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Förord 

Vi vill tacka Philip Heimer för idén till detta arbete och för den löpande handledning 

som vi har erhållit. Vårt examensarbete har varit av praktisk natur och i och med detta 

har vi fått en insikt i och en ödmjukhet för hur mycket arbete som ligger bakom 

samhällets större datornätverk. 

 

  



 
 

Ordlista 

Routingprotokoll - Protokoll som beskriver hur routrar kommunicerar med varandra. 

Routingprotokoll beräknar bästa vägen som trafik kan färdas från källa till destination. 

RIP - Routing Information Protocol. Ett av de vanligaste routingprotokollen.  

EIGRP - Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Routingprotokoll. 

OSPF - Open Shortest Path First. Routingprotokoll. 

Topologi - Beskriver hur nätverket är uppbyggt. Det kan vara fysiskt och visa hur kablar är 

dragna mellan inblandad hårdvara och logiskt som visar hur signalerna färdas. 

Redundans - En extra eller backup-väg för trafiken, om något i nätverket går ner.  

LAN - Local Area Network. Ett lokalt nätverk.  

Teamspeak – Gratis röstchattprogram. 

Medelvärde – Ett mått för att visa ett genomsnittligt värde. 

Länk – Anslutning mellan två enheters portar. 

Konvergens – Det stadie som routrar uppnår när de alla har samma information i sin 

topologi- och routingtabell. När ett nätverk har nått konvergens betyder det att alla routrar 

håller med varandra om hur nätverkstopologin ser ut. 

Topologitabell – En topologitabell består av nätverkets alla routrars routingtabeller. 

Routingtabell – En routingtabell är en tabell som varje router har som beskriver vägen till 

alla destinationer i nätverket. 

Broadcast – En metod där paket skickas till alla mottagare samtidigt. 

Multicast – En metod där paket skickas till alla utvalda mottagare samtidigt.  

Strömning – Digital media spelas upp på en mottagares dator eller telefon. Det som 

strömmas överförs över ett LAN eller ett WAN och kommer från någon som tillhandahåller 

strömningen. 
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1. Abstrakt 

En viktig grundsten i designandet av ett nätverk är routingprotokoll. Då allt fler nya 

applikationer kräver internetaccess och nuvarande nätverk byggs ut är det viktigt att 

nätverk kan nå konvergens så fort som möjligt. Routingprotokoll utgör ett sätt för 

routrar att kommunicera med varandra och utbyta information om hur de på bästa 

sätt kan skicka trafik mellan en källa och dess destination. Routingprotokoll beräknar 

detta på olika sätt och har olika hastigheter. På grund av routingprotokollens vikt ville 

vi undersöka hur snabbt protokollen OSPF, EIGRP och RIPv2 hanterar problematiken  

som uppstår vid en bruten länk i ett nätverk. 

Undersökningen av detta skedde i tre  scenarier som är ofta förekommande i dagens 

samhälle, spel-scenarier, röstchatts-scenarier och strömningsscenarier med hjälp av 

verktyg som tracert, ping, debug-kommandon och stoppur i en labbmiljö som alltid 

var konstant.  

Resultatet visade att OSPF är det långsammaste protokollet i alla scenarier att nå 

konvergens efter att en länk hade brutits och trafiken var tvunget att ruttas om. Detta 

beror på grundinställningarna eftersom dessa innehåller många 

fördröjningsintervaller för att skapa ett stabilt nätverk. Dessa intervaller kan man 

ändra för att skapa ett nätverk som snabbare når konvergens men på bekostnad av 

stabilitet. Protokollen EIGRP och RIPv2, vilka var näst intill identiska i sina hastigheter, 

var minst dubbelt så snabba som OSPF i alla scenarier. Slutsatsen som vi kan dra är 

att man ska testa protokollen i verkligheten i sin miljö, framförallt OSPF som kräver en 

hel del inställningar utöver grundinställningarna, beroende på om man är ute efter ett 

stabilt nätverk eller ett som uppnår konvergens snabbt. RIPv2 och EIGRP är i små 

nätverk tillräckliga i sina grundinställningar för att få ett nätverk som uppnår snabb 

konvergens. 
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2. Inledning 

Nätverksredundans är en feltolerans för nätverket. Det tillåter att delar av nätverket 

kan gå ner utan att störa hela nätverkets drift. Om nätverkstrafiken färdas en väg och 

denna väg på något sätt blir obrukbar, används, om det har implementerats, en 

annan ”backup-väg” och därmed finns redundans. Olika routingprotokoll hanterar 

redundans på olika sätt. OSPF, EIGRP och RIP är tre stora och populära 

routingprotokoll som är väldokumenterade och har funnits länge vilket gör dem 

intressanta att jämföra i situationer som finns idag.  
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2.1 Problemformulering 

Hur hanterar routingprotokollen (OSPF, RIP och EIGRP) redundans och hur påverkar 

detta trafiken i nätverket? Är något routingprotokoll snabbare än de andra på att nå 

konvergens? 

 

2.2 Mål 

 Ta reda på hur de olika routingprotokollen hanterar redundans under olika 

spelkommunikations-, röstchatts och strömmnings-scenarier där trafiken 

måste ruttas om. 

 Ta reda på hur lång tid det tar för de olika routingprotokollen att rutta om 

trafiken vid en bruten länk. 

 

Vår avsikt var att skapa en nätverkstopologi i labbmiljö för att utföra olika tester 

under samma förutsättningar och jämföra resultaten. Alla tester ska utföras i 

Windows-miljö. Ett exempel kan vara att ha en röstchatt-kommunikation igång på 

flera datorer i nätverket och sedan stänga ner en länk och se hur detta påverkar 

kommunikationen. Detta utförs med olika inställnigar och routingprotokoll. 

2.3 Avgränsningar 

Det finns flera routingprotokoll men vi valde just dessa för att vi har tidigare 

erfarenhet av dem från tidigare kurser. Man kan ha ytterligare några routrar och på så 

sätt testa vilken väg routingprotokollen väljer i olika situationer men vi har valt att 

begränsa oss med en topologi med tre routrar och två switchar; se Topologi. Vi har 

valt att endast implementera routingprotokollens grundinställningar; se Bilagor 8.1 – 

8.9. Switcharna lämnade vi med sina grundinställningar. 
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3. Teori 

3.1 Om routingprotokollen 

3.1.1 Generellt 

Distance-vector routingprotokoll är protokoll som annonserar vägar till nätverk som 

avstånds- och riktningsvektorer. Avstånd kan definieras som hop count och riktning 

är helt enkelt nästa router på vägen eller utgångsport. Routrar som använder sig av 

distance-vector routingprotokoll vet inte hur hela nätverket ser ut utan vet bara i 

vilken riktning som paketet ska skickas eller vilken port som paketet ska skickas ut 

från samt hur långt det är till destinationsnätverket [4]. 

Routrar som använder sig av Link-state routingprotokoll skapar en karta över hela 

nätverket och använder den för att ta reda på den kortaste vägen till destinationen. 

Varje Link-state router skickar information om sina egna direkt kopplade länkars 

tillstånd till sina grannar som sedan skickar det vidare. Innan detta kan ske så skickar 

varje router ut ”Hello”-paket för att upptäcka och få kontakt med sina grannar. Hello-

paketen fortsätter att skickas till grannarna med jämna mellanrum (var 10:e sekund 

som standard) för att säkerställa att grannen finns kvar och är nåbar. Till slut har varje 

router i nätverket fått uppdateringar från alla routrar och kan på det sättet skapa en 

karta över hela nätverket. Link-state routingprotokoll brukar ha snabbare 

konvergenstid än Distance-vector routingprotokoll eftersom uppdateringar om 

topologin skickas direkt vidare till andra routrar utan att routingtabellen behöver 

uppdateras innan, till skillnad från t.ex. RIPv2, men kräver å andra sidan mer minne 

och processkraft av routrarna [4]. 
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3.1.2 RIPv2 

RIPv2 är ett distance-vector routingprotokoll som skapades 1994 och använder hop 

count som mätvärde. Det funkar bra i små nätverk där det inte finns fler än 15 routrar 

då RIPv2 endast stöder hop count upp till 15. Det är ett klasslöst routingprotokoll 

vilket betyder att subnätsinformation skickas med i routinguppdateringarna.  

1. Varje RIPv2-router som startar skickar iväg begäransmeddelanden ut genom 

alla interfaces till alla andra RIP-routrar i nätverket och ber om att få deras fulla 

routingtabeller.  

2. Dessa routrar svarar genom att skicka denna information i 

responsmeddelanden. Från dessa responsmeddelanden installeras nya route 

entries i routingtabellen och gamla uppdateras om mätvärdet är lägre än de 

nuvarande.  

3. Sedan skickar den nystartade routern händelsebaserade uppdateringar, 

innehållande hela routingtabellen, till grannarna så att de kan uppdatera sina 

routingtabeller. Alla dessa uppdateringar innehåller routinginformation och 

skickas för att routingtabellerna ska vara uppdaterade. Denna 

routinginformation innehåller i sin tur vägen till destinationer, dess ip-adresser 

(inklusive subnätsinformation) och mätvärden (kostnader) för att nå 

destinationerna. Varje uppdatering kan innehålla upp till 25 route entries.  

När routrarna har startat och är igång skickar protokollet som standard 

uppdateringar till sina grannar som broadcast eller multicast var 30:e sekund. Sker 

en förändring i topologin, så skickar RIPv2 händelsebaserade uppdateringar till 

sina grannar utan att behöva vänta på att 30 sekunder har gått. Däremot måste 

den uppdatera sin egen routingtabell innan dessa uppdateringar kan skickas. 

Dessa grannar skickar i sin tur uppdateringarna vidare till sina egna grannar [4]. 

För att ta reda på fel och vad som händer, vilka meddelanden som skickas o.s.v. 

finns olika kommandon tillängliga. Debug ip rip och debug ip rip events används 

för att ta reda på vilka rutter som skickas och tas emot samt för att se varifrån de 

kommer och vart de skickas.  
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3.1.3 EIGRP 

EIGRP är ett distance-vector routingprotokoll och en uppgradering av protokollet 

IGRP som skapades av CISCO och är CISCO-proprietär [12]. Huvudanledningen till att 

det skapades var att CISCO ville ha ett klasslöst routingprotokoll. EIGRP-

meddelanden innehåller bl.a. en rutts mätvärde (kostnad), subnätsinformation och 

destinationsadressen. EIGRP använder fem olika pakettyper. Hello-paket, 

Uppdateringspaket, Bekräftelsepaket, Frågepaket och Svarspaket och använder 

pålitlig eller opålitlig leverans av data. Pålitlig leverans innebär att svar från de 

kommunicerande routrarna måste fås innan kommunikationen kan börja. Opålitlig 

leverans innebär att kommunikation kan börja utan att behöva få svar från de 

kommunicarande routrarna.  

1. Hello-paket används för att upptäcka och skapa närbelägenhet med grannar 

och använder opålitlig leverans. Detta måste ske innan kommunikation kan ske 

mellan routrarna. I de flesta nätverk skickas Hello-paket som standard var 5:e 

sekund till alla grannar. Så länge en EIGRP-router får Hello-paket från sina 

grannar, upprätthålls närbelägenheten med dessa. Om en EIGRP-router inte får 

Hello-paket inom 15 sekunder, vilket är standard men kan ändras, så betyder 

det att rutten är nere.  

2. Uppdateringspaket används av EIGRP för att propagera routinginformation 

och använder sig av pålitlig leverans om RTP används (Reliable Transport 

Protocol). Dessa uppdateringar skickas inte periodiskt utan endast när det sker 

en ändring i nätverket. Uppdateringarna skickas endast till de routrar som 

behöver informationen vilket gör att mindre bandbredd behöver användas. De 

skickas som antingen multicast eller unicast beroende på hur många routrar 

som behöver informationen.  

3. Bekräftelsepaket skickas när RTP används och är helt enkelt ett svar som 

automatiskt skickas till den router som vill börja kommunicera.  

4. Frågepaket och Svarspaket används av DUAL när vägar till nätverk letas upp 

och använder sig av pålitlig leverans. De skickas till och från routrar för att få 

information om rutter till olika nätverk.  

Konvergens uppnås snabbt eftersom EIGRP använder sig av DUAL-algoritmen för 

att ta reda på nya vägar som trafiken ska ta. På grund av DUAL finns det en 

topologitabell som är separat från routingtabellen. Denna topologitabell 

innehåller bästa vägen till destinationen samt reservvägar som används när 

huvudvägen går ner och på grund av detta sker övergången till reservvägen 

omedelbart eftersom DUAL hittar den bästa reservvägen i topologitabellen och 
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installerar den i routingtabellen direkt. Reservvägarna i topologitabellen är alltid 

loopfria eftersom DUAL bl.a. tillåter alla routrar som påverkas av en 

topologiändring att synkronisera samtidigt [4]. Debug-kommandt debug eigrp 

fsm används för att se DUAL arbeta med Fråge- och Svarspaket och debug eigrp 

packets används för att se vilka EIGRP-paket som skickas och tas emot.  
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3.1.4 OSPF 

OSPF är ett link state routingprotokoll som skapades som en ersättning för  

protokollet RIP. Det använder sig av mätvärdet kostnad då den ska ta reda på vilken 

väg som är bäst att skicka trafik på. Länkar med olika hastigheter har olika kostnad 

och OSPF väljer den väg som består av länkar med högst hastighet eftersom dessa 

ger lägst kostnad. Kostnaden på länkar kan ändras och på det sättet kan man bättre 

kontrollera vilken väg trafiken ska gå. OSPF använder sig av fem olika sorters 

pakettyper. Hello-paket, Databasbeskrivningspaket, Link State-förfrågningspaket, Link 

State-uppdateringspaket och Link State-bekräftelsepaket.  

1. Hello-paket används för att upptäcka och skapa närbelägenheter med andra 

OSPF-grannar, förhandla om inställningar som OSPF-grannar måste komma 

överrens om och utser en Designated Router och en Backup Designated 

Router. Designated Routers och Backup Designated Routers används för att 

minska trafiken i nätverket. En Designated Router är den router som skickar 

uppdateringar till alla andra routrar när en ändring sker i nätverket. En Backup 

Designated Router är den router som tar över om Designated Routern skulle 

gå ner.  

2. Databasbeskrivningspaket innehåller en sammanfattning av den sändande 

routerns Link State-databas och används av de mottagande routarna för att 

jämföra och kontrollera att deras lokala Link State-databaser stämmer.  

3. Link State-förfrågningspaket används för att begära de delar av grannens Link 

State-databas som är senast uppdaterade.  

4. Link State-uppdateringspaket används för att svara på Link State-

förfrågningspaket samt för att meddela ny information. Ett Link State-

uppdateringspaket kan innehålla upp till 11 stycken olika Link State-

Annonseringar (LSA). 

5. När ett Link State-uppdateringspaket tas emot skickar den mottagande 

routern ett Link State-bekräftelsepaket för att bekräfta att den har tagit emot 

Link State-uppdateringspaketet.  

När en ändring i topologin sker så skickar OSPF ut ny information (LSA-paket) om 

sina egna direkt kopplade länkars tillstånd till alla andra routrar i nätverket så att 

dessa kan uppdatera sina databaser innehållande information om länkars tillstånd 

och sedan uppdatera routingtabellen [4]. När en OSPF-router får en ny LSA efter en 

topologiändring, väntar routern 5 sekunder med att räkna ut en ny väg. Denna 

uträkning utförs av SPF-algoritmen (Shortest Path First). Den gör detta för att spara 

routerns resurser eftersom fler LSA-paket kan komma in och på det sättet behandlas 
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alla samtidigt. Det finns även korta fördröjningar i skapandet, mottagandet och 

skickandet av nya LSAs efter en topologiändring [6]. 

Alla fördröjningstimers kan man ändra efter behov. Kortare timers innebär snabbare 

konvergenstid men mindre stabilt nätverk. Längre timers innebär mer stabilt nätverk 

men längre konvergenstid [2]. 
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3.1.5 LAN och WAN 

Ett LAN är ett lokalt nätverk som oftast sträcker sig över ett geografiskt område. LAN 

återfinns i hem, större byggnader och kampus och kan variera i storlek och antal 

användare. Ett LAN kan i varierande grad tillhandahålla tjänster och program till 

användarna på nätverket och koppla samman datorer, periferienheter och annan 

utrustning [3]. 

Ett WAN tillåter dataöverföring genom större geografiska områden och kopplar 

samman LAN och utrustning som är separarade av ett större avstånd. För att detta 

ska vara möjligt använder sig WAN av tjänstleverantörer såsom telefonoperatörer, 

satelitsystem och internetleverantörer. Utan deras hjälp hade det inte varit möjligt för 

ett WAN att sammankoppla en organisations olika områden med varandra och med 

andra organisationers områden samt avlägsna användare. WAN kan användas till 

många saker i dagens samhälle som t.ex. att kommunicera med banken över internet 

och handla varor på internet. WAN använder sig av andra teknologier än LAN för att 

koppla samman utrustning eftersom det inte är rimligt att koppla samman datorer 

och utrustning världen över på samma sätt som LAN. När en router är kopplad till en 

annan router med en serielänk skapas det ett WAN mellan dem [5]. 
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3.2 Verktyg 

3.2.1 Tracert 

Kommandot tracert visar hur många enheter som trafik från din dator måste ta sig 

igenom för att nå sitt mål. På detta sätt kan man se vilken väg trafiken tar. Med detta 

kommando kan man fastställa vilken väg trafiken går under normala omständigheter 

samt vilken väg trafiken går efter det att en länk har gått ner [9]. 

 

3.2.2 Ping 

Ping är ett kommando som kan användas för att undersöka om det finns åtkomst till 

en viss enhet på nätverket. Kommandot skapades för att verifiera om en specifik 

dator på ett nätverk eller internet existerar och är nåbar [8]. 

3.2.3 Stoppur 

Ett stoppur för att mäta tid med funktioner såsom Start, Varv och Stopp. Finns 

tillgängligt på http://tidtagare.se/ [11]. Stoppuret startas och stoppas manuellt. 

3.2.4 Mjukvara/Program 

Typiska LAN-spel som har använts flitigt under åren och har varit/är väldigt populära. 

Quake 3 Arena som släpptes 1999 av Id Software [7] och Battlefield 1942 som 

släpptes 2002 av Dice Entertainment [1]. 

 

Röstchattprogrammet Teamspeak är både gratis och används flitigt av gamers samt 

fungerar även bra på LAN utan att kräva en internetuppkoppling. Användare väljer 

vilken server de vill ansluta sig till och med hjälp av vanligtvis headset och mikrofon 

kan samtal inledas [10]. 

 

VLC (Video Lan Client) är en mycket populär mediaspelare som är gratis och har stöd 

för många film- och ljudformat. Det går även att strömma media genom ett nätverk 

eller genom internet. Det finns tillgängligt till många operativsystem, bl.a. Windows, 

Linux och Mac OS X [5]. 

 

http://tidtagare.se/
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4. Metod 

Metoden vi använde oss av är av undersökande och jämförande karaktär då vi ville 

hitta skillnader mellan de tre routingprotokollens sätt att hantera redundans.  

 Vårt praktiska arbete bestod av följande moment:  

1. Uppbyggnad av LAN-topologin. I detta stadie gjorde vi mycket fysiska 

inställningar. Vi startade och kopplade ihop alla routrar samt switchar. Till 

switcharna kopplade vi de bärbara datorerna och såg till så att de arbetade 

trådbundet och inte trådlöst, vilket annars är grundinställningen på en bärbar 

dator.  

2. Konfigurering av topologin. Vid detta stadie gjordes alla nödvändiga 

inställningar i varje enskild router samt varje bärbar dator. Varje router fick 

adresser tilldelade till sig och varje interface startades. Inställningarna för varje 

enskilt routingprotokoll konfigurerades och sparades. Detta för att underlätta 

och påskynda efterföljande tester vid andra tillfällen så att inställningarna inte 

behövdes skrivas in igen manuellt. Till de bärbara datorerna gav vi statiska IP-

adresser. Switcharna lämnades med sina grundinställningar. När adresseringen 

var klar och innan vi kunde konstatera att allting fungerade var vi tvungna att 

med hjälp av ping-kommandon fastställa att vi hade kontakt mellan våra 

datorer och routrar. Tracert-kommandot användes sedan för att ta reda på 

vilken väg trafiken tog mellan de bärbara datorerna vid normal drift och vid 

bruten länk. 

3. Utförande av tester. Detta stadie inleddes med att starta våra applikationer, 

med en dator som server och den andra som en klient som ansluter sig till 

serverdatorn. När en anslutning hade uppnåtts och applikationerna var 

fungerande bröt vi länken mellan R1 och R2. När detta gjordes utförde vi 

samtidigt tidtagning av tiden det tog för applikationerna att vara användbara 

igen, d.v.s. när nätverket nått konvergens. Nu såg vi med egna ögon hur 

nätverkets redundans arbetade. Vid alla testtillfällen utfördes testerna 3 gånger 

med varje routingprotokoll och med varje applikation. Under testtillfällena 

gjordes också debug-kommandon som sedan sparades för vidare analys. 

4. Analys och sammanställning av resultaten. När de praktiska testerna var 

färdiga analyserade vi våra debug-kommandon för att utröna vad som hände i 

vårt nätverk under normal samt störd drift, d.v.s. då vi bröt en länk. För att våra 

tider vi tog med tidtagarur skulle bli överskådliga skapade vi ett medelvärde. 

Dessa tider skapade vi tabeller av.  
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Applikationer: 

 Teamspeak 3. Teamspeak används främst av gamers och likt andra 

röstchattsprogram ger de en fördel i spelande med andra människor, då 

kommunikation sker fort och enkelt med hjälp av rösten, istället för att endast 

t.ex. skriva. Detta gör att det för gamers krävs mindre fokus på skrivandet och 

mer fokus kan därmed läggas vid själva prestationen vid spelandet. Om 

röstchatten bryts eller försvinner helt påverkas i synnerhet kompetitiva gamers, 

därför är det av intresse att testa Teamspeak i en situation där redundans får 

komma till användning efter en bruten länk. 

 Battlefield 1942. Ett 10 år gammalt spel som, då det var nytt, var väldigt 

populärt. Fokus ligger på stora öppna vidder med många valmöjligheter. 

Många av dagens spel kräver internet och saknar därmed ett sätt att spelas 

exklusivt genom ett LAN och eftersom det går att spela Battlefield 1942 

genom ett LAN passade det våra ändamål.  

 Quake 3 Arena. Ett spel som liknar ovanstående, men det skiljer sig i och med 

att fokus ligger på frenetiska strider i små miljöer. Spelet spelas online eller 

genom ett LAN och eftersom det har använts väldigt mycket i elektroniska 

tävlingar ville vi testa spelet i vårt LAN. 

 VLC, streaming av en film/musik. Med VLC kan man strömma media i flera 

olika format över ett nätverk eller internet. Eftersom VLC är öppen källkod och 

stöds av flera operativsystem är det ett alternativ för många som på något sätt 

vill strömma media i sitt hem. Vi ville testa en situation som kunde likna den en 

användare har i sitt hem, när en länk går ner och se hur detta påverkar film- 

och eller musikuppspelningen. 
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4.1 Topologi 

Vi använde oss av en topologi med tre routrar, två switchar med två LAN där varje 

LAN bestod av en laptop samt tre WAN.  För att på ett enkelt sätt testa redundans föll 

valet på tre routrar. I och med detta har trafiken alltid två vägar att färdas. Genom att 

ta ner en länk försvinner en väg och då finns endast en väg kvar att utnyttja. 

Redundansen blir därmed tydlig att överskåda. /motivering. Alla routrar var kopplade 

till varandra och switcharna var kopplade till två av dessa routrar (router 1 och 2). 

Med hjälp av varje laptop utfördes redundanstesterna. Den ena laptopen startade 

servrar till både spelen och röstchatten. Den andra laptopen användes för att ansluta 

till dessa servrar. Vi valde att illustrera och förtydliga vår uppbyggnad av topologin 

med en bild, se figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. 
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5. Resultat 

Innan vi kunde påbörja våra tester tog vi reda på vilken väg trafiken tog under normal 

drift med alla routingprotokoll. Detta gjorde vi med hjälp av kommandot tracert i 

Windows kommandotolk. Resultatet visade att trafiken gick mellan R1 och R2. Se 

figur 2.  

 

 

 

Figur 2. 

 

Samma kommando utfördes när länken, som trafiken tog under normal drift, bröts. 

Resultatet visar att trafiken ruttades om via R3. Se figur 3. 

 

 

 

 

Figur 3. 

När vi visste vilken väg trafiken färdades påbörjade vi våra redundanstester. För att 

förtydliga resultaten presenterar vi tabeller med ett medelvärde på tiden vi uppmätte. 

För att räkna ut ett medelvärde gör man följande:  

 

I vårt fall blev det: tid + tid + tid / 3 = Medelvärde. 
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5.1 Spelsituationer: 

Quake 3 arena - OSPF 

När vi drog ur sladden mellan R1 och R2 bröts kontakten i spelet och innan Laptop 2 

kunde spela igen tog det 7:78 sekunder innan nätverket blev konvergerat och trafiken 

hittade vägen mellan R1 och R3 för att nå R2. Ytterligare tester gav konsekventa 

resultat, med tider runt 7 sekunder (7:65, 7:81). Se figur 4. 

Quake 3 arena - EIGRP 

Med EIGRP som routingprotokoll fick vi ett vida annorlunda resultat. För nätverket att 

konvergera tog det 1:54 sekunder för trafiken att hitta vägen mellan R1 och R3 för att 

nå R2. Konsekvensen är ihållande med 1:62 och 1:33 i efterföljande tester. Se figur 4. 

Quake 3 arena - RIPv2 

Likt det föregående protokollet, EIGRP, håller RIPv2 liknande hastigheter vid våra 

tester. Länken mellan R1 och R2 bryts och nätverket når konvergens efter följande 

tider, 1:32, 1:38, och 1:35 sekunder. Se figur 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. 
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Battlefield 1942 - OSPF 

Återigen drog vi ur sladden mellan R1 och R2. Det tog 7:68 sekunder för nätverket att 

konvergera och för trafiken att hitta vägen mellan R1 och R3 till R2. Efterföljande 

tester visade återigen på konsekventa resultat runt 7 sekunder (7:25, 7:44). Se figur 5. 

Battlefield 1942 - EIGRP 

De snabba konvergeringsresultaten håller i sig även i detta spel. Med tider på 1:22, 

1:31 och 1:85 sekunder ser vi att spelen inte verkar ha någon betydelse för trafikens 

möjlighet att hitta vägen mellan R1 och R3 till R2. Se figur 5. 

Battlefield 1942 - RIPv2 

Även här håller RIPv2 sig konsekvent genom att inte ändra sina konvergeringstider 

när ett nytt spel testas. Här uppvisades tider på 1:33, 1:62 och 1:45 sekunder. Se figur 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. 
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5.2 Röstchatt: 

Teamspeak version 3 – OSPF 

Med ett röstsamtal igång mellan Laptop 1 och Laptop 2 drog vi ur sladden mellan R1 

och R2. Likt spelsituationerna gav dessa tester likartiga resultat. För nätverket att 

konvergera uppmätte vi tider på 7:42, 7:21 och 7:58 sekunder. Se figur 6. 

Teamspeak version 3 - EIGRP 

När sladden mellan R1 och R2 drogs ur uppmätte vi med EIGRP återigen 

imponerande snabbhet, med konvergeringstider på 1:77, 1:46 och 1:66 sekunder. Se 

figur 6. 

Teamspeak version 3 - RIPv2 

RIPv2 följer återigen i EIGRPs spår och uppvisar snabba konvergeringstider när vi drar 

ur sladden mellan R1 och R2. 1:34, 1:38 och 1:51 sekunder. Se figur 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. 
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5.3 VLC-strömning: 

VLC-strömning (video) – OSPF 

När vi bröt länken under strömning av en film från Laptop 1 till Laptop 2, uppmätte vi 

konvergenstider på 13:00, 10:80, och 8:80 sekunder. Medelvärdet blev 10:87 

sekunder. Se figur 7. 

VLC-strömning (video) – EIGRP 

Det protokoll som är snabbast i detta test är EIGRP. Det är endast en marginell 

skillnad, med 2:85, 2:57 och 2:81sekunder. Medelvärdet blev 2:74 sekunder. Se figur 7. 

VLC-strömning (video) – RIPv2 

Det protokoll som är snabbast i detta test är RIPv2. 2:62, 2:81 och 2:99 sekunder gör 

att RIPv2 är marginellt snabbare än EIGRP. Medelvärdet blev 2:81sekunder. Se figur 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. 
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VLC-strömning (musik) – OSPF 

Vid strömning av musik från Laptop 1 till Laptop 2 uppmättes konvergenstider på 

7:88, 8:10 och 8:21 sekunder. Medelvärdet blev 8:10 sekunder. Se figur 8. 

 

VLC-strömning (musik) – EIGRP 

Med EIGRP uppmättes tider på 3:36, 3:32 och 3:13 sekunder. Medelvärdet blev 3:27 

sekunder. Se figur 8. 

 

VLC-strömning (musik) – RIPv2 

Det protokoll som är snabbast i detta test är RIPv2. Tiderna uppmättes till 2:97, 3:88 

och 2:48 sekunder vilket gav ett medelvärde på 2:94 sekunder. Se figur 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. 
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5.4 Debug 

5.4.1 OSPF 

Debug-kommandot ”debug ip ospf events” på R3 visar att Hello-paket skickas till alla 

routrar och tas emot från alla routrar var 10:e sekund vilket stämmer överrens med 

teorin. Efter att länken bröts (vid den röda markeringen) kunde vi inte utläsa några 

skillnader på intervallerna på Hello-paketen. Färgerna används för att tydligare visa 

intervallerna. 

*May 15 11:07:31.511: OSPF: Rcv hello from 172.16.2.1 area 0 from 

Serial0/1/0 172.16.2.1 

*May 15 11:07:31.511: OSPF: End of hello processing 

*May 15 11:07:31.567: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 0 on 

Serial0/1/0 from 172.16.2.2 

*May 15 11:07:36.575: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 0 on 

Serial0/1/1 from 172.16.3.2 

*May 15 11:07:36.595: OSPF: Rcv hello from 192.168.2.1 area 0 from 

Serial0/1/1 172.16.3.1 

*May 15 11:07:36.595: OSPF: End of hello processing 

*May 15 11:07:41.511: OSPF: Rcv hello from 172.16.2.1 area 0 from 

Serial0/1/0 172.16.2.1 

*May 15 11:07:41.511: OSPF: End of hello processing 

*May 15 11:07:41.567: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 0 on 

Serial0/1/0 from 172.16.2.2 

*May 15 11:07:46.575: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 0 on 

Serial0/1/1 from 172.16.3.2 

*May 15 11:07:46.595: OSPF: Rcv hello from 192.168.2.1 area 0 from 

Serial0/1/1 172.16.3.1 

*May 15 11:07:46.595: OSPF: End of hello processing 

R3# 

*May 15 11:07:51.511: OSPF: Rcv hello from 172.16.2.1 area 0 from 

Serial0/1/0 172.16.2.1 

*May 15 11:07:51.511: OSPF: End of hello processing 

*May 15 11:07:51.567: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 0 on 

Serial0/1/0 from 172.16.2.2 

*May 15 11:07:56.575: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 0 on 

Serial0/1/1 from 172.16.3.2 

*May 15 11:07:56.595: OSPF: Rcv hello from 192.168.2.1 area 0 from 

Serial0/1/1 172.16.3.1 

*May 15 11:07:56.595: OSPF: End of hello processing 

*May 15 11:08:01.511: OSPF: Rcv hello from 172.16.2.1 area 0 from 

Serial0/1/0 172.16.2.1 

*May 15 11:08:01.511: OSPF: End of hello processing 

*May 15 11:08:01.567: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 0 on 

Serial0/1/0 from 172.16.2.2 

*May 15 11:08:06.575: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 0 on 

Serial0/1/1 from 172.16.3.2 

*May 15 11:08:06.595: OSPF: Rcv hello from 192.168.2.1 area 0 from 

Serial0/1/1 172.16.3.1 

*May 15 11:08:06.595: OSPF: End of hello processing 

*May 15 11:08:11.511: OSPF: Rcv hello from 172.16.2.1 area 0 from 

Serial0/1/0 172.16.2.1 

*May 15 11:08:11.511: OSPF: End of hello processing 
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*May 15 11:08:11.567: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 0 on 

Serial0/1/0 from 172.16.2.2 

*May 15 11:08:16.575: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 0 on 

Serial0/1/1 from 172.16.3.2 

*May 15 11:08:16.595: OSPF: Rcv hello from 192.168.2.1 area 0 from 

Serial0/1/1 172.16.3.1 

*May 15 11:08:16.595: OSPF: End of hello processing 

*May 15 11:08:21.511: OSPF: Rcv hello from 172.16.2.1 area 0 from 

Serial0/1/0 172.16.2.1 

*May 15 11:08:21.511: OSPF: End of hello processing 

*May 15 11:08:21.567: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 0 on 

Serial0/1/0 from 172.16.2.2 

*May 15 11:08:26.575: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 0 on 

Serial0/1/1 from 172.16.3.2 
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5.4.2 RIPv2 

Debug-kommandot “debug ip rip events” på R3 visar att uppdateringar skickas till 

alla routrar och tas emot från alla routrar ca. var 27:e sekund. Detta skiljer sig lite från 

teorin som säger att detta ska ske var 30:e sekund. Efter att länken bröts kunde vi 

utläsa att händelsetriggade uppdateringar hade skickats och togs emot bara någon 

enstaka sekund efter. Sedan återvände uppdateringarna till den normala timern. 

*May 15 11:25:58.743: RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via 

Serial0/1/0 (172.16.2.2) 

*May 15 11:25:58.743: RIP: Update contains 2 routes 

*May 15 11:25:58.743: RIP: Update queued 

*May 15 11:25:58.743: RIP: Update sent via Serial0/1/0 

*May 15 11:26:05.491: RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via 

Serial0/1/1 (172.16.3.2) 

*May 15 11:26:05.491: RIP: Update contains 1 routes 

*May 15 11:26:05.491: RIP: Update queued 

*May 15 11:26:05.491: RIP: Update sent via Serial0/1/1 

*May 15 11:26:08.227: RIP: received v2 update from 172.16.3.1 on 

Serial0/1/1 

*May 15 11:26:08.227: RIP: Update contains 3 routes 

*May 15 11:26:09.531: RIP: received v2 update from 172.16.2.1 on 

Serial0/1/0 

*May 15 11:26:09.535: RIP: Update contains 2 routes 

*May 15 11:26:25.087: RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via 

Serial0/1/0 (172.16.2.2) 

*May 15 11:26:25.087: RIP: Update contains 2 routes 

*May 15 11:26:25.087: RIP: Update queued 

*May 15 11:26:25.087: RIP: Update sent via Serial0/1/0 

R3# 

*May 15 11:26:31.479: RIP: received v2 update from 172.16.2.1 on 

Serial0/1/0 

*May 15 11:26:31.479: RIP: Update contains 1 routes 

*May 15 11:26:31.483: RIP: received v2 update from 172.16.3.1 on 

Serial0/1/1 

*May 15 11:26:31.487: RIP: Update contains 2 routes 

*May 15 11:26:32.055: RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via 

Serial0/1/1 (172.16.3.2) 

*May 15 11:26:32.055: RIP: Update contains 3 routes 

*May 15 11:26:32.055: RIP: Update queued 

*May 15 11:26:32.055: RIP: Update sent via Serial0/1/1 

*May 15 11:26:33.487: RIP: sending v2 flash update to 224.0.0.9 via 

Serial0/1/0 (172.16.2.2) 

*May 15 11:26:33.487: RIP: Update contains 1 routes 

*May 15 11:26:33.487: RIP: Update queued 

*May 15 11:26:33.487: RIP: sending v2 flash update to 224.0.0.9 via 

Serial0/1/1 (172.16.3.2) 

*May 15 11:26:33.487: RIP: Update contains 1 routes 

*May 15 11:26:33.487: RIP: Update queued 

*May 15 11:26:33.487: RIP: Update sent via Serial0/1/0 

*May 15 11:26:33.487: RIP: Update sent via Serial0/1/1 

*May 15 11:26:33.859: RIP: received v2 update from 172.16.3.1 on 

Serial0/1/1 

*May 15 11:26:33.859: RIP: Update contains 2 routes 
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*May 15 11:26:37.563: RIP: received v2 update from 172.16.2.1 on 

Serial0/1/0 

*May 15 11:26:37.563: RIP: Update contains 2 routes 

*May 15 11:26:50.955: RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via 

Serial0/1/0 (172.16.2.2) 

*May 15 11:26:50.955: RIP: Update contains 3 routes 

*May 15 11:26:50.955: RIP: Update queued 

*May 15 11:26:50.955: RIP: Update sent via Serial0/1/0 

*May 15 11:26:59.447: RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via 

Serial0/1/1 (172.16.3.2) 

*May 15 11:26:59.447: RIP: Update contains 3 routes 

*May 15 11:26:59.447: RIP: Update queued 

*May 15 11:26:59.447: RIP: Update sent via Serial0/1/1 

*May 15 11:27:00.111: RIP: received v2 update from 172.16.3.1 on 

Serial0/1/1 

*May 15 11:27:00.111: RIP: Update contains 2 routes 

*May 15 11:27:05.607: RIP: received v2 update from 172.16.2.1 on 

Serial0/1/0 

*May 15 11:27:05.607: RIP: Update contains 2 routes 

*May 15 11:27:18.459: RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via 

Serial0/1/0 (172.16.2.2) 
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5.4.3 EIGRP 

Debug-kommandot ”debug eigrp fsm” på R3 visar DUAL som arbetar med att ta 

emot och skicka Fråge- och Svarspaket från grannar och installera samt ta bort rutter 

från routingtabellen. Beräkning av kostvärden (metric) utförs för varje rutt som ska 

installeras i routingtabellen. ”Find FS” (markerat med gult) betyder att DUAL letar upp 

en backup-rutt till destinationen ifall huvudrutten går ner. ”RD” är kostnaden till varje 

destinationsnätverk, markerat med turkos. ”FD” är kostnaden till varje 

destinationsnätverk plus kostnaden till grannen som annonserade vägen, markerat 

med grönt. 

*Jun  5 13:05:40.763: DUAL: rcvquery: 172.16.1.0/24 via 172.16.3.1 

metric 4294967295/4294967295, RD is 21024000 

*Jun  5 13:05:40.763: DUAL: Find FS for dest 172.16.1.0/24. FD is 

21024000, RD is 21024000 

*Jun  5 13:05:40.763: DUAL:  172.16.3.1 metric 4294967295/4294967295 

*Jun  5 13:05:40.763: DUAL:  172.16.2.1 metric 21024000/20512000 

found Dmin is 21024000 

*Jun  5 13:05:40.763: DUAL: send REPLY(r1/n1) about 172.16.1.0/24 to 

172.16.3.1 

*Jun  5 13:05:40.763: DUAL: RT installed 172.16.1.0/24 via 172.16.2.1 

*Jun  5 13:05:40.763: DUAL: Send update about 172.16.1.0/24.  Reason: 

lost if 

*Jun  5 13:05:40.763: DUAL: rcvquery: 192.168.1.0/24 via 172.16.3.1 

metric 4294967295/4294967295, RD is 20514560 

*Jun  5 13:05:40.763: DUAL: send REPLY(r1/n1) about 192.168.1.0/24 to 

172.16.3.1 

*Jun  5 13:05:40.771: DUAL: rcvquery: 172.16.1.0/24 via 172.16.2.1 

metric 4294967295/4294967295, RD is 21024000 

*Jun  5 13:05:40.771: DUAL: Find FS for dest 172.16.1.0/24. FD is 

21024000, RD is 21024000 

*Jun  5 13:05:40.771: DUAL:  172.16.2.1 metric 4294967295/4294967295 

*Jun  5 13:05:40.771: DUAL:  172.16.3.1 metric 4294967295/4294967295 

not found Dmin is 4294967295 

*Jun  5 13:05:40.771: DUAL: Peer total/stub 2/0 template/full-stub 2/0 

*Jun  5 13:05:40.771: DUAL: Dest 172.16.1.0/24 entering active state. 

*Jun  5 13:05:40.771: DUAL: Set reply-status table. Count is 2. 

*Jun  5 13:05:40.771: DUAL: Not doing split horizon 

*Jun  5 13:05:40.771: DUAL: Going from state 1 to state 3 

*Jun  5 13:05:40.771: DUAL: rcvquery: 192.168.2.0/24 via 172.16.2.1 

metric 4294967295/4294967295, RD is 20514560 

*Jun  5 13:05:40.771: DUAL: send REPLY(r1/n1) about 192.168.2.0/24 to 

172.16.2.1 

*Jun  5 13:05:40.795: DUAL: Removing dest 192.168.1.0/24, nexthop 

172.16.3.1, infosource 172.16.3.1 

*Jun  5 13:05:40.819: DUAL: Removing dest 192.168.2.0/24, nexthop 

172.16.2.1, infosource 172.16.2.1 

*Jun  5 13:05:40.819: DUAL: rcvreply: 172.16.1.0/24 via 172.16.2.1 

metric 4294967295/4294967295 

*Jun  5 13:05:40.819: DUAL: reply count is 2 

*Jun  5 13:05:40.819: DUAL: Clearing handle 1, count now 1 

*Jun  5 13:05:40.827: DUAL: rcvreply: 172.16.1.0/24 via 172.16.3.1 

metric 4294967295/4294967295 

*Jun  5 13:05:40.827: DUAL: reply count is 1 
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*Jun  5 13:05:40.827: DUAL: Clearing handle 0, count now 0 

*Jun  5 13:05:40.827: DUAL: Freeing reply status table 

*Jun  5 13:05:40.827: DUAL: Find FS for dest 172.16.1.0/24. FD is 

4294967295, RD is 4294967295 found 

*Jun  5 13:05:40.827: DUAL: send REPLY(r1/n1) about 172.16.1.0/24 to 

172.16.2.1 

 

Debug-kommandot “debug eigrp packets” på R3 visar alla Hello-paket som skickas 

och tas emot från grannarna samt vilket interface som paketen färdas genom 

(markerat med grönt). Efter att länken har gått ner (markerat med röd färg) ser man 

att trafiken ändras något då paket som skulle skickas sätts i kö på nytt innan de 

skickas vidare (Enqueueing REPLY och Enqueueing UPDATE, markerat med gult).   

*Jun  5 13:09:09.583: EIGRP: Sending HELLO on Serial0/1/1 

*Jun  5 13:09:09.583:   AS 1, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 

0/0 

*Jun  5 13:09:09.767: EIGRP: Received HELLO on Serial0/1/0 nbr 

172.16.2.1 

*Jun  5 13:09:09.767:   AS 1, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 

0/0 peerQ un/rely 0/0 

*Jun  5 13:09:11.439: EIGRP: Received HELLO on Serial0/1/1 nbr 

172.16.3.1 

*Jun  5 13:09:11.439:   AS 1, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 

0/0 peerQ un/rely 0/0 

*Jun  5 13:09:11.843: EIGRP: Sending HELLO on Serial0/1/0 

*Jun  5 13:09:11.843:   AS 1, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 

0/0 

*Jun  5 13:09:14.195: EIGRP: Received HELLO on Serial0/1/0 nbr 

172.16.2.1 

*Jun  5 13:09:14.195:   AS 1, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 

0/0 peerQ un/rely 0/0 

*Jun  5 13:09:14.199: EIGRP: Sending HELLO on Serial0/1/1 

*Jun  5 13:09:14.199:   AS 1, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 

0/0 

*Jun  5 13:09:16.123: EIGRP: Received HELLO on Serial0/1/1 nbr 

172.16.3.1 

*Jun  5 13:09:16.123:   AS 1, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 

0/0 peerQ un/rely 0/0 

*Jun  5 13:09:16.211: EIGRP: Sending HELLO on Serial0/1/0 

*Jun  5 13:09:16.211:   AS 1, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 

0/0 

*Jun  5 13:09:18.571: EIGRP: Received HELLO on Serial0/1/0 nbr 

172.16.2.1 

*Jun  5 13:09:18.571:   AS 1, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 

0/0 peerQ un/rely 0/0 

*Jun  5 13:09:19.063: EIGRP: Sending HELLO on Serial0/1/1 

*Jun  5 13:09:19.063:   AS 1, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 

0/0 

R3# 

*Jun  5 13:09:20.695: EIGRP: Sending HELLO on Serial0/1/0 

*Jun  5 13:09:20.695:   AS 1, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 

0/0 

*Jun  5 13:09:21.039: EIGRP: Received HELLO on Serial0/1/1 nbr 

172.16.3.1 
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*Jun  5 13:09:21.039:   AS 1, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 

0/0 peerQ un/rely 0/0 

*Jun  5 13:09:22.923: EIGRP: Received QUERY on Serial0/1/1 nbr 

172.16.3.1 

*Jun  5 13:09:22.923:   AS 1, Flags 0x0, Seq 95/103 idbQ 0/0 iidbQ 

un/rely 0/0 peerQ un/rely 0/0 

*Jun  5 13:09:22.923: EIGRP: Enqueueing ACK on Serial0/1/1 nbr 

172.16.3.1 

*Jun  5 13:09:22.923:   Ack seq 95 iidbQ un/rely 0/0 peerQ un/rely 1/0 

*Jun  5 13:09:22.927: EIGRP: Sending ACK on Serial0/1/1 nbr 172.16.3.1 

*Jun  5 13:09:22.927:   AS 1, Flags 0x0, Seq 0/95 idbQ 0/0 iidbQ 

un/rely 0/0 peerQ un/rely 1/0 

*Jun  5 13:09:22.935: EIGRP: Enqueueing REPLY on Serial0/1/1 nbr 

172.16.3.1 iidbQ un/rely 0/1 peerQ un/rely 0/0 serno 82-83 

*Jun  5 13:09:22.935: EIGRP: Enqueueing UPDATE on Serial0/1/0 iidbQ 

un/rely 0/1 serno 84-84 

*Jun  5 13:09:22.939: EIGRP: Requeued unicast on Serial0/1/1 

*Jun  5 13:09:22.939: EIGRP: Enqueueing UPDATE on Serial0/1/0 nbr 

172.16.2.1 iidbQ un/rely 0/0 peerQ un/rely 0/0 serno 84-84 

*Jun  5 13:09:22.939: EIGRP: Sending UPDATE on Serial0/1/0 nbr 

172.16.2.1 

*Jun  5 13:09:22.939:   AS 1, Flags 0x0, Seq 106/88 idbQ 0/0 iidbQ 

un/rely 0/0 peerQ un/rely 0/1 serno 84-84 

*Jun  5 13:09:22.943: EIGRP: Sending REPLY on Serial0/1/1 nbr 

172.16.3.1 
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6. Slutsats 

Alla protokoll hade hastigheter som höll sig konsekventa i alla spelsituationer och i 

röstchattskommunikationen. Att spelen är olika krävande och av olika ålder spelade 

ingen roll för nätverket att nå konvergens. RIPv2 och EIGRP är enligt våra tester de 

snabbaste routingprotokollen i både spel-, röstchattskommunikationer och 

strömmningsscenarier. Enligt våra tester höll sig konvergenstiderna konsekventa 

förutom under strömmningstesterna. Typ av applikation påverkar responstiden, d.v.s. 

då en applikation blir användbar igen, olika mycket. Vid strömmning av video var 

OSPF 3,5 sekunder långsammare på att nå konvergens än vid spel- och 

röstchattkommunikation. Vid strömmning av musik var OSPF 0,5 sekunder 

långsammare än vid spel- och röstchattkommunikation. RIPv2 och EIGRP var i 

genomsnitt 1,5 sekunder långsammare vid strömmning av musik och video än vid 

spel- och röstchattskommunikation.  

Att OSPF är flera gånger långsammare i alla tester beror på alla timerinställningar när 

det gäller LSA-paket och SPF-uträkningar. Detta är standard i grundinställningarna, 

vilket vi använde oss av. Till skillnad från RIPv2 skickar OSPF ut uppdateringar efter en 

topologiändring direkt utan att behöva uppdatera sin egen routingtabell. OSPFs 

långsamma tider kan bero på att vårt LAN är för litet för att OSPF ska kunna fungera 

fullt ut. Med förkortade timers hade OSPF varit mycket snabbare på att nå 

konvergens men på bekostad av nätverksstabilitet. Man får helt enkelt göra en 

avvägning och ändra inställningarna efter eget behov. Detta kan man göra utan 

vidare eftertanke i ett hemmanätverk men i ett stort, viktigt nätverk ska man vara 

försiktig så att man inte äventyrar stabiliteten. Det är viktigt att ha tillräckligt kraftiga 

routrar som kan klara av OSPF eftersom kortare timers innebär större påfrestning för 

routern. Konvergens hade kunnat uppnås snabbare om vi hade ändrat fler 

inställningar såsom kortare Hello-timers då de ligger på 10 sekunder vid 

grundinställnigen. RIPv2 och EIGRP var näst intill identiska i sina hastigheter att nå 

konvergens. Detta stämmer inte riktigt med teorin då EIGRP ska vara det snabbare 

routingprotokollet mycket tack vare sin DUAL-algoritm som används när nya vägar 

ska hittas och konvergens ska uppnås. RIPv2 har inte denna avancerade algoritm utan 

skickar bara uppdateringar så fort den märker av ändringar i topologin och har hunnit 

uppdatera sin egen routingtabell.  

Våra tester har visat att teorin inte alltid stämmer med verkligheten under vissa 

omständigheter. Om möjligheten finns att testa olika routingprotokoll, med de 

inställningar som senare ska användas, innan de implementeras tycker vi att man ska 

göra det. Eftersom vi inte använt oss av olika serviceklasser för datatrafik så påverkar 
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applikationstrafiken konvergenstiden mer. Hade vi använt t.ex. Quality of Service med 

olika serviceklasser hade applikationstrafiken inte påverkat routingprotokollens 

konvergenstid särskilt mycket eftersom önskvärd trafik hade prioriterats. I vissa fall är 

det en avvägning man får göra när det handlar om stabilitet och hastighet samt en 

kostnadsfråga. Att testa sig fram är den bästa metoden för att ta reda på vilket 

routingprotokoll som passar bäst i en given situation. 
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8. Bilagor 

8.1 Router 1 (OSPF) 

show run 

Building configuration... 

Current configuration : 1076 bytes 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname R1 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

! 

resource policy 

! 

memory-size iomem 5 

mmi polling-interval 60 

no mmi auto-configure 

no mmi pvc 

mmi snmp-timeout 180 

ip subnet-zero 
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ip cef 

! 

no ip domain lookup 

! 

voice-card 0 

! 

interface FastEthernet0/0 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface Serial0/1/0 

 ip address 172.16.1.2 255.255.255.0 

 no fair-queue 

 clock rate 2000000 

! 

interface Serial0/1/1 

 ip address 172.16.3.1 255.255.255.0 

! 

router ospf 1 
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 log-adjacency-changes 

 network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0 

 network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 0 

 network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0 

! 

ip classless 

! 

ip http server 

no ip http secure-server 

! 

control-plane 

! 

! 

line con 0 

line aux 0 

line vty 0 4 

 login 

! 

scheduler allocate 20000 1000 

end 

R1# 
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8.2 Router 1 (EIGRP) 

show run 

Building configuration... 

Current configuration : 1000 bytes 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname R1 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

! 

resource policy 

! 

memory-size iomem 5 

mmi polling-interval 60 

no mmi auto-configure 

no mmi pvc 

mmi snmp-timeout 180 

ip subnet-zero 

ip cef 
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! 

no ip domain lookup 

! 

voice-card 0 

! 

interface FastEthernet0/0 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface Serial0/1/0 

 ip address 172.16.1.2 255.255.255.0 

 no fair-queue 

 clock rate 2000000 

 ! 

interface Serial0/1/1 

 ip address 172.16.3.1 255.255.255.0 

! 

router eigrp 1 

 network 172.16.0.0 
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 network 192.168.2.0 

 no auto-summary 

! 

ip classless 

! 

ip http server 

no ip http secure-server 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

line aux 0 

line vty 0 4 

 login 

! 

scheduler allocate 20000 1000 

end 

R1# 

 

8.3 Router 1 (RIPv2) 

show run 

Building configuration... 

Current configuration : 990 bytes 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 
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service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname R1 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

! 

resource policy 

! 

memory-size iomem 5 

mmi polling-interval 60 

no mmi auto-configure 

no mmi pvc 

mmi snmp-timeout 180 

ip subnet-zero 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

! 

voice-card 0 

! 

interface FastEthernet0/0 

 no ip address 
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 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface Serial0/1/0 

 ip address 172.16.1.2 255.255.255.0 

 no fair-queue 

 clock rate 2000000 

! 

interface Serial0/1/1 

 ip address 172.16.3.1 255.255.255.0 

! 

router rip 

 version 2 

 network 172.16.0.0 

 network 192.168.2.0 

! 

ip classless 

! 

ip http server 

no ip http secure-server 
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! 

control-plane 

! 

line con 0 

line aux 0 

line vty 0 4 

 login 

! 

scheduler allocate 20000 1000 

end 

R1# 

 

8.4 Router 2 (OSPF) 

show run 

Building configuration... 

Current configuration : 1030 bytes 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname R2 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 
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! 

no aaa new-model 

! 

resource policy 

! 

memory-size iomem 5 

mmi polling-interval 60 

no mmi auto-configure 

no mmi pvc 

mmi snmp-timeout 180 

ip subnet-zero 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

! 

voice-card 0 

! 

interface FastEthernet0/0 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

 duplex auto 
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 speed auto 

! 

interface Serial0/1/0 

 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 

! 

interface Serial0/1/1 

ip address 172.16.2.1 255.255.255.0 

 clock rate 125000 

! 

router ospf 1 

 log-adjacency-changes 

 network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0 

 network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0 

 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 

! 

ip classless 

! 

ip http server 

no ip http secure-server 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

line aux 0 

line vty 0 4 

 login 
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! 

end 

R2# 

 

8.5 Router 2 (EIGRP) 

show run 

Building configuration... 

Current configuration : 954 bytes 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname R2 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

! 

resource policy 

! 

memory-size iomem 5 

mmi polling-interval 60 

no mmi auto-configure 
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no mmi pvc 

mmi snmp-timeout 180 

ip subnet-zero 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

! 

voice-card 0 

! 

interface FastEthernet0/0 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface Serial0/1/0 

 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 

! 

interface Serial0/1/1 

 ip address 172.16.2.1 255.255.255.0 

 clock rate 125000 
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! 

router eigrp 1 

 network 172.16.0.0 

 network 192.168.1.0 

 no auto-summary 

! 

ip classless 

! 

ip http server 

no ip http secure-server 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

line aux 0 

line vty 0 4 

 login 

! 

end 

R2# 

 

 

8.6 Router 2 (RIPv2) 

show run 

Building configuration... 

Current configuration : 944 bytes 
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! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname R2 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

! 

resource policy 

! 

memory-size iomem 5 

mmi polling-interval 60 

no mmi auto-configure 

no mmi pvc 

mmi snmp-timeout 180 

 ip subnet-zero 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

! 

voice-card 0 
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! 

interface FastEthernet0/0 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface Serial0/1/0 

 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 

! 

interface Serial0/1/1 

 ip address 172.16.2.1 255.255.255.0 

 clock rate 125000 

! 

router rip 

 version 2 

 network 172.16.0.0 

 network 192.168.1.0 

! 

ip classless 

! 
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ip http server 

no ip http secure-server 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

line aux 0 

line vty 0 4 

 login 

! 

end 

R2# 

 

8.7 Router 3 (OSPF) 

show run 

Building configuration... 

 

Current configuration : 974 bytes 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname R3 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

! 

resource policy 

! 

memory-size iomem 5 

mmi polling-interval 60 
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no mmi auto-configure 

no mmi pvc 

mmi snmp-timeout 180 

ip subnet-zero 

ip cef 

! 

voice-card 0 

! 

interface FastEthernet0/0 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface Serial0/1/0 

 ip address 172.16.2.2 255.255.255.0 

 no fair-queue 

! 

 interface Serial0/1/1 

 ip address 172.16.3.2 255.255.255.0 

 clock rate 125000 

! 

router ospf 1 

 log-adjacency-changes 

 network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0 

 network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 0 

! 

ip classless 

! 

ip http server 

no ip http secure-server 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

line aux 0 

line vty 0 4 

 login 

! 

end 

R3# 
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8.8 Router 3 (EIGRP) 

show run 

Building configuration... 

Current configuration : 900 bytes 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname R3 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

! 

resource policy 

! 

memory-size iomem 5 

mmi polling-interval 60 

no mmi auto-configure 

no mmi pvc 

mmi snmp-timeout 180 

 ip subnet-zero 

ip cef 
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! 

voice-card 0 

! 

interface FastEthernet0/0 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface Serial0/1/0 

 ip address 172.16.2.2 255.255.255.0 

! 

interface Serial0/1/1 

ip address 172.16.3.2 255.255.255.0 

 clock rate 125000 

! 

router eigrp 1 

 network 172.16.0.0 

 no auto-summary 

! 
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ip classless 

! 

ip http server 

no ip http secure-server 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

line aux 0 

line vty 0 4 

 login 

! 

end 

R3# 

 

8.9 Router 3 (RIPv2) 

show run 

Building configuration... 

Current configuration : 890 bytes 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname R3 
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! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

! 

resource policy 

! 

memory-size iomem 5 

mmi polling-interval 60 

no mmi auto-configure 

no mmi pvc 

mmi snmp-timeout 180 

ip subnet-zero 

ip cef 

! 

voice-card 0 

! 

interface FastEthernet0/0 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 no ip address 
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 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface Serial0/1/0 

 ip address 172.16.2.2 255.255.255.0 

! 

interface Serial0/1/1 

 ip address 172.16.3.2 255.255.255.0 

 clock rate 125000 

! 

router rip 

 version 2 

 network 172.16.0.0 

! 

ip classless 

! 

ip http server 

no ip http secure-server 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

line aux 0 

line vty 0 4 

 login 
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! 

end 

R3# 

 

 

 

 

 

 


