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را ه ا ﻧﺪزای ﮐﺮدن ﭘﺮ وﺗ ﮑ ﻞ  CARPدر  ) FreeBSDﻧﺴ ﺨﻪ ﭼ ﺎ ﭘﯽ(
ﭘﺮوﺗﮑﻞ  CARPﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺼـﺮ ﺷﺪه  Common Address Redundancy Protocolاﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻫﺎﺳﺖ در ﺷـﺒﮑﻪ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ
آدرس  IPﻣﺸﺘﺮک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﻧﯿﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را ﺑﺎ ﯾﮏ آدرس در ﺷﺒﮑﻪ اراﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳـﺮورﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺳﺮور دﯾﮕﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﺳﺮوﯾﺲ اداﻣﻪ
دﻫﺪ.
در اﯾﻦ روش ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ادرس  ipﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻃﺮﯾﻖ آن ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ را ﺑﺎ آن اﻧﺠﺎم داد از
اﯾﻦ آدرس  ipﻣﺸﺘﺮک ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺮوﺗﮑﻞ  CARPﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض در  FreeBSDﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روش ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی در FreeBSD
را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﭘﺮوﺗﮑﻞ  CARPدر  FreeBSDورژن  10ﺑﻪ ﺑﻌﺪ:
ﺑﺮای ﻓﻌـﺎل ﺳﺎزی اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ در زﻣﺎن راه اﻧـﺪازی ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻓﺎﯾﻞ  loader.confدر زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ  boot/ﺧﻂ زﯾﺮ را وارد ﮐﻨﯿـﺪ ﺗﺎ در زﻣﺎن راه
اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﻮد:
"carp_load="YES

ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﺪون راه اﻧﺪازی ﻣﺠﺪد ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮﻣﺎن  kldloadﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎه ﮐﻨﯿﺪ:
# kldload carp

ﺑﺮای ﻗﺮار دادن اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻂ زﯾﺮ را در ﻫﺴﺘﻪ وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻘﺎﻟﻪ زﯾﺮ را ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﻫﺴﺘﻪ در  FreeBSDﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
device carp

ﺣﺎل ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت زﯾﺮ را ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ در ﻓﺎﯾﻞ  rc.confﮐﻪ در زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ  etc/ﻗﺮار دارد وارد ﮐﻨﯿـﺪ ،ﺑﺮای ﻫﺎﺳﺖ  aاﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت را اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ:
"hostname="hosta.example.org
"ifconfig_em0="inet 192.168.1.3 netmask 255.255.255.0
"ifconfig_em0_alias0="inet vhid 1 pass testpass alias 192.168.1.50/32

ﺑﺮای ﻫﺎﺳﺖ  bاﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت را وارد ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻫﺎﺳﺖ دارای ﯾﮏ آدرس دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ :
"hostname="hostb.example.org
"ifconfig_em0="inet 192.168.1.4 netmask 255.255.255.0
"ifconfig_em0_alias0="inet vhid 2 pass testpass alias 192.168.1.51/32

ﺑﺮای ﻫﺎﺳﺖ  Cاﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت را وارد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﯾﮏ آدرس  IPﻣﺠﺎزی و ﻣﺸﺘﺮک در اﺧﺘﯿﺎر دارد:

hostname="hostc.example.org"
ifconfig_em0="inet 192.168.1.5 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_em0_alias0="inet vhid 1 advskew 100 pass testpass alias 192.168.1.50/32"
ifconfig_em0_alias1="inet vhid 2 advskew 100 pass testpass alias 192.168.1.51/32"

.ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد را راه اﻧﺪازی ﻣﺠﺪد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد
:ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺎﯾﺖ
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