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   DMVPN Phase 3 with OSPF Routing: مده البراتوار

 تعریف مسئله -01-0

 پياده نمایيد . OSPFرا با بکارگيري مسيریابی  سومفاز  DMVPN (Dynamic Multipoint VPN) تکنيك

 شمای کلی سناریو -01-2

 

 

  DMVPN Phase 3 With OSPF Routing 0-01شکل
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 مروری مختصر -01-3

را طبق توپولوژي فوق پيکر بندي  Internetو  Hub  ،Spoke1  ،Spoke2  ،Spoke3هاي پنج روتر با نام

روترهاي  در همين راستاست ا یك ارتباط اینترنتی براي دیگر روترها ارائه کننده Internetمی کنيم روتر 

Hub  وSpoke  باDefault-route سازي طبق  کنند .تمام پيکربندي این شبيهبا یکدیگر ارتباط برقرار می

 انجام شده است. 0-01شکل شماره 

 شود . می موارد زیر انجام  اجراي این سناریودر 

(a    روي روترHub  و روتر هايSpoke  یك تونل از نوعMGRE   آدرس دهی تونلهاي  کنيدایجاد.

 است . 0-01ایجاد شده طبق شکل شماره 

!!!!hub 
interface tunnel 0 
 ip address 172.16.1.10 255.255.255.0 
 no ip redirects 
 tunnel source Serial2/0 
 tunnel mode gre multipoint 
 
!!!!spoke1 
interface tunnel 0 
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 
 no ip redirects 
 tunnel source Serial2/0 
 tunnel mode gre multipoint 
 
!!!!spoke2 
interface tunnel 0 
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.0 
 no ip redirects 
 tunnel source Serial2/0 
 tunnel mode gre multipoint 
 
!!!!spoke3 
interface tunnel 0 
 ip address 172.16.1.3 255.255.255.0 
 no ip redirects 
 tunnel source Serial2/0 
 tunnel mode gre multipoint 

 ومسفاز  DMVPNها در  Spoke و Hubدر  mGRE Tunnelپياده سازي  0 -01پيکربندي 
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(b   براي فعال کردن پروتکلNHRP  ضروریست با استفاده ازNetwork-ID دامنهNHRP   را تعيين و

را امن کنيد لذا در تمام روترهاي  NHRPانحصاري کنيد همچنين با احراز هویت ، ارتباطات پروتکل 

Hub  وSpoke  . دستورات زیر روي تونل  پيکربندي ميشود 

ip nhrp network-id 123 
ip nhrp authentication cisco 

  NHRPپروتکل احراز هویت و حوزه تعيين  پياده سازي 2-01ي پيکربند

(c      اگر بخواهيد مسيریابی دیناميکی رويDMVPN  اجرا کنيد ضروري است روي روترHub  یك

پيکر بندي گردد تا پيام هاي مالتيکست مسيریابی  dynamicبه   مالتيکست  نگاشت از آدرس

 ها ارسال شود. Spokeبصورت دیناميکی به تمام  NHRPمربوطه با استفاده از جدول 

HUB# 
interface Tunnel 0 

ip nhrp map multicast dynamic 

  Hubروتر  ها بصورت دیناميکی در Spokeبه آدرس فيزیکی  مالتيکستنگاشت دستی آدرس  3  -01پيکربندي 

(d    در تمامSpoke ها یك نگاشت دستی از آدرسIP   تونل به آدرس فيزیکی مربوط بهHub  را

 . معرفی کنيد را دارند Clientکه نقش   ها Spokeرا به  NHRPکرده و آدرس سرور پيکربندي 

interface Tunnel 0 

ip nhrp map 172.16.1.10 12.1.0.2 
ip nhrp nhs 172.16.1.10 

 ها Spokeدر  NHRPو معرفی سرور  Hubروتر  نگاشت دستی آدرس تونل به آدرس فيزیکی 4 -01 پيکربندي

(e     اگر بخواهيم مسيریابی دیناميکی رويDMVPN  ضروري است روي روترهاي اجرا کنيمSpoke 

 گردد.پيکر بندي  Hubبه آدرس فيزیکی سر تونل   مالتيکست  یك نگاشت از آدرس

ip nhrp map multicast 12.1.0.2 

 ها  Spokeدر  Hubبه آدرس فيزیکی روتر  مالتيکستنگاشت دستی آدرس   5 -01 پيکربندي 

(f   ین سناریو بين روتر هاي اHub  وSpoke  روتينگOSPF کند لذا براي برقراري این بر قرار مي

 . مسيریابی ضروري است موارد زیر در نظر گرفته شود
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باتوجه  Spoke2بعنوان مثال  Spokeروال مسيریابی بدین صورت است که یك  DMVPNاز سوم در ف

تواند به دستی گرفته است می، را قبالً  Hubبه اینکه نگاشت آدرس مالتيکست به آدرس فيزیکی 

Hub  تونل بزند و همسایگی بر قرار کرده و روتهاي خود را بهHub  ویاد بدهدHub   نيز آن مسيرها

ارتباط از نوع   DMVPNعليرغم اینکه درفاز سوم .  دهدیاد می Spoke1 همين صورت به به را

Spoke  بهSpoke است ضروري است کاري کنيد next-hop  مسير یاد گرفته شده توسط Spoke1 

 Hubحتماً  next-hop)دليل این کار را بعداً متوجه خواهيد شد( حال براي اینکه  شود  Hubتماً ح

 ضروري است . OSPFانستن نکات زیر در مسيریابی باشد د

 در پنج نوع زیر تعریف می شوند  ospfاینترفسيها در روتتينگ پروتکل 

1- Broadcast 
2- Non-broadcast 
3- Point-to-multipoint 
4- Point-to-multipoint  nonbroadcast 
5- Point-to-point 

             هايتعریف شود حتماً  نقش non-broadcastو یا  broadcastاز نوع  یاگر اینترفيس

designated router (DR)  وbackup designated router (BDR)  می شود .  تعيينشبکه آن  در 

 DROTHER (all non-DR/BDR routers) روترهاي مسير را از هر یك از BDRو  DRروتر ها با نقش 

این یکی از گر به عنوان مثال ادهند یاد میها  DROTHERه به بقي next-hopگرفته و بدون تغيير در یاد

روتهایی را که از  Hubرا بگيرد  DRنقش  Hubاستفاده شود و مذکور  براي سناریو  ،دو نوع اینترفيس

Spoke2  یاد گرفته بدون تغيير درnext-hop  بهSpoke1 و دهد دیگر یاد میnext-hop  ،هرگز Hub 

یکی از این در این سناریو از  اگرنيست ولی  DMVPNمورد نياز ما در فاز سوم که این شرایط  نخواهد شد

 Point-to-pointو   Point-to-multipoint   ،Point-to-multipoint nonbroadcast سه نوع اینترفيس 

 next-hopنيز آن مسيرها را با تغيير   Hubودهد مییاد  Hubخود را به  مسيرهاي Spoke2 استفاده کنيم

مسير یادگرفته شده توسط  next-hop و دهدیاد می Spoke1به   next-hopو معرفی خودش به عنوان 

Spoke1  ًحتماHub   است. 

 :نتيجه 

  براي سناریوDMVPN   در مسيریابی ،  سومدر فازOSPF مود اینترفيسها به یکی  ضروري است

 point-to-pointو    point-to-multipont  ،point -to-multipoint nonbroadcastاز سه نوع 

اجرا    point-to-multipointاین سناریو با انتخاب اینترفيسهاي تونل از نوع کهشود  تعيين

 ميشود.
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 (g    نوع همه تونل ها را بر روي روترهايHub  وSpoke  بهpoint-to-multipoint تغيير دهيد. 

ip ospf network point-to-multipoint 

 سهفاز  DMVPN در OSPFمسير یابی  براي  Point-to-multipointتغير نوع اینترفيس تونل به 6 -01پيکر بندي 

  (h OSPF روترهاي را رويHub  وSpoke پيکربندي کنيد. 

 
router ospf 1 
 network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0 
 network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0 
 

 OSPFتورات الزم جهت برقراري مسيریابی اعمال دس 7  -01 پيکر بندي

(i   بر تونلHub  دستور زیر را پيکربندي کنيد. )براي سهولت در درك موضوع با مثال توضيح داده

یاد ميدهد حال هنگامی که  Spoke1به  Hubرا از طریق   (192.168.2.1)مسيرش Spoke2شود ( می

نيز آن بسته را از همان  Hub رسد ، می Hubبه  Spoke1از  192.168.2.1بسته اي به مقصد آدرس 

در  nhrp redirectفوروارد ميکند در این زمان اگر امکان   Spoke2اینترفس تونلی که گرفته به 

را به  nhrp redirectعالوه بر فوروارد ترافيك مربوطه ،  پيام   Hubفعال باشد ،   Hubاینترفيس تونل 

Spoke1  کند و این پيام بدین معناست که مسير ارسالی شما غير ال میارس 192.168.2.1 براي آدرس

را  nhrp redirectپيام  Spoke1بهينه است و باید ترافيك را مستقيماً به روتر بعدي ارسال کنيد. 

باز هم از  nhrp requestکند . را ارسال می nhrp requestپيام  192.168.2.1یافت کرده و به مقصد در

 .دهد.می Spoke2آن را به  Hubو می گذرد  Hubمسير 

ip nhrp redirect 

 فازسه DMVPN در Hubتونل در nhrp redirectفعال کردن امکان  8 -01پيکر بندي 

(j    بر تونلSpoke .براي سهولت در درك موضوع با مثال توضيح   ها دستور زیر را پيکربندي کنيد(

است ولی اینجا پاسخگو درخواست NHRP server اگر چه  Hubفاز سه  DMVPNشود( در داده می

از آنجایی که آدرس فيزیکی روتر کند. فوروارد می  Spoke2را به  nhrp requestمربوطه نبوده و بسته 

Spoke1 در پيام nhrp request وجود داردSpoke2  تونلی به مقصدSpoke1  ًميزند و پاسخ را مستقيما

آدرس فيزیکی سر تونل را نه تنها براي مسير   Spoke2د. کنارسال می Spoke1به  Hubبدون عبور از 

یاد ميدهدو با این پاسخ  Spoke2بلکه براي تمام مسيرهاي موجود در  (192.168.2.1)درخواستی 

نگاشتی از آدرس  Spoke2شود ودر آن براي تمام شبکه هاي روتر بروز میSpoke1 روتر  NHRPجدول 

این امکان را  Spoke1داشت پيکربندي دستور زیر در تونل  وجود خواهد Spoke2فيزیکی سر تونل 

هنوز  192.168.2.1مربوط به مسير  next-hopآدرس  Spoke1دهد که اگرچه در جدول مسيریابی می

Hub را در ( 172.16.1.2)است ولی با ایجاد یك ميانبر آدرس سر تونل یاد گرفته شدهnext-hop 
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نگاشت آدرس  NHRPلحاظ ميکند و با استفاده از جدول  192.168.2.1خود براي مسير  CEFجدول 

 زند .را پيدا کرده و مستقيماً به آن تونل می (12.1.2.2)فيزیکی سر تونل 

 

ip nhrp shortcut 

 فازسه DMVPN در Spoke تونل در shortcutایجاد امکان 9 -01پيکر بندي 

بر  point-to-point network ospf IP دستور  استفاده از : در این سناریو ضروري است با نکته

بصورت  آدرس ها از انتشار ، شودمنتقل می  ospfاینترفيس هایی که آدرس شبکه آنها در مسير یابی 

 فاز سوم مختل نگردد.  DMVPNتا عملکرد  جلوگيري شود  32/

 نتيجه پياده سازی -01-4

 است . شرح زیر به OSPFفاز دو با مسيریابی  DMVPN  پيکربندي نهایی

!!!hub 
! 
interface Loopback0 
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 
 ip ospf network point-to-point 
!          
interface Tunnel0 
 ip address 172.16.1.10 255.255.255.0 
 no ip redirects 
 ip nhrp authentication rayka 
 ip nhrp map multicast dynamic 
 ip nhrp network-id 123 
 ip nhrp redirect 
 ip ospf network point-to-multipoint 
 tunnel source Serial2/0 
 tunnel mode gre multipoint 
! 
interface Serial2/0 
 ip address 12.1.0.2 255.255.255.0 
 serial restart-delay 0 
! 
router ospf 1 
 network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0 
 network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0 
! 
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial2/0 

! 
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!!!spoke1 
!          
interface Loopback0 
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 
 ip ospf network point-to-point 
!          
interface Tunnel0 
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 
 no ip redirects 
 ip nhrp authentication rayka 
 ip nhrp map 172.16.1.10 12.1.0.2 
 ip nhrp map multicast 12.1.0.2 
 ip nhrp network-id 123 
 ip nhrp nhs 172.16.1.10 
 ip nhrp shortcut 
 ip ospf network point-to-multipoint 
 tunnel source Serial2/0 
 tunnel mode gre multipoint 
!          
!          
interface Serial2/0 
 ip address 12.1.1.2 255.255.255.0 
 serial restart-delay 0 
!          
!          
router ospf 1 
 network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0 
 network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0 
!          
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial2/0 
!          
!!!spoke2 

! 
interface Loopback0 
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 
 ip ospf network point-to-point 
! 
interface Tunnel0 
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.0 
 no ip redirects 
 ip nhrp authentication rayka 
 ip nhrp map 172.16.1.10 12.1.0.2 
 ip nhrp map multicast 12.1.0.2 
 ip nhrp network-id 123 
 ip nhrp nhs 172.16.1.10 
 ip nhrp shortcut 
 ip ospf network point-to-multipoint 
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 tunnel source Serial2/0 
 tunnel mode gre multipoint 
! 
!          
interface Serial2/0 
 ip address 12.1.2.2 255.255.255.0 
 serial restart-delay 0 
! 
router ospf 1 
 network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0 
 network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0 
! 
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial2/0 
 
!!!Spoke3!          
interface Loopback0 
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 
 ip ospf network point-to-point 
!          
interface Tunnel0 
 ip address 172.16.1.3 255.255.255.0 
 no ip redirects 
 ip nhrp authentication rayka 
 ip nhrp map 172.16.1.10 12.1.0.2 
 ip nhrp map multicast 12.1.0.2 
 ip nhrp network-id 123 
 ip nhrp nhs 172.16.1.10 
 ip nhrp shortcut 
 ip ospf network point-to-multipoint 
 tunnel source Serial2/0 
 tunnel mode gre multipoint 
!          
!          
interface Serial2/0 
 ip address 12.1.3.2 255.255.255.0 
 serial restart-delay 0 
!          
i!          
router ospf 1 
network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0 
network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0 
!          
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial2/0 

 

  OSPFمسير یابی  و ومسفاز  DMPVNسناریو  پيکربندي نهایی 01 -01 پيکر بندي
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 مانيتورینگ و رفع اشکال -01-5

a)  ررسی صحت عملکرد نگاشتهاي ایجاد شده از دستور ببه منظورnhrp ip sh شوداستفاده مي 

د فاز سه رکورد جدید به این جدول اضافه ميکن DMVPNاز آنجایی که ارسال ترافيك  در 

 یاد آوري می شود که خروجی نشان داده شده قبل از ارسال ترافيك است .

 

Hub #sh ip nhrp brief  
   Target             Via            NBMA           Mode   Intfc   Claimed  
       172.16.1.1/32 172.16.1.1      12.1.1.2        dynamic  Tu0     <   > 
       172.16.1.2/32 172.16.1.2      12.1.2.2        dynamic  Tu0     <   > 
       172.16.1.3/32 172.16.1.3      12.1.3.2        dynamic  Tu0     <   > 

 

spoke2 (config) #DO SH IP NHRP BRief  
   Target             via            NBMA           Mode   Intfc   Claimed  
      172.16.1.10/32 172.16.1.10     12.1.0.2        static   Tu0     <> 

 
spoke1 (config) #DO SH IP NHrp BRief  
   Target             Via            NBMA           Mode   Intfc   Claimed  
      172.16.1.10/32 172.16.1.10     12.1.0.2        static   Tu0     <> 
 

 براي تبدیل آدرس تونل به آدرس فيزیکی NHRPخروجی جدول  00 -01 پيکر بندي

b)  براي مشاهده وضعيت کلی تونلDMVPN .از دستور زیر استفاده می شود 

 

hub#sh dmvpn 
Legend: Attrb --> S - Static, D - Dynamic, I - Incomplete 
 N - NATed, L - Local, X - No Socket 
 # Ent --> Number of NHRP entries with same NBMA peer 
 NHS Status: E --> Expecting Replies, R --> Responding, W --> Waiting 
 UpDn Time --> Up or Down Time for a Tunnel 
========================================================================== 
 
Interface: Tunnel0, IPv4 NHRP Details  
Type:Hub, NHRP Peers:3,  
 
 # Ent  Peer NBMA Addr Peer Tunnel Add State  UpDn Tm Attrb 
 ----- --------------- --------------- ----- -------- ----- 
     1 12.1.1.2             172.16.1.1    UP 00:13:03     D 
     1 12.1.2.2             172.16.1.2    UP 00:12:55     D 
     1 12.1.3.2             172.16.1.3    UP 00:13:12     D 
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 Sopkeو Hubدر  دیناميكمشاهده تونل هاي  02-01پيکر بندي

(c     پيکربندي اگر چهDMVPN با ping  که ميخواهيم  ولی بدليل آن می شود آدرس تونل ها چك

و  NHRPبا مشاهده  تغييرات در جدول  OSPFسيریابی در مرا  DMVPN سوممراحل اجراي فاز 

بررسی نمایيم فعالً از انجام این کار منصرف   pingدر اولين و دومين Spokeیك  CEFجدول 

 ميشویم . 

(e      کنيم.براي مشاهده همسایگی ایجاد شده از دستور زیر استفاده می 

spoke1 #  SH IP OSPF NEIghbor  
 
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface 
192.168.0.1       0   FULL/  -        00:01:42    172.16.1.10     Tunnel0 

 

Hub # SH IP OSPF NEIghbor  
 
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface 
192.168.3.1       0   FULL/   -        00:01:48    172.16.1.3      Tunnel0 
192.168.1.1       0   FULL/   -        00:01:55    172.16.1.1      Tunnel0 
192.168.2.1       0   FULL/   -        00:01:53    172.16.1.2      Tunnel0 

 OSPFدر مسيریابی  Hubها و Spokeبررسی همسایگی  03 - 01پيکر بندي 

next-hop   (f بعنوان مثال در  .شودمربوط به مسيرهاي یادگرفته شده به شکل زیر مشاهده می

   172.16.1.10به آدرس next-hop یك 192.168.2.1شبکه براي  Spoke1جدول مسير یابی روتر 

است )در شناخته شده  Spoke1از نظر روتر  next-hopاین  و  رد.( وجود دا Hub)آدرس سر تونل 

 .شناخته شده نبود ( Spoke1از نظر روتر  next-hopاین  فاز دوم DMVPNمقایسه با 

spoke1#SH IP ROUTE OSPF  
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP 
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area  
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route 
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP 
       a - application route 
       + - replicated route, % - next hop override 
 
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0 
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      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks 
O        172.16.1.2/32 [110/2000] via 172.16.1.10, 00:11:01, Tunnel0 
O        172.16.1.3/32 [110/2000] via 172.16.1.10, 00:01:29, Tunnel0 
O        172.16.1.10/32 [110/1000] via 172.16.1.10, 00:11:01, Tunnel0 
      192.168.0.0/32 is subnetted, 1 subnets 
O        192.168.0.1 [110/1001] via 172.16.1.10, 00:11:01, Tunnel0 
      192.168.2.0/32 is subnetted, 1 subnets 
O        192.168.2.1 [110/2001] via 172.16.1.10, 00:11:01, Tunnel0 
      192.168.3.0/32 is subnetted, 1 subnets 
O        192.168.3.1 [110/2001] via 172.16.1.10, 00:01:29, Tunnel0 

  next-hopبراي مشاهده  OSPFجدول مسيریابی بررسی  04 -01پيکر بندي

(g    خروجی دستورshow ip nhrp brief  بر روترSpoke1 دهد که براينشان می next-hop 

 .وجود دارد   HUBسر تونل  فيزیکی از نگاشت  آدرس يرکورد 172.16.1.10مربوطه به آدرس 

spoke1#sh ip nhrp brief  
   Target             Via            NBMA           Mode   Intfc   Claimed  
      172.16.1.10/32 172.16.1.10     12.1.0.2        static   Tu0     <   > 

 .  172.16.1.10بررسی همسایگی معتبر براي   05 -01پيکر بندي

(h    با بررسی دستورsh ip cef 192.168.2.1 internal   بر روترSpoke1 مشخص ميشود که   

next-hop   م زبا مکاني کهمعتبر است داراي آنcef  . در مقایسه با فوروارد خواهد شد(DMVPN  فاز

 فوروارد نميشد (. CEFسته با مکانيزم که اولين ب دوم

spoke1#sh ip cef 192.168.2.1  
192.168.2.0/24 
  nexthop 172.16.1.10 Tunnel0 

 

 spoke1#SH IP CEF 192.168.2.1 INTERNAL  
192.168.2.1/32, epoch 0, RIB[I], refcount 5, per-destination sharing 
  sources: RIB  
  feature space: 
   IPRM: 0x00028000 
  ifnums: 
   Tunnel0(23): 172.16.1.10 
  path B5302628, path list B505F96C, share 1/1, type attached nexthop, for IPv4 
  nexthop 172.16.1.10 Tunnel0, adjacency IP midchain out of Tunnel0, addr 172.16.1.10 
B4FB2228 
  output chain: IP midchain out of Tunnel0, addr 172.16.1.10 B4FB2228 IP adj out of 
Serial2/0 B4FB20F8 

   Spoke1در روتر   192.168.2.1 مسير  next-hopبررسی همسایگی معتبر براي  06 - 01ي پيکر بند
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   (i  در این شرایط اگر ازspoke1  ه استفاد با ترافيك ارسال شود اولين بسته 192.168.2.1به مقصد

 .ميرود  Hubبه   cefاز جدول 

spoke1#TRAceroute 192.168.2.1 
Type escape sequence to abort. 
Tracing the route to 192.168.2.1 
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id) 
  1 172.16.1.10 22 msec 18 msec 19 msec 
  2 172.16.1.2 45 msec 45 msec 28 msec 

 . است  Hubدهد که در اولين بسته مسير عبوري از پيکر بندي نشان می این 07 -01پيکربندي 

(j    از  192.168.2.1هنگامی که بسته اول به مقصد آدرسSpoke1  بهHub رسد ، می Hub  نيز آن

     پيام  Hubفوروارد ميکند در این زمان   Spoke2بسته را از همان اینترفس تونلی که گرفته به 

nhrp redirect  را بهSpoke1 کند  تا ارسال می 192.168.2.1 براي آدرسSpoke1 با ارسال       

nhrp request  آدرس فيزیکی سر تونل مربوطه را پيدا کرده و از آن به بعد   192.168.2.1به مقصد

 رود.می Spoke1به  Spoke2مستقيماً از مستقيماً به آن تونل بزند.لذا بسته دوم به 
 

spoke1#TRAceroute 192.168.2.1 
Type  escape sequence to abort. 
Tracing the route to 192.168.2.1 
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id) 
  1 172.16.1.2 29 msec 29 msec 29 msec 

 .يگذردنم Hubاز  Spoke1دومين بسته ارسالی از دهد که پيکر بندي نشان مین ای 08 -01بندي پيکر
 

(K  Spoke1  پس از دریافت پيامnhrp reply  ازSpoke2    آدرس فيزیکی سر تونلSpoke2  را نه تنها

همانطور که گيرد یاد می Spoke2بلکه براي تمام مسيرهاي موجود در  192.168.2.1براي مسير 

يرهاي موجود براي تمام مسبلکه  192.168.2.1نه تنها براي آدرس nhrp کنيد در جدولمشاهده می

 . رکورد اضافه شده است Spoke2در 

 
spoke1#SH IP NHrp Brief  
   Target             Via            NBMA           Mode   Intfc   Claimed  
       172.16.1.1/32 172.16.1.1      12.1.1.2        dynamic  Tu0     <> 
       172.16.1.2/32 172.16.1.2      12.1.2.2        dynamic  Tu0     <> 
      172.16.1.10/32 172.16.1.10     12.1.0.2        static   Tu0     <> 
      192.168.2.0/24 172.16.1.2      12.1.2.2        dynamic  Tu0     <> 

 پس از ارسال بسته اول Spok1در   NHRPتغييرات در جدول  09-01 پيکر بندي

 



 DMVPN Phase 3 with OSPF Routing                                     03  :   01کارگاه 

 

 rayka-co.ir                 گروه آموزشی رایکا

(l    در جدول مسيریابیSpoke1  آدرسnext-hop  هنوز  192.168.2.1مربوط به مسيرHub  است

-nextاین مسير  CEFمشاهده ميشود که نشان ميدهد در جدول  %در کنار آن رکورد عالمت  ولی 

hop کند .دیگري دارد که از قانون جدول مسيریابی تبعيت می 

spoke1#SH IP ROUTE OSPf 
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP 
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area  
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route 
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP 
       a - application route 
       + - replicated route, % - next hop override 
 
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0 
 
      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks 
O   %    172.16.1.2/32 [110/2000] via 172.16.1.10, 00:07:46, Tunnel0 
O        172.16.1.3/32 [110/2000] via 172.16.1.10, 00:07:46, Tunnel0 
O        172.16.1.10/32 [110/1000] via 172.16.1.10, 00:07:46, Tunnel0 
O     192.168.0.0/24 [110/1001] via 172.16.1.10, 00:04:17, Tunnel0 
O   % 192.168.2.0/24 [110/2001] via 172.16.1.10, 00:01:34, Tunnel0 
      192.168.3.0/32 is subnetted, 1 subnets 
O        192.168.3.1 [110/2001] via 172.16.1.10, 00:07:46, Tunnel0 
 
spoke1#SH IP CEF 192.168.2.1 
192.168.2.0/24 
  nexthop 172.16.1.2 Tunnel0 

  .است poke2Sآدرس سر تونل  CEFدرجدول  192.168.2.1مسير   hop-next 21-01پيکربندي 

 

      (m    مراحل f-l  ذکر شده را براي ارتباط با روترSpoke3  تکرار کنيد که جهت خالصه سازي تنها

 پيکربندي آن آمده است .

spoke1#trace 192.168.3.1 source 192.168.1.1 
Type escape sequence to abort. 
Tracing the route to 192.168.3.1 
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id) 
  1 172.16.1.10 18 msec 21 msec 18 msec 
  2 172.16.1.3 44 msec 43 msec 18 msec 
spoke1#trace 192.168.3.1 source 192.168.1.1 
Type escape sequence to abort. 
Tracing the route to 192.168.3.1 
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id) 
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  1 172.16.1.3 18 msec 18 msec 20 msec 
spoke1#sh ip nhrp brief                     
   Target             Via            NBMA           Mode   Intfc   Claimed  
       172.16.1.2/32 172.16.1.2      12.1.2.2        dynamic  Tu0     <> 
       172.16.1.3/32 172.16.1.3      12.1.3.2        dynamic  Tu0     <> 
      172.16.1.10/32 172.16.1.10     12.1.0.2        static   Tu0     <> 
      192.168.1.0/24 172.16.1.1      12.1.1.2        dynamic  Tu0     <> 
      192.168.2.0/24 172.16.1.2      12.1.2.2        dynamic  Tu0     <> 
      192.168.3.0/24 172.16.1.3      12.1.3.2        dynamic  Tu0     <> 
spoke1#sh ip route ospf                     
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP 
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area  
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route 
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP 
       a - application route 
       + - replicated route, % - next hop override 
 
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0 
 
      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks 
O   %    172.16.1.2/32 [110/2000] via 172.16.1.10, 00:09:41, Tunnel0 
O   %    172.16.1.3/32 [110/2000] via 172.16.1.10, 00:09:41, Tunnel0 
O        172.16.1.10/32 [110/1000] via 172.16.1.10, 00:09:41, Tunnel0 
O     192.168.0.0/24 [110/1001] via 172.16.1.10, 00:06:52, Tunnel0 
O   % 192.168.2.0/24 [110/2001] via 172.16.1.10, 00:08:20, Tunnel0 
O   % 192.168.3.0/24 [110/2001] via 172.16.1.10, 00:09:11, Tunnel0 

 
 

 

spoke1#SH IP CEF 192.168.3.1 
192.168.2.0/24 
  nexthop 172.16.1.3 Tunnel0 
 
 

  .Spoke3به  Spoke1براي ارتباط  l)-(fهاي  پيکربنديتکرار    20-01پيکربندي 

 

 


