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Abstrakt 
 

Rapporten handlar om routing och då med inriktning på interna routingprotokoll i första hand. Studien är 

gjord med inriktning mot operatörernas nät, där det först finns en teoridel som beskriver det olika 

teknologierna och protokollen. Sedan diskuteras hur det ser ut ifrån operatörernas sida och avslutas med 

en slutsats hur det ser ut i verkligheten idag.. 

Nyckelord: Routing, interna routingprotokoll,  OSPF,  IS-IS 
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1. Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 
 

Arecta Communication AB är ett företag med säte i Kista inom 
datakommunikationsbranschen som förser nationella och internationella operatörer, 

stadsnät och bredbandsaktörer med produkter och tjänster för nätutbyggnad.  
För att bättre förstå kundernas nutida och framtida behov av lösningar behövs en 

översyn av hur kundernas nät är uppbyggda ur routingsynpunkt, vilka routingprotokoll 
som används och hur tankesätten är kring de olika alternativen som erbjuds från de olika 

leverantörerna på marknaden. Genom detta examensarbete hoppas Arecta 
Communication AB få den insikten och kunna använda detta som en del i fortsatt 

utveckling av företagets tekniska och försäljningsinriktade planering. 

 

 

   1.2 Syfte 
 

Syftet med detta examensarbete är att få en kunskap om dem vanligaste interna 

routingprotokollen på marknaden idag. Vidare även en viss inblick i teknologier och 
utrustning runtomkring såsom routrar, externa routing protokoll och 

dataöverföringsprotokoll som även spelar in i detta område. Sedan är tanken också att få 
en inblick hur det ser ut i verkligheten , det vill säga hur det ser ut i 

operatörernas/leverantörernas nätverk. 
 

 
    1.2.1 Frågeställningar 

 
� Vad är ett routingprotokoll? 
� Vilka routingprotokoll finns / används? 

� Hur ser operatörernas nät ut? Vad använder dom för routingprotokoll?  

 

 

1.3 Metoder och material 
 

De metoder jag har tillämpat är litteraturstudier och internetsökning för att få kunskap i 

ämnet. Det finns många böcker i ämnet med de två som jag använt mig mest av är 
”Computer Networks” av Andrew S Tanenbaum och ”OSPF – Anatomy of an Internet 

Routing Protocol” av John T Moy. Den sistnämnda tar upp mycket mer än vad titeln 
antyder. Den beskriver dom vanligaste routingprotokollen och dess teknologi.  

Vidare har jag även gjort praktiska laborationer för att få praktisk förståelse i ämnet och 
fört samtal med opertatörer på marknaden för att få deras synvinkel. 
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2. Resultat 
 

 

2.1 Inledning 
 
Nätverk och i synnerhet Internet med uppkopplingar i mer än 200 länder och med 

miljontals och åter miljontals användare skapar mängder med datatrafik som måste 
dirigeras och ledas rätt.  

Det är här som nätverksutrustning kommer in i bilden och då främst routrar. Det är 
dessa special funktionella datorer som ser till att Internet kopplas samman. 

När ett datapaket skickas från ett ställe till ett annat på Internet så är det routrar som 
bestämmer hur och vart det skall skickas. Protokollen som dynamiskt informerar routern 

hur och vilken väg den skall välja kallas för routingprotokoll. Det är deras jobb att hålla 
koll på förändringar i nätverket, så att den alltid har den senaste och riktiga information 

för att ta rätt beslut när den skickas datatrafiken. Med andra ord så kan man säga att det 
är routing som håller Internet tickande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1 En enkel beskrivning av routrar, deras vägar och dess kostnader. [2] 

 

 
Figur 1.2 Beskrivning av samma som ovan efter att 10.1.1.3 har kalkylerat de bästa vägarna. [2] 

 

 
Figur 1.3 Ett exempel på hur en routingtabell kan se ut förenklat [2] 
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2.2 Grundläggande teori 
 

 

2.2.1 Router 
 

Man kan säga att en router är en specialdesignad dator som gör vägval och skickar 

datatrafiken över nätverket. Den kopplar samman flera lokala nätverk till större nätverk 
Den bestämmer vart ett paket skall skickas till i ett nätverk 

Den arbetar på lager 3 i OSI-modellen och gör sina vägval på IP-nivå. Routern har 
förutom eget minne, processor och operativsystem även routingprotokoll till sin hjälp 

för att ta fram den bästa vägen till en viss punkt i ett nätverk. Det är routingprotokollet 
som med hjälp av algoritmer räknar ut den bästa vägen till andra routrar spar detta i en 

routingtabell för routern att följa. Från klientsidan så brukar routern kallas för default 
gateway (även default route). Det är till den som paketet skall skickas om paket inte 

skall inom det egna nätet utan ut till ett annat externt nätverk. [5] 
  

 

2.2.2 Routing 
 

När man skickar datapaket till andra nätverk än det egna så måste paketen routas. 
Sändaren undersöker först om mottagaren finns i det egna nätverket. Detta görs genom 

att jämföra nätadresserna. Om mottagarens adress är en annan adress än på det egna 
nätet så skickas paketet till den adress som definieras som Defalut Gateway, vilket 

vanligtsvis är en router. Det är sedan routers uppgift att genom sin routingtabell att lista 
ut vart paketet skall skickas i nästa läge. Routingtabellen skall innehålla all nödvändig 

information om andra routrar som krävs för att nå andra nätverk. Man kan antingen sätta 
statiska routs eller låta ett protokoll göra det dynamiskt åt en. Statiskt är förekommande 

i små nätverk med några få routrar, men blir det större nätverk så håller det inte att sitta 
att mata in alla statiska routs för hand. Det blir alldeles för mycket administration. [4] 

[5] 
 

 

2.2.3 Routingprotokoll 

 
Det finns två slags routingprotokoll. Man delar upp dom i interna och externa protokoll. 

Dem interna routingprotokollen som kallas Interial Gateway Protocol (IGP) med ett 
samlingsnamn är de protokoll som man använder inom ett större nätverk eller rättare 

sagt inom ett autonomnt system. De externa routingprotokollen Exterial Gateway 
Protocol (EGP) däremot används emellan dessa autonoma system för att binda samman 

dessa till större nätverk. Internet till exempel binds samman på detta vis. Det är 
routingprotokollets uppgift att dirigera datatrafiken med hjälp av av routingtabellen så 

att datatrafiken kommer till rätt mottagare. Det finns två teknologier av routingprotokoll 
och dessa är distans vektor och link-state. De två skiljer sig åt och om vi börjar med 

distans vektor så fungerar det så att det skickar ut uppdateringar med hela 
routingtabellen till alla sina grannroutrar. Det blir ganska mycket trafik i stora nätverk 

och det tar lång tid innan alla routrar har samma information dvs när dom har nått 
konvergens. I länkstatus protokoll däremot så skickar bara själva uppdateringarna och 

inte hela tabellen. Detta gör att det är en snabbare sätt att få konvergens och att trafiken 
mellan routrarna hålls nere. Länkstatus protokoll använder sig av en databas där den har 

en komplett topologisk bild av nätverket. Alla routrar har en likadan. Tittar vi på dom 
interna protokollen så har vi där OSPF, RIP, IS-IS och IGRP bland annat och på den 

externa sidan har vi EGP och BGP för att nämna de vanligaste. [2] 
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Figur 1.4 Inom det autonoma systemet använder man Interial Gateway Protocol (IGP) och 

emellan dessa använder man Exterial Gateway Protocol (EGP)[2] 

 

 

2.2.4 AS – Autonomt system  
 
AS - Autonomous System [4][2] 

Ett autonomt system är ett koncept som togs fram under mitten av 80-talet då Internet 

började att växa. Det började att bli så stort att DARPA (Defence Advanced Research 

Agency) som vid den tidpunkten administrerade alla routrar, inte ensam kunde klara av 
detta. Följden blev att ett förslag kom fram att man skulle ha en mer distribuerad 

kontroll, så att nätverksansvariga kunde sköta just sin del av nätet och dessutom ge 
routrarna en detaljerad bild av de interna förbindelserna och att se hur routingen 

fungerar inom det egna nätet. Det vill säga vilka adresser som finns var och hur dessa 
adresser kan nås inom det egna nätet. 

 
Istället för att skicka all denna information vidare till nätverksansvariga så skulle man 

istället baka in detta under en sammanställning, under ett så kallat AS nummer. Den 
sammanställning skulle man sedan dela med sig av till andra nätverksansvariga vid den 

punkt i det egna nätet där man lämnar det för att gå in i någon annans nät, kallat the 
border. Så ett AS nummer används för att kunna sammanställa routinginformation på ett 

mer effektivt sätt. Dessutom gör det att man kan ha en egen helt oberoende 
routingmetod jämfört med vad de andra nätverken har. Man kan säga att AS är ett sätt 

för att hålla ner informationen som måste utbytas för att routingen skall fungera. 
 

Man ansöker om AS nummer via sin operatör, som i sin tur ansöker hos en myndighet. I 
Europa är det RIPE som tillhandahåller AS nummer medan det i Amerika är ARIN som 

sköter det. 
 

2.2.5 CIDR 
 
Classless Inter-Domain Routing [4] 

CIDR är en standard för hur en IP-adress skall tolkas. En IP-adress är uppdelad i två 

delar, en nätdel och en klientdel. Det som avgör detta är subnätmasken. Den avgör vart 

nätdelen slutar och klientdelen startar. Förr i tiden hade man fasta klasser. Dom var tre 
till antalet, a, b, c klass adresser. Fanns för övrigt en fjärde också, men dessa tre var det 

som användes mest.  

IGP 

IGP 

Router 3 

Router 4 

Router 2 

Router 1 

Router 7 

Router 6 Router 5 

AS1 AS2 

EGP 
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• Klass A – subnätmasken är /8 - 255.0.0.0  

• Klass B – subnätmasken är /16 - 255.255.0.0  

• Klass C – subnätmasken är /24 - 255.255.255.0 

 

I och med CIDR intåg så behöver man inte vara låst till dessa 3 klasser. Den har stöd för 
VLSM (Variable Length Subnet Mask) vilket tillåter att man kan dela upp sitt nät i fler 

mindre nät genom att göra om subnätmasken. Den nya metoden kallas också klasslös 
routing ibland, därav namnet CIDR 
 

 

2.2.6 TCP 
 

Transmission Control Protocol [1] 

TCP är ett förbindelseorienterat dataöverföringsprotokoll. Det vill säga att det upprättar 
en förbindelse mellan sändare och mottagare innan de börjar överföringen av 

datatrafiken. TCP skapar en session som är uppdelad i tre faser. Den första är själva 
anslutningen med mottagaren då förbindelsen upprättas genom handskakning (Three 

way handshake), sedan sker själva överföringen av data, där mottagaren efter varje 
mottaget paket, eller som oftast efter flera paket, bekräftar att den fått detta och kan ta 

emot nästa på turordningen och slutligen så sker nerkopplingen i några steg, där 
sändaren först meddelar att den inte har mer att skicka varpå mottagaren bekräftar detta 

och i sin tur får ett avslutningspaket från mottagaren som sändaren bekräftar. 
 

 

2.2.7 UDP 
 

User Datagram Protocol [1] 

UDP är liksom TCP ett dataöverföringsprotokoll. Det är förbindelselöst, det vill säga 
det upprättar ingen förbindelse mellan sändare och mottagare innan det börjar att sända 

sin trafik. Med andra ord så kan man säga att den inte bryr sig om det kommer fram 
eller inte. På så sätt så känner inte sändaren av om något paket försvinner på vägen, 

vilket gör att det lämpar sig bäst för trafik som inte är lika känslig för borttappade paket, 
som till exempel multimediatrafik. 

 

  
2.2.8 IP 

 
 Internet Protocol [1] 

IP är ett överföringprotokoll. Det är förbindelselöst, det vill säga det garanterar inte att 
paket kommer fram. Men det används tillsammans med TCP och bildar då TCP/IP, där 

TCP tar han om att upprätta förbindelse och att garantera att paketen kommer fram. Det 
finns två versionen av IP, dels den äldre som heter IPv4 och den nyare varianten som 

heter IPv6 som lanserades under 2004. De är framtagna och utvecklade av Internet 
Engineering Task Force (IETF). IPv6 är bakåtkompatibelt, det vill säga att det fungerar 

tillsammans med IPv4. Den nyare versionen har förutom längre adress del, den har ökat 
den delen från 32 bitar till 128 bitar även bättre säkerhet.  
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2.3 Interna routingprotokoll 
 

2.3.1 OSPF 
 

OSPF som står för Open Shortest Path First är ett Interial Gateway Protocol (IGP), det 
vill säga ett internt routingprotokoll som man använder inom ett Autonomnt System 

(AS), till skillnad från Exterial Gateway Protocol (EGP) som man använder mellan 
autonoma system [2] 

 
Det började att utvecklas redan 1987 av Internet Engineering Task Force (IETF). 

Protokollet vidareutvecklas hela tiden för att bli bättre men själva orginaldesignen av 
OSPF protokollet fastställdes i OSPF versionen två (OSPFv2) 1991. OSPF version 3 

(OSPFv3) är också i antågande med stöd för IP version 6 (IPv6) [4] 
 

Då man började att utveckla OSPF så var Internet väldigt ungt och litet. Man körde 
fortfarande mycket med statisk routing och dem som körde med dynamisk routing 

använde sig av protokollet RIP (Routing Information Protocol) som internt 
routingprotokoll. I och med att Internet växte så gick man mer och mer över till 

dynamisk routing. Men man kom snabbt fram till att detta protokollet hade problem. I 

och med att Internet växte och de Autonoma systemen blev större, så blev även 
routingtabellerna större vilket medförde att mängden bandbredd som upptogs av RIPs 

uppdateringar ökade snabbt. Det tillsammans med några till problem gjorde att det 
behövdes en ersättare till RIP. På så sätt började IETF att skissa på OSFP. 

 
OSPF är ett link-state protokoll som även kallas shortest path first (SPF) för att det 

använder sig av Djikstras Shortest Path First algoritm för att kalkylera routingvägar. 
Link-state fungerar som så att varje router som kör link-state algoritmen beskriver sin 

omgivning genom link-state advertisment eller LSA:s som det förkortas till andra 
routrar. Med omgivningen menas vilka interface routern har, vart dom är kopplade och 

vad det kostar att skicka trafik på dessa respektive interface. Dessa LSA:s skickas till 
alla andra routrar genom en procedur som kallas flooding. Detta gör att alla routrar får 

samma uppsättning av LSA:s som samlas i en databas kallad link-state database. Det är 
sedan utifrån denna databas som routern kalkylerar sin routingtabell med hjälp av 

Djikstras algoritm. 
 

 
Figur 1.5   OSPF tar emot LSAs, skapar en databas med dessa, kalkylerar bästa vägar med hjälp 

av Djikstras algoritm och skriver sen in dessa i routingtabellen.[2] 

 

Skillnaden mellan link-state som OSPF är och Distance vector protokoll som t ex RIP är 

bland annat att medans distance vector skickar hela sin tabell till andra routrar så skickar 

link-state bara uppdateringar och ändringar som sker. Detta medför bland annat mycket 
mindre sådan trafik på nätet. 

 
För att göra sig hörd i nätverket så börjar routern med hjälp av OSPF att skicka ut så 

kallade Hello packets. Den skickar ut detta på alla interface för att annonsera ut sig själv 
till alla grannroutrar. En router lär sig med hjälp av denna metod om sina grannroutrar. 

Hello packets skickas ut var 10:e sekund som standard. Om nästföljande paket från 
grannroutern inte kommer inom 40 sekunder så antar routern att grannroutern är död 

och droppar då förbindelsen till den. I Hello protokollet som har hand om att skicka 

IP 

routingtabell Länkstatus 

databas 

Mottagna LSAs 

Djikstra’s 

algoritm 



 9

Hello paketen så finns inställningar för intervallen man ska skicka, där standard är var 

10:e sekund och sen finns även inställning för Dead router intervall, som till standard är 
satt till 40 sekunder. Hello protokollet försäkrar att varje grannrouter kan skicka och ta 

emot paket från den andra. Den fastställer att förbindelsen mellan routrarna är 
dubbelriktad. Med andra ord så skickar den ut ett Hello paket och förväntar sig ett svar 

av grannrouter inom en tidsintervall. Får den inte det så upprättas ingen förbindelse 

mellan dessa routrar. 
Detta pågår löpande hela tiden och så fort en router inte svarar inom utsatt tid så antar 

skickande router att den grannroutern är ”död” och tar då bort den ur sin lista. 
 

Så fort en router har fått klart för sig om sin omgivning så startas utbytet av link-state 
databasen. Det hela pågår till alla routrar har en identiskt link-state databas. För att 

sedan hålla denna ajour och synkroniserad så används proceduren reliable flooding. 
Link-state databasen ger en komplett bild över nätverket, vilka routrar som ingår och 

vilka nätverkssegment och hur dessa är ihopkopplade. Så teoretisk kan man med hjälp 
av denna databas rita en komplett karta över nätverket. 

 
För att det inte skall bli alltför mycket trafik med uppdateringar över nätverket så har 

OSPF löst det så att man utser en designerad router för sin broadcast domän som alla 
andra routrar på den domänen uppdaterar sig med, synkar sin databas gentemot. För att 

vara på den säkra sidan utifall den designerade routern går ner så finns även en backup 
till den designerade routern kallad backup designated router. Detta är mer effektivt sätt 

att av synkronisering, istället för att alla routrar skall synkronisera med varandra. Det är 
den första routern som kopplas in på nätet som blir den designerade routern och den 

nästföljande blir då backup. Går någon av dessa ner så kliver en ny router in som 
backup resp designerad router. 
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OSPF har stöd för hierarkisk routing. Det är en teknik som är vanlig när man bygger 

stora nätvek. Detta för att minska ner resurserna som krävs. Ju större nätverket blir, ju 
större blir också routingtabellerna. Då krävs det också mer resurser från routern i form 

av minne och CPU kapacitet. Större nätverk medför också att mer bandbredd går åt till 
att skicka uppdateringar. Med hierkisk routing menas att man delar in nätet i olika 

nivåer.  
 

  
 Figur 1.6 Beskrivning av hierarkisk routing [2] 

 

 

Exempelvis så minskas routingposterna i routingtabellen betydligt med den här 

metoden. Från att behöva hålla reda på alla postern i ett rakt nät, så behöver man här 
bara hålla reda på routingposterna till alla som är på en egen nivå. När paketet inte är 

adresserat till någon på sin egen nivå så skickar man det bara uppåt i heirakin. 

 
Ett OSPF nätverk kan även delas upp i mindre nätverk som kallas för OSPF areas. Man 

börjar då med att skapa en backbone area  som de övriga areorna är kopplade till. Varje 
area har sin egen länkstatus databas som beskriver hur det ser i den egna arean. De 

routrar som sitter på gränsen mellan flera areor och kopplar samman dessa kallas för 
Area Border Routers (ABRs). Areorna identifieras med hjälp av en area kod på 32 bitar 

som heter Area ID.    
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2.3.2 Integrated IS-IS  
 

Intermediate system to intermediate system.[2] 

Kallas även Dual IS-IS ibland. IS-IS är ett routingprotokoll av slaget länkstatus liksom 
OSPF. Till flera delar är det också lika som OSPF, men det är en del som skiljer. Det är 

framtaget av Internationella Teleunionen som bland annat är känd för att tagit fram OSI-
modellen.  

 
Integrated IS-IS är en anpassning av det standardiserade OSI förbindningslösa data 

routingprotokollet. Detta för att kunna användas för IP-routing. Detta medför att det kan 
både användas för OSI och för IP protokoll samtidigt, där av namnet integrated och 

dual. I IS-IS så kallas routrarna för Intermediate Systems (ISs) och paketen protokollet 
använder sig av kallas Protocol Data Units (PDUs). Så för att hålla sig ajour med sin 

omgivning, för att se vilka routrar den har kontakt med så skickar den ut Hello packet 
som här kallas IS-IS Hello PDUs (IIH PDUs). Det paketet har en giltighetstid, under den 

tiden måste grannroutern svara annars så anses den vara nere och slopas. Tiden är satt så 
pass tilltagen så att grannroutern hinner få flera Hello paket innan den slopas, på så sätt 

kommer man förbi problemet om något paket skulle komma bort på vägen. Försvinner 
det första paketet på vägen och nästa kommer fram så finns det tid för routern att svara 

så att den fortfarande blir betraktad som aktiv. 
 

IS-IS är ju som sagt ett länkstatus protokoll och har en länkstatus databas, där den har 

sin omgivning beskriven. Varje del av databasen kallas för link-state PDUs (LSPs). Det 
är dessa som sedan skickas ut i routing domänen för att uppdatera andra routrar genom 

så kallas reliable flooding. Det finns en speciell sorts LSP som kallas pseudonode LSP, 
det är den som listar alla ISs:er som ingår i en viss domän (jämförbart med OSPFs 

network LSA). Så man kan säga att alla LSPs som man får in från sina omgivande IS-IS 
routrar är det som formar länkstatus databasen. 

 
Så fort som en IS får ny kontakt med en grannrouter genom Hello paket så börjar dom 

med att synkronisera varandras länkstatus databaser. Det görs med hjälp av Sequence 
Number PDUs, som beskriver en samling av LSPs och med hjälp av Complete Sequence 

Number PDUs. Med dessa kollar man vilka LSPs man har och inte har. När det är klart 
så skickar ISs:en dom LSPs den andra saknar, så att båda har en komplett samling av 

LSPs och så även en fullständig länkstatus databas 
 

IS-IS använder sig också liksom OSPF av Djikstras algoritm för att kalkylera fram 
routingtabellen. Den gör den kalkyleringen på dom LSPs den har i länkstatus databasen. 

IS-IS har en begränsning på 1024 vad gäller kostnaden för en väg till en annan router, 
vilket gör Djikstras algoritm lite mer effektiv.  
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2.3.3 IGRP 
 

Interial Gateway Routing Protocol [2] 

Ett routingprotokoll som är utvecklat av Cisco Systems. Det är ett distans vektor 
protokoll som mest används tillsammans  med Ciscos egna routrar. IGRP är ganska likt 

RIP till stora delar. Den största skillnaden mellan dessa protokoll är vilka routing 
mätvärden dem använder. Då RIP bara använder sig av antalet hopp (hop count), så 

använder sig IGRP av flera. Dessa är bland annat bandbredden, last, fördröjning, 
pålitlighet och antalet hopp. IGRP har en maxantal på antalet hopp på 255. Den 

använder sig av flera mätvärden samtidigt och räknar sedan fram den som har bäst 
sammanlagda värde kan man säga. Till exempel om man använder sig av mätvärdena 

antalet hopp, pålitlighet och bandbredd och två stycken som har lika antalet hopp och 
lika pålitlighet, då väljs den som har bästa tillgängliga bandbredd. 

IGRP har ingen interaktion med sin omgivning, förutom utväxling av routingtabell 
uppdateringar. Den utväxlar, broadcastar ut sin routingtabell till sin omgivning var 90:e 

sekund (standard).  
IGRP körs direkt över Internet Protocol (IP) Cisco har även gjort en vidareutveckling av 

detta protokoll med en blandning av distans vektor och länkstatus teknologi som heter 
Enhanched Interal Gateway Protocol (EIGRP). Den har även stöd för CIDR. 

 

 

2.3.4 RIP 
 

Routing Information Protocol. [2] 

RIP är ett distans vektor protokoll som har sitt ursprung som en del av ARPANET och 
skapades 1969. Det använder sig av ett routing mätvärde för att beräkna bästa vägen i ett 

nätverk, det mätvärdet är antal hopp. Förenklat kan man säga att den mäter antalet 
routrar den måste gå igenom för att komma fram till en viss punkt i nätverket. RIP har 

en begränsning på antal hopp och maxantalet är 15. Den använder sig av något som 
kallas Bellman-Ford algoritmen för att räkna ut dessa vägar och bygga upp sin 

routingtabell. Den tabellen använder den sedan för att kolla i när den ska skicka 
datatrafik till ett visst nät. 

För att hålla denna tabell uppdaterad så skickar den hela tabellen varje 30:e sekund 
(standard) till alla andra routrar som den är direkt uppkopplad gentemot. 

 
Den använder sig av protkollet UDP (User Datagram Protocol) för att transportera 

datatrafiken.  
Först kom versionen RIPv1 och standardiserades. Den använde sig av klass routing, 

vilket innebar att den inte hade stöd för VLSM (Variable Lenght Subnet Mask), med 
andra ord så måste alla subnät ha samma storlek. 

För att komma runt bland annat detta problem så skapades en ny version 1994, RIPv2. 
Det är den versionen som är standard idag. Det finns även en del utökningar av 

protokollet som skapas med tiden för att stöda vissa saker. Bland annat RIPng som har 
stöd för Internet Protokoll verison 6 (IPv6) 

 
2.3.5 GGP  

 
Gateway to gateway protocol [2] 

Ett av Internets första routingprotokoll som är ett distans vektor protokoll som kördes av 
ARPANET, när det var kärnan av Internet i Internets vagga. GGP skickade periodvis ut 

Echo meddelanden till sina grannar och förväntade sig ett Echo svar tillbaka för att kolla 
statusen gentemot sin omgivning. Den hade dock ett litet udda drag. När den fick svar 

av minst 2 av sina 4 Echo meddelanden så betraktade den sin granne för tillgänglig, fick 
den däremot bara svar på en eller mindre av sina Echo meddelanden så betraktade den 

sin granne för nere. Den skickade bara uppdateringar av sin routingtabell till sina 
grannar. 
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2.4 Externa routingprotokoll 
 

2.4.1 EGP 
 

Exterial Gateway Protocol [1] 

EGP är ett externt routingprotokoll. Det brukar även användas som ett samlingsnamn 

för de externa routingprotokollen. 
EGP var det första externa routingprotokollet som utvecklades. Det var ett distans 

vektor protokoll som ersattes av det nyare BGP. Det var ett strikt hierkiskt strukturerat, 
med en trädstrukur över sina ASs. På grund av detta och sina något annorlunda 

mätvärden så fick det snabbt ”namnet” att vara ett protokoll som bara nådde ut till sin 
omgivning istället för att vara ett bra routingprotokoll. Detta skyndade på utvecklingen 

av BGP.  
 

 

 2.4.2 BGP 
 

Border Gateway Protocol [2] 

BGP är även det ett externt routingprotokoll. Det har tagit över efter EGP och är det 
vanligaste förekommande externa protokollet idag. Det är ett distans vektor protokoll 

men med några skillnader från ett vanligt standard distans vektor protokoll som t ex 

RIP. Den största skillnaden mellan dessa är hur BGP hanterar sina uppdateringar. Till 
skillnad från RIP som skickar hela sin routingtabell i en bestämd tidintervall så skickar 

BGP bara hela routingtabellen första gången den pratar med en grannrouter. De 
nästföljande gångerna så skickar den bara uppdateringar. För att kunna göra detta på ett 

säkert sätt , så kör BGP över TCP. Så där ett standard distans vektor protokoll tappar 
kontakten med en routingväg, så väntar den bara på en ny uppdatering, som vanligtvis 

kommer inom 30 sekunder (standard för ex RIP) så måste BGP som bara skickar 
uppdateringar hålla reda på alternativa routingvägar utifall en router går ner. Detta gör 

den i en databas som kallas Routing Infomation Base-Inbound (RIB-In) BGP tar inte 
reda på sina grannar, som kallas för peers i detta fall, dynamiskt utan dom konfigureras 

manuellt. För att sedan hålla förbindelsen levande med sina grannroutrar så skickar den 
ett keep alive meddelande till sin omgivning var 60:e sek (standard). För att kalkylera 

fram routingtabellen från posterna i RIB-In databasen så använder sig BGP av en metod 
som heter Desicion process, med hjälp av den så räknar den fram en väg som den 

föredrar och skriver in den i routingtabellen.  
BGP kan avvändas inom ett autonomt system eller mellan dessa. Använder man det 

inom ett autonomt system så kallas det för Internal BGP sessioner (IBGP) och används 
det mellan autonoma system så kallas det för External BGP (EBGP).  

 

 

  
   

Figur 1.7 BGP tar emot routingtabell uppdateringar och samlar dessa i sin databas (BGP RIB-

In) gör en besluts process och för sedan in dessa poster i routingtabellen.[2] 

 

 

 

IP 

routingtabell BGP RIB-In 

Mottagna 

routingtabell 

uppdateringar 

Besluts process 



 14

 3. Laboration 
 

3.1 Labb inledning 

 

Jag har gjort en del labbar för att få bättre förståelse och kunskap om de olika 

routingprotokollen och dess kringutrustning. 
Tar med en av dessa som exempel här nedan. Det är en OSPF labb. Syftet med denna 

labb är att sätta upp och konfigurera enligt topologin på bilderna. Till min hjälp hade jag 
6 st layer 3 switchar, en dator och lite kablar. 

Under labben är det tänkt att man skall lära sig hur OSPF konfigureras, hur man skapar 

VLAN och OSPF areas m.m. Vidare hur man slår igång OSPF och hur det fungerar. 
Sedan testar man att det fungerar att skicka trafik över nätet med hjälp av en dator. Jag 

illustrerar labben med två skisser här nedan. En från nätverksskiktets synvinkel och en 
från det fysiska skiktets synvinkel. 
 

 

3.1.1 Nätverk skiss  [3] 
 

 

  .2  
 

Figur 1.8  Topologibeskrivning sett ur utifrån lager 3 i OSI-modellen. (Nätverksskiktet) 
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3.1.2 Fysisk skiss [3] 

 
 

Figur 1.9  Topologibeskrivning sett ur utifrån lager 1 i OSI-modellen. (Fysiska skiktet) 

 

 

3.2 Labb resultat/slutsats 
I och med labben som jag gjort ovan har jag fått en bättre inblick i ett internt 
routingprotokoll, i detta fall OSPF. Hur det fungerar rent praktisk och lärt mig dom 

grundläggande kommandona för att konfigurera upp och kunna använda OSPF i 
routingsyfte. 
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4. Avslutning 
 

4.1 Diskussion 
 

Om man ser till hur det ser ut idag inom routing så är det ständigt under utveckling. 

Routern har gått från att varit en dator med flera nätverkskort till att bli en specialiserad 
hårdvara med många finesser. Givetvis kan man även idag använda sig av en dator som 

man modifierar lite, men det är nog inte så vanligt. Möjligen för hemmabruk och små 
företag. Nu är dessutom de specialiserade routrarna så pass billiga att dom är att föredra. 

Det finns även switchar som klarar av att routa på lager, så kallade layer 3 switchar. 
Dessa är mycket snabbare än en vanlig router då själva routingen sker i hårdvaran.  

 
Från början när Internet eller föregångaren till Internet ARPANET bara bestod av några 

amerikanska universitet så behövdes inte mycket till routing. Den var uppsatt statiskt 
och ändrades till en början inte särskilt mycket. Det var lätt att konfigurera och att 

underhålla. Sedan allt eftersom det växte och att NSF (National Science Foundation) 
även byggde sitt eget nät i Amerika så ökade kraven på routing. ARPANET och 

NSFNET växte och växte och även i Europa började man att skapa egna backbone 
nätverk i form av EuropaNET och EBONE. Efterhand så kopplades dessa nätverk 

samman med varandra och andra länders nätverk växte fram och kopplades samman. 
Flera olika standarder utvecklades med tiden, bland annat TCP, IP, HTML och http. 

Dessa speciellt viktiga i det vi idag kallar Internet, som så småningom växte fram under 

slutet av 80-talet och början av 90-talet. I och med tillämpningar som WWW (World 
Wide Web) och program som webbläsare så växte användningsområdena och därmed 

Internet lavinartat. 
 

Om man ser till routrar, routing och routingprotokoll så är det de som håller Internet 
tickande och gåendes idag. Vad jag i första hand i denna rapport har inriktat mig emot är 

de interna routingprotokollen. Vad man kan säga om dom är att de finns idag rätt 
många. De finns det som är riktig gamla och inte används mera som till exempel GGP, 

men även nyare såsom OSPF och IS-IS. Det är dom jag har fått uppfattningen av att 
vara vanligast på Internet idag. De är de som har den bästa tekniken för att skapa en så 

bra routing som möjligt. De har tagit över från RIP som var det vanligaste 
routingprotokollet förr i tiden, men på grund av sina begränsningar inte används så värst 

mycket idag. Bland privatpersonen förekommer det fortfarande men ser man till 
operatörerna så används det inte just alls. Där är de vanligaste protokollen IS-IS och 

OSPF. IS-IS och OSPF är ganska jämbördiga i förhållande till tekniken, men skiljer sig 
på några punkter. Svårt att säga vilket som är mest förekommande idag, skulle tippa på 

OSPF som har varit ett slags standard protokoll på Internet. IS-IS har dock kommit 
smygande och eftersom det enligt vissa skalar bättre i större nät så tycker en del att det 

är att föredra. 
 

Fördelarna respektive nackdelarna med de vanligaste routingprotokollen på marknaden 
är många. Medan en del har sina begränsningar i mätvärden, har andra sina 

begränsningar i att de inte stöder vissa teknologier. Det är ju stora nackdelar, medan 
tvärtom då de som stöder dessa teknologier såsom VLSM, CIDR och IPv6 för att nämna 

några har ett försprång gentemot de andra 

 
Ser man till de externa routingprotokollen så finns det bara ett som används och är 

standard idag och det är BGP. EGP som är föregångaren försvann snabbt tack vare sina 
begränsningar och blev ersatt av BGP 
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4.2 Slutsats 
 

De slutsatser jag kan dra efter denna studie är att jag har nått upp till mina satta mål och 
mina frågeställningar. Arbetet har flutit på bra med en del mindre motgångar. 

 
Vad är ett routingprotokoll? 

 
Ett routingprotokoll är en mjukvara som automatiskt och dynamiskt hanterar routrars 

routinginformation och som körs i en router. Målet för routingprotokollet är att varje 
router i nätet skall ha en bra information om sin omgivning, det vill säga nätets topologi. 

Har den det så kan den dirigera nättrafiken på ett bra och optimalt sätt. Det är 
routingprotokollets uppgift att räkna fram den bästa vägen mellan två punkten i 

nätverket för ett datapaket. 
 

Vilka routingprotokoll finns / används?  
Hur ser operatörernas nät ut? Vad använder dom för routingprotokoll? 

 
De routingprotokoll som finns på marknaden idag är ett par stycken till antalet. Ser vi på 

den interna sidan så finns det till exempel RIP, IGRP, EIGRP, OSPF och IS-IS för att 
nämna några. OSPF och IS-IS är de vanligast förekommande i dagens läge. På den 

externa sidan så har vi EGP, IDPR och BGP för att nämna de vanligaste. Av dessa är det 
bara BGP som gäller för operatörer när de ägnar sig åt extern routing. 

 
Har även fått en praktisk inblick i och med laborationen och en inblick i operatörernas 

verksamhet, då jag fört samtal med dessa i ämnet. 
. 
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