPF 
MAC type IEEE 802.11b 
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تؼ ضبط إعجادات الذبكة وفقا لمترسيؼ السحكؾر أعاله وبسا يتشاسب مع الحاالت السخاد اجخاء السحاكاة ليا والتي 
سيتؼ مقارنتيا الحقًا مع ثبات بعض السعامالت، والججول التالي يؾضح بعض السعامالت التي تؼ عمى أساسيا 

 اجخاء ىحه السحاكاة . 
 Simulation Parametersجدول يوضح معامالت المحاكاة 

 (:RIP. نتائج سيناريو بروتوكول )5
ثانية( بجون افتعال قظع في إحجى الؾصالت بيؽ الخاوتخ وكانت  600دقائق ) 10خالل تذغيل الديشاريؾ لسجة 

 الشتائج عمى الشحؾ التالي: 

 ( : Traffic Sentالحزم المرسمة ) -0
 Trafficدقائق( كانت نتيجة الحدم السخسمة )10السحاكاة البالغ )مؽ خالل تذغيل الديشاريؾ حتى نياية زمؽ 

Sent( تتخاوح بيؽ )2300 bit/sec( و )2000 bit/sec( كسا ىؾ مؾضح بالذكل رقؼ )2.) 

 
 ( يوضح الديناريو األول لمحزم المرسمة8الذكل )

 (:Traffic  Receivedالحزم المدتقبمة )  -8
 Trafficدقائق( كانت نتيجة الحدم السدتقبمة    )10زمؽ السحاكاة البالغ )مؽ خالل تذغيل الديشاريؾ حتى نياية 

 Received( تتخاوح بيؽ )1320 bit/sec( و )1050 bit/sec(كسا ىؾ مؾضح بالذكل رقؼ )3.) 

 
 ( يوضح الديناريو األول لمحزم المدتقبمة3الذكل )
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 (:Delayالتأخير) -3
ية كل الحدم مؽ قبل جسيع السحظات الؾاردة حيث تتخاوح بيؽ تسثل ىحه اإلحرائية الشيائية إلى تأخيخ نيا

(0.00025sec( و )0.00022sec.) 

 
 (Delay( يوضح الديناريو األول التأخير)4الذكل )

 (:Throughputاالنتاجية )  -4
قيسة ( وكانت أقل bit/sec 340( في أعمى قيسة ليا في الديشاريؾ وىي )Throughputتؼ تدجيل قيسة اإلنتاجية  )

(200 bit/sec.) 

 
 (Throughput( يوضح الديناريو األول االنتاجية )5الذكل )

 :OSPF نتائج الديناريو لبروتوكول. 6
ثانية( بجون افتعال قظع في إحجى الؾصالت بيؽ السؾجيات  600دقائق ) 10خالل تذغيل الديشاريؾ لسجة 

 كانت الشتائج عمى الشحؾ التالي:

 ( : Traffic Sentالحزم المرسمة ) -0
 Trafficدقائق( كانت نتيجة الحدم السخسمة )10مؽ خالل تذغيل الديشاريؾ حتى نياية زمؽ السحاكاة البالغ )

Sent( تتخاوح بيؽ )بحيث يسثل السحؾر1250( و )150 )X  ثانية(  600دقائق )10زمؽ السحاكاة البالغ
 ( .bit/secيسثل حجؼ البيانات مقاسًا بالبت عمى الثانية ) Yوالسحؾر

 

 



 

 8108أكتوبر  9-7الموافق                                  المؤتمر العممي الدولي الثاني لكمية االقتراد والتجارة   
 ICETR2018                           الثؾرة التكشؾلؾجية )اقتراديات القخن الحادي والعذخيؽ(        

icetr. elmergib. edu.ly                                                                                               405 

 

 
 ( يوضح الديناريو األول لمحزم المرسمة6الذكل )

 (:Traffic  Receivedالحزم المدتقبمة )  -8
  Trafficدقائق( كانت نتيجة الحدم السدتقبمة   )10مؽ خالل تذغيل الديشاريؾ حتى نياية زمؽ السحاكاة البالغ )

Received( تتخاوح بيؽ )بحيث يسثل السحؾر1100( و )100 )X  ثانية(  600دقائق )10زمؽ السحاكاة
 (.bit/secيسثل حجؼ البيانات مقاسًا بالبت عمى الثانية ) Yوالسحؾر

 
 ( يوضح الديناريو األول لمحزم المدتقبمة7الذكل )

 (:Delayالتأخير) -3
بيؽ تسثل ىحه اإلحرائية الشيائية إلى تأخيخ نياية كل الحدم مؽ قبل جسيع السحظات الؾاردة حيث تتخاوح 

 Yثانية( والسحؾر 600دقائق )10زمؽ السحاكاة البالغ  X( بحيث يسثل السحؾر0.00026( و )0.00025)
 (.bit/secيسثل حجؼ البيانات مقاسًا بالبت عمى الثانية )
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 (Delay( يوضح الديناريو األول التأخير)8الذكل )

 (:Throughputاإلنتاجية ) -4
( وكانت أقل قيسة bit/sec 850( في أعمى قيسة ليا في الديشاريؾ وىي )Throughputتؼ تدجيل قيسة االنتاجية )

(100 bit/secبحيث يسثل السحؾر )X  ثانية( والسحؾر 600دقائق )10زمؽ السحاكاةY  يسثل حجؼ البيانات
 (.bit/secمقاس بالبت عمى الثانية )

 

 
 (Throughput( يوضح الديناريو األول اإلنتاجية )9الذكل )

 الخاتمة

قسشا في ىحه الؾرقة بتحميل أداء نؾعيؽ رئيدييؽ مؽ بخوتؾكؾالت التؾجيو وىسا بخوتؾكؾل تؾجيو السعمؾمات 
(RIP(  وبخوتؾكؾل فتح السدار األقرخ أوال ، )OSPF" باستخجام بخنامج  السحاكاة )OPNET حيث تؼ ترسيؼ ،"

البخوتؾكؾالت عمى حجه وكحلػ تشفيحىا عمى ىحه الظؾبؾلؾجيا، وبشاء طؾبؾلؾجيا الذبكة ومحاكاة كل مؽ ىحه 
 " في الذبكة وقسشا بتدجيل الدمؽ ثؼ قسشا بتشفيح بخوتؾكؾل التؾجيو "RIPبجاية قسشا بتشفيح بخوتؾكؾل التؾجيو "

OSPF اتزح  " وأرسمت البايتات لسقارنة الفخق في األداء بيؽ ىحه البخوتؾكؾالت ووفق ما تؾصمشا إليو مؽ نتائج
يعتبخ الخيار األمثل في ىحه  OSPF، وليحا فإن بخوتؾكؾل RIPأسخع مؽ بختؾكؾل  OSPFلشا أن بخوتؾكؾل 

يدتخجم إما عخض الشظاق التخددي أو التأخيخ كسقياس  OSPFألسباب عجيجة:  RIPأفزل مؽ  OSPFالجراسة، 
ضبط االرتباط وشبكة تغظية  OSPF. يسكؽ RIPلـأقرخ مدار وأنو ال يدتخجم عجد القفدات كسا ىؾ الحال في 
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OSPF  بدخعة أكبخ مؽRIP   ويعتبخ بخوتؾكؾلRIP  أسؾأ أداًء في الذبكات الكبيخة لحلػ فيؾ مشاسب لمعسل في
 الذبكات الرغيخة والبديظة.
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Abstract 

In any computer network, the Routing Protocol determines the set of control rules for how 

network devices connected, such as the routers and nodes, communicate through the 

calculation and selection of the best path to transfer data from node to node on the network. 

There are several types of routing protocols which can be select one of them based on type 

and size of the used network, and the routing protocols are differentiated by each other's by 

several factors such as: the algorithm which applied by the protocol and the type and 

structure of its update messages. In this paper we selected two models of routing protocols to 

be used as simulation samples: RIP and OSPF, which are the oldest and most popular routing 

protocols still used until now. The RIP protocol selects the best path based on the minimum 

number of hops between nodes to reach the target through routing Algorithms which allow 

the data arrive rapidly. Once the distance between each point is known on the network, this 

information is kept in tables called "Routing Table" To be used later. The OSPF protocol 

selects the best data path based on the "Dijkstra algorithm", which used to calculate the 

shortest path for each node of the network nodes. This protocol is widely used in medium 

and large networks. A detailed description of these protocols have been presented in this 

paper which we aim to analysis the performance of these protocols in terms of the 

measurement of throughput and Delay using the OPNET simulation program to identify and 

compare their characteristics and performance to indicate which protocols are suitable for 

each network based on type, environment and size of networks. 

 


