
Open Shortest Path First (OSPF)

OSPF (Open Shortest Path First) ini merupakan protocol link-state. Teknologi link-state
dikembangkan dalam ARPAnet untuk menghasilkan protokol yang terdistribusi yang jauh lebih baik
daripada protokol distance-vector. Alih-alih saling bertukar jarak (distance) ke tujuan, setiap router
dalam jaringan memiliki peta jaringan yang dapat diperbarui dengan cepat setelah setiap perubahan
topologi. Peta ini digunakan untuk menghitung route yang lebih akurat daripada menggunakan protokol
distance-vector. Perkembangan teknologi ini akhirnya menghasilkan protokol Open Shortest Path First
(OSPF) yang dikembangkan oleh IETF untuk digunakan di Internet. Bahkan sekarang Internet
Architecture Board (IAB) telah merekomendasikan OSPF sebagai pengganti RIP.

OSPF bekerja dengan sebuah algoritma yang disebut Dijkstra. Pertama, sebuah pohon jalur
terpendek (shortest path tree) akan dibangun, dan kemudian routing table akan diisi dengan jalur
terbaik yang dihasilkan dari pohon tersebut. OSPF melakukan converge dengan cepat, meskipun tidak
secepat EIGRP, dan OSPF mendukung multiple route dengan biaya (cost) yang sama ke tutujuan yang
sama.

Gambar 11.1  Dijkstra’s SPF algorithn



Prinsip link-state routing sangat sederhana. Sebagai pengganti menghitung route “terbaik”
dengan cara terdistribusi, semua router mempunyai peta jaringan dan menghitung semua route yang
terbaik dari peta ini. Peta jaringan tersebut disimpan dalam sebuah basis data dan setiap record dalam
basis data tersebut menyatakan sebuah link dalam jaringan. Record-record tersebut dikirimkan oleh
router yang terhubung langsung dengan masing-masing link.

Gambar 11.2 Routing protocol

Karena setiap router perlu memiliki peta jaringan yang menggambarkan kondisi terakhir
topologi jaringan yang lengkap, setiap perubahan dalam jaringan harus diikuti oleh perubahan dalam
basis data link-state yang terletak di setiap router. Perubahan status link yang dideteksi router akan
mengubah basis data link-state router tersebut, kemudian router mengirimkan perubahan tersebut ke
router-router lain.

Protokol yang digunakan untuk mengirimkan perubahan ini harus cepat dan dapat diandalkan.
Ini dapat dicapai oleh protokol flooding. Dalam protokol flooding, pesan yang dikirim adalah perubahan
dari basis data serta nomor urut pesan tersebut. Dengan hanya mengirimkan perubahan basis data,
waktu yang diperlukan untuk pengiriman dan pemrosesan pesan tersebut lebih sedikit dibandingdengan
mengirim seluruh isi basis data tersebut. Nomor urut pesan diperlukan untuk mengetahui apakah pesan
yang diterima lebih baru daripada yang terdapat dalam basis data. Nomor urut ini berguna pada kasus
link yang putus menjadi tersambung kembali.

Pada saat terdapat link putus dan jaringan menjadi terpisah, basis data kedua bagian jaringan
tersebut menjadi berbeda. Ketika link yang putus tersebut hidup kembali, basis data di semua router
harus disamakan. Basis data ini tidak akan kembali sama dengan mengirimkan satu pesan link-state saja.
Proses penyamaan basis data pada router yang bertetangga disebut sebagai menghidupkan adjacency.
Dua buah router bertetangga disebut sebagai adjacent bila basis data link-state keduanya telah sama.
Dalam proses ini kedua router tersebut tidak saling bertukar basis data karena akan membutuhkan
waktu yang lama.

Proses menghidupkan adjacency terdiri dari dua fasa.Fasa pertama, kedua router saling bertukar
deskripsi basis data yang merupakan ringkasan dari basis data yang dimiliki setiap router. Setiap router
kemudian membandingkan deskripsi basis data yang diterima dengan basis data yang dimilikinya. Pada
fasa kedua, setiap router meminta tetangganya untuk mengirimkan record-record basis data yang
berbeda, yaitu bila router tidak memiliki record tersebut, atau nomor urut record yang dimiliki lebih



kecil daripada yang dikirimkan oleh deskripsi basis data. Setelah proses ini, router memperbarui
beberapa record dan ini kemudian dikirimkan ke router-router lain melalui protokol flooding.

Protokol link-state lebih baik daripada protokol distance-vector disebabkan oleh beberapa hal:
waktu yang diperlukan untuk konvergen lebih cepat, dan lebih penting lagi protokol ini tidak
menghasilkan routing loop. Protokol ini mendukung penggunaan beberapa metrik sekaligus.
Throughput, delay, biaya, dan keandalan adalah metrik-metrik yang umum digunakan dalam jaringan. Di
samping itu protokol ini juga dapat menghasilkan banyak jalur ke sebuah tujuan. Misalkan router A
memiliki dua buah jalur dengan metrik yang sama ke host B. Protokol dapat memasukkan kedua jalur
tersebut ke dalam forwarding table sehingga router mampu membagi beban di antara kedua jalur
tersebut.

Rancangan OSPF menggunakan protokol link-state dengan beberapa penambahan fungsi.
Fungsi-fungsi yang ditambahkan antara lain mendukung jaringan multi-akses, seperti X.25 dan Ethernet,
dan membagi jaringan yang besar mejadi beberapa area.

Telah dijelaskan di atas bahwa setiap router dalam protokol link-state perlu membentuk
adjacency dengan router tetangganya. Pada jaringan multi-akses, tetangga setiap router dapat lebih dari
satu. Dalam situasi seperti ini, setiap router dalam jaringan perlu membentuk adjacency dengan semua
router yang lain, dan ini tidak efisien. OSPF mengefisienkan adjacency ini dengan memperkenalkan
konsep designated router dan designated router cadangan. Semua router hanya perlu adjacent dengan
designated router tersebut, sehingga hanya designated router yang adjacent dengan semua router yang
lain. Designated router cadangan akan mengambil alih fungsi designated router yang gagal berfungsi.

Langkah pertama dalam jaringan multi-akses adalah memilih designated router dan
cadangannya. Pemilihan ini dimasukkan ke dalam protokol Hello, protokol dalam OSPF untuk
mengetahui tetangga-tetangga router dalam setiap link. Setelah pemilihan, baru kemudian router-
router membentuk adjacency dengan designated router dan cadangannya. Setiap terjadi perubahan
jaringan, router mengirimkan pesan menggunakan protokol flooding ke designated router, dan
designated router yang mengirimkan pesan tersebut ke router-router lain dalam link.

Designated router cadangan juga mendengarkan pesan-pesan yang dikirim ke designated
router. Jika designated router gagal, cadangannya kemudian menjadi designated router yang baru serta
dipilih designated router cadangan yang baru. Karena designated router yang baru telah adjacent
dengan router-router lain, tidak perlu dilakukan lagi proses penyamaan basis data yang membutuhkan
waktu yang lama tersebut.

Dalam jaringan yang besar tentu dibutuhkan basis data yang besar pula untuk menyimpan
topologi jaringan. Ini mengarah kepada kebutuhan memori router yang lebih besar serta waktu
perhitungan route yang lebih lama. Untuk mengantisipasi hal ini, OSPF menggunakan konsep area dan
backbone. Jaringan dibagi menjadi beberapa area yang terhubung ke backbone. Setiap area dianggap
sebagai jaringan tersendiri dan router-router di dalamnya hanya perlu memiliki peta topologi jaringan
dalam area tersebut. Router-router yang terletak di perbatasan antar area hanya mengirimkan ringkasan
dari link-link yang terdapat dalam area dan tidak mengirimkan topologi area satu ke area lain. Dengan
demikian, perhitungan route menjadi lebih sederhana.



OSPF Message Encapsulation

OSPF Message Encapsulation terjadi pada lapisan data-link dengan nomor protocol 89. Data
field ini dapat berisi salah satu dari lima tipe paket OSPF. Pada IP packet header, alamat tujuannya
mempunyai dua alamat multicast yaitu 224.0.0.5 dan 224.0.0.6

Gambar 11.3 OSPF Message encapsulation

OSPF Packet types

Ada 5 tipe paket yang digunakan OSPF, yaitu :
1. Hello packet ¦ untuk menemukan serta membangun hubungan antar tetangga router OSPF.
2. Database Description (DBD) ¦ untuk mengecek singkronisasi database antar router.
3. Link-State Request (LSR) ¦ meminta spesifikasi link-state records antara router satu dengan

yang lain.
4. Link-State Update (LSU) ¦ mengirimkan permintaan spesifikasi link-state records.
5. Link-State Acknowledgement (LSAck) ¦ menerima paket link-state.

Gambar 11.4 Tipe paket OSPF



Hello Packet
Hello Packet digunakan untuk menemukan serta membentuk suatu hubungan tetangga antara

router OSPF. Untuk membentuk hubungan ini router OSPF akan mengirimkan paket berukuran kecil
secara berkala ke jaringan. Paket inilah yang disebut dengan Hello packet. Paket ini juga
mengadpertensikan router mana saja yang akan menjadi tetangganya. Pada jaringan multi-access Hello
Packet digunakan untuk memilih Designated Router (DR) dan Back-up Designated Router (BDR). DR dan
BDR akan menjadi pusat komunikasi seputar informasi OSPF dalam jaringan tersebut.

Database Description (DBD)
DBD digunakan selama pertukaran database. Paket DBD pertama digunakan untuk memilih

hubungan master dan slave serta menetapkan urutan yang dipilih oleh master. Pemilihan master dan
slave berdasarkan router ID tertinggi dari salah satu router. Router dengan router ID tertinggi akan
menjadi master dan memulai sinkronisasi database. Router yang menjadi master akan melakukan
pengiriman lebih dulu ke router slave. Peristiwa ini di istilahkan fase Exstart State. Setelah fase Exstart
State lewat, selanjutnya adalah fase Exchange. Pada fase ini kedua router akan saling mengirimkan
Database Description Packet. Bila si penerima belum memiliki informasi yang terdapat dalam paket
tersebut, maka router pengirim akan memasuki fase Loading State. Dimana fase ini router akan
mengirimkan informasi state secara lengkap ke router tetangganya. Setelah selesai router-router OSPF
akan memiliki informasi state yang lengkap dalam databasenya, ini disebut fase Full State.

Link-State Request (LSR)
LSR akan dikirim jika bagian dari database hilang atau out of date. LSR juga digunakan setelah

pertukaran DBD selesai untuk meminta LSAs yang telah terjadi selama pertukaran DBD.

Link-State Update (LSU)
LSU mengimplementasikan flooding dari LSAs yang berisi routing dan informasi metric. LSU

dikirim sebagai tanggapan dari LSR.

Link-State Acknowledgement (LSAck)
OSPF membutuhkan pengakuan untuk menerima setiap LSA. Beberapa LSA dapat diakui dalam

sebuah paket single link-state acknowledgement. Paket ini dikirim sebagai jawaban dari packet update
link state serta memverifikasi bahwa paket update telah diterima dengan sukses. LSAck akan dikirim
sebagai multicast. Jika router dalam keadaan DR atau BDR maka pengakukan dikirim ke alamat multicast
router OSPF dari 224.0.0.5 sedangkan bila router dalam keadaan tidak DR atau BDR pengakuan akan
dikirim kesemua alamat multicast router DR dari 224.0.0.6

Hello Protocol

Paket OSPF yang pertama adalah Hello packet. Hello packet digunakan untuk :
 Menentukan tetangga OSPF dan membangun adjacencies dengan tetangga

 Memberitahu kepada router lain untuk setuju menjadi tetangga

 Menentukan  Designated Router (DR) and Backup Designated Router (BDR)



Gambar 11.5 OSPF Message format

Gambar diatas meliputi
 Type: OSPF Packet Type: Hello (1), DD (2), LS Request (3), LS Update (4), LS ACK (5)
 Router ID: ID dari router
 Area ID: area dari mana packet berasal
 Network Mask: subnet mask dari interface pengirim
 Hello Interval: waktu pengiriman packet hello dari router
 Router Priority: digunakan untuk menentukan DR dan BDR
 Designated Router (DR): Router ID dari DR, jika ada
 Backup Designated Router (BDR): Router ID dari BDR, jika ada
 List of Neighbors: daftar ID Router OSPF dari router tetangga

Neighbor Establishment

Sebelum sebuah router OSPF menyebarkan link-state ke router lain, hal yang pertama kali harus
ditentukan adalah apakah ada tetangga OSPF lain pada setiap link nya. Dalam gambar dibawah, router
OSPF akan mengirimkan paket Hello ke semua OSPF yang aktif pada setiap interfece untuk menentukan
apakah ada tetangga di link tersebut. Informasi dalam Hello OSPF termasuk ID Router OSPF dari router
mengirimkan paket Hello. Menerima paket Hello OSPF pada sebuah interface untuk setiap router
menegaskan bahwa ada router lain dengan menggunakan OSPF pada link ini. OSPF adjacency untuk
menetapkan router tetangga yang terhubung. Sebagai contoh, dalam gambar, R1 akan membangun
adjacencies dengan R2 dan R3.

OSPF Hello and Dead Intervals

Sebelum dua router dapat melakukan OSPF adjacency dengan tetanggannya, router harus
terlebih dahulu menyepakati nilai dari : Hello interval, Dead interval, and network type. OSPF hello



interval menunjukkan intensitas OSPF mengirimkan hello packet. Secara default OSPF hello packet
dikirim setiap 10 detik pada multiaccess dan point-to-point segmen dan setiap 30 detik pada non-
broadcast multi-access (NBMA) segmen (Frame Relay, X.25, ATM).

Dalam kebanyakan kasus, OSPF Halo paket dikirim sebagai multicast (224.0.0.5). Menggunakan
alamat multicast memungkinkan sebuah perangkat untuk mengabaikan paket jika interface tidak
diaktifkan untuk menerima paket OSPF. Ini menghemat waktu pemrosesan pada CPU yang
menggunakan non-OSPF device.

Periode dead interval, dinyatakan dalam satuan detik. Selama ini router akan menunggu untuk
menerima packet hello sebelum menyatakan tetangga nya dalam keadaan down. Cisco menggunakan
default dead interval selama  4 kali hello interval. Periode untuk multi-access dan point-to- point adalah
40 detik. Dan untuk NBMA, dead intervalnya salama 120 detik.

Jika dead interval expired sebelum router menerima hello packet, OSPF akan menghapus
informasi tetangga dari link-state database. Dan router akan membanjiri informasi link-state dengan
informasi tetangga dalam keadaan “down” disemua interface yang aktif.

Electing a DR and BDR

Untuk mengurangi jumlah lalu lintas jaringan OSPF multiaccess, OSPF memilih satu Designated
Router (DR) dan Backup Designated Router (BDR). DR bertanggung jawab untuk memperbarui semua
router OSPF yang lain. ketika perubahan terjadi dalam jaringan multiaccess. BDR memantau DR dan
mengambil alih sebagai DR jika DR saat ini gagal.

Gambar 11.6 Electing a DR and BDR



OSPF Link-State Update

Update link-state (LSUs) adalah paket digunakan untuk update routing OSPF. Sebuah paket LSU
dapat berisi sepuluh jenis Link-State Advertisements (LSAs)

Gambar 11.7 LSUs contain link-state advertisements (LSAs)

Basic OSPF Configuration

Gambar dibawah ini menunjukkan topologi untuk bab ini. Perhatikan bahwa skema
pengalamatan tidak berhubungan. OSPF adalah sebuah classless routing protocol. Oleh karena itu, kita
akan mengkonfigurasi mask sebagai bagian dari konfigurasi OSPF. Juga perhatikan dalam topologi ini ada
tiga link serial dengan bandwidth yang telah ditentukan. Dan router masing-masing memiliki beberapa
jalur untuk setiap jaringan remote.

Gambar  11.8 OSPF Topology



Gambar  11.9 IP Address OSPF Topology

OSPF diaktifkan dengan perintah router ospf process-id. Proses-id adalah nomor antara 1 dan
65535 dan dipilih oleh administrator jaringan. Proses-id lokal yang signifikan, yang berarti bahwa ia tidak
harus sesuai dengan OSPF router lainnya untuk membangun adjacencies dengan router – router
tetangga. Ini berbeda dari EIGRP. ID proses EIGRP atau nomor sistem otonomi tidak perlu untuk
mencocokkan dua tetangga EIGRP menjadi berdekatan. Dalam topologi kami, kami akan mengaktifkan
OSPF pada tiga router menggunakan proses ID yang sama 1. Kami menggunakan ID proses yang sama
hanya untuk konsistensi.

R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#

Router(config-router)#network network-address wildcard-mask area area-id

Perintah jaringan OSPF menggunakan kombinasi network-address dan wildcard-mask sama
dengan yang dapat digunakan oleh EIGRP. Tidak seperti EIGRP, OSPF membutuhkan wildcard mask.
Network address dan wildcard mask digunakan untuk menentukan interface atau range interfaces yang
akan diaktifkan ketika menggunakan routing protocol OSPF.

Seperti dengan EIGRP, wildcard mask dapat dikonfigurasi sebagai invers dari subnet mask. Misalnya,
FastEthernet 0 / 0 interface R1 adalah pada jaringan 172.16.1.16/28. Subnet mask untuk interface ini
adalah / 28 atau 255.255.255.240. Kebalikan dari subnet mask hasil di wildcard mask

Gambar  11.10 Konfigurasi OSPF



OSPF Router ID

Router ID OSPF digunakan untuk secara unik mengidentifikasi setiap router dalam domain
routing OSPF. Sebuah Router ID hanya sebuah alamat IP. Router Cisco memperoleh Router ID
berdasarkan tiga kriteria dan dengan prioritas berikut :

1. Gunakan Alamat IP yang telah dikonfigurasi dengan menggunakan perintah pada OSPF
router-id.

2. jika router-id tidak dikonfigurasi, router akan memilih alamat IP tertinggi dari setiap
interface loopback tersebut.

3. Jika tidak ada interface loopback yang dikonfigurasi, router memilih alamat IP aktif tertinggi
dari setiap interface fisiknya.

Verifying OSPF

show ip ospf neighbor adalah perintah yang dapat digunakan untuk memverifikasi dan
memecahkan masalah hubungan router tetangga OSPF. Untuk setiap router tetangga, perintah ini
menampilkan output sebagai berikut:

Gambar  11.11 Verifikasi OSPF

Ketika masalah pada network dengan menggunakan OSPF terjadi, perintah show ip ospf
neighbor dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa router telah membentuk adjacency dengan
router tetangganya. Jika Router ID dari router tetangga tidak ditampilkan, atau jika router tidak
menunjukkan dalam keadaan FULL, kedua router tidak membentuk adjacency OSPF.  Jika dua router
tidak membangun adjacency, link-state informasi tidak akan dipertukarkan. Selain itu command yang
dapat digunakan untuk melakukan verifikasi pada router antara lain : show ip protocols, show ip ospf,
show ip ospf interface

Dua router tidak dapat membentuk adjacency OSPF jika:
 Subnet mask tidak cocok, menyebabkan router berada pada network yang terpisah.
 OSPF Hello atau Dead Timers tidak cocok.
 Type network OSPF tidak cocok
 ada command OSPF network yang hilang atau salah



Examining The Routing Table

Perintah Show IP route dapat digunakan untuk melakukan verifikasi bahwa OSPF dapat
mengirim dan menerima informasi route dari router melalui OSPF. Huruf O pada awal informasi route
menunjukkan bahwa router menggunakan OSPF sebagai protocol routingnya. Tabel routing dan OSPF
akan diperiksa lebih erat dalam bagian berikut. Namun, Anda harus segera memperhatikan dua
perbedaan yang terdapat dalam tabel routing OSPF dibandingkan dengan tabel routing pada bab
sebelumnya.. Pertama, perhatikan bahwa setiap router memiliki empat network yang terhubung
langsung karena jumlah interface loopback dalam network ada empat. interface loopback ini tidak
advertised di OSPF. Oleh karena itu, setiap router terdapat tujuh network yang dikenal. Kedua, tidak
seperti RIPv2 dan EIGRP, OSPF tidak secara otomatis melakukan summarize. OSPF adalah jenis routing
protocol inherently classless.

Gambar  11.11 Perintah Show ip route

OSPF Metric

Metrik OSPF disebut cost. RFC 2328 menyatakan bahwa: “A cost is associated with the output
side of each router interface. This cost is configurable by the system administrator. The lower the cost,
the more likely the interface is to be used to forward data traffic."

Gambar  11.12 CISCO OSPF cost value



Modifying The Cost Of The Link

Ketika sebuah l interface tidak benar-benar beroperasi pada kecepatan T1 default ,interface
tersebuat memerlukan modifikasi secara manual. Kedua sisi dari link harus dikonfigurasi untuk memiliki
nilai yang sama. Gunak perintah Bandwith pada kedua interface atau perintah ip ospf cost untuk
mencapai tujuan ini - nilai yang akurat untuk digunakan oleh OSPF dalam menentukan rute terbaik.

Perintah bandwidth digunakan untuk memodifikasi nilai bandwidth yang digunakan oleh IOS
dalam menghitung biaya OSPF metrik.

Router(config-if)#bandwidth bandwidth-kbps

Gambar  11.13 Modifikasi Bandwith

Angka ini menunjukkan perintah bandwidth digunakan untuk memodifikasi biaya semua
interface serial di topologi. Untuk R1, perintah show ip ospf interface menunjukkan bahwa biaya dari
link Serial 0/0/0 sekarang 1562, hasil perhitungan biaya OSPF Cisco 100.000.000 / 64.000.



Perintah Perintah Yang Digunakan Pada Bab Ini

Perintah Keterangan
Router ospf proses-id Mengaktifasi proses routing OSPF dan mengidentifikasi

proses-id dimana ia akan bekerja. Proses-id ada di range 1
– 65535

Network network-number wild-card area
area-id

Mengaktifkan OSPF pada sebuah interface tertentu atau
sekumpulan interface yang berada di network yang
disebutkan. Interface – interface ini akan berada pada
area yang disebutkan

Show ip ospf Merangkum semua informasi yang berhubungan dengan
OSPF, seperti proses – proses OSPF, Router ID, pemilihan
area, autentikasi, dan statistic SPF

Show ip ospf proses-id Menunjukkan informasi yang sama seperti perintah show
ip ospf, tetapi hanya untuk proses yang disebutkan

Show ip ospf database Menunjukkan topology database untuk link-state
Show ip ospf interface Menunjukkan parameter – parameter interface OSPF dan

informasi OSPF lain yang spesifik pada interface tersebut
Show ip ospf neighbor Menunjukkan setiap tetangga OSPF dan status adjacency
Show ip protocol Menunjukkan status dan ringkasan konfigurasi untuk

semua routing protocol yang aktif



Latihan
Scenario A: Basic OSPF Configuration
Topology Diagram

Soal :
1. Simulasikan topology jaringan diatas dengan menggunakan packet tracert 5.3
2. Lakukan konfigurasi pada semua router sehingga semua jaringan bisa terkoneksi

dengan menggunakan routing protocol OSPF
3. Uji jaringan yang telah dikonfigurasi
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