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Sammanfattning 
Rapporten jämför nätverkskonvergenstid, genomströmning och CPU-användning mellan 

routingprotokollen RIPv2, OSPF och EIGRP. Jämförelsen görs i olika miljöer, varje routingprotokoll 

testas enskilt i en liten och stor ring-, star- och partial mesh-topologi, sedan görs mätningar i en miljö 

med återdistribution med kombination av två samt tre protokoll. 

Mätningarna visar att EIGRP är mest balanserad av de tre protokollen, i de topologier som har använts. 

Konvergenstiden för EIGRP ändras inte vid byte av topologi. Mätningarna visar dessutom att RIPv2 har 

bättre nätverkskonvergenstid jämfört med OSPF i star topologi, vilket beror på att denna topologi har 

en låg max hopcount. OSPF har dock bättre nätverkskonvergenstid jämfört med RIPv2 i alla andra 

scenarion, där RIPv2 har en max hopcount som överskrider 1. RIPv2 har lägst CPU-användning i alla 

topologier som används. 

I en miljö med återdistribution visar mätningarna att RIPv2-EIGRP har bäst nätverkskonvergenstid, 

samt näst högst genomströmning. RIPv2-OSPF-EIGRP och OSPF-EIGRP har näst lägst 

nätverkskonvergenstid. De har dessutom högst CPU-användning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Abstract 
This report compares network convergence time, throughput and CPU utilization between the routing 

protocols RIPv2, OSPF and EIGRP. The comparison is done in different environments, every routing 

protocol is tested separately in a small and large ring, star and partial mesh topology. Measurements 

are also done in an environment with redistribution with a combination of two and three protocols.  

The measurements show that EIGRP is the most balanced of the three protocols, in the topologies that 

were used. Network convergence time for EIGRP does not change when using different topologies. 

Measurements also show that RIPv2 has a better network convergence time compared to OSPF in a 

star topology, which is due to the fact that this topology has a low max hop count. However, OSPF has 

a better network convergence time compared to RIPv2 in all other scenarios, where RIPv2 has a max 

hop count that exceeds 1. RIPv2 has the lowest CPU utilization in all the topologies. 

In an environment with redistribution, measurements show that RIPv2-EIGRP has the best network 

convergence time, and second highest throughput. RIPv2-OSPF-EIGRP and OSPF-EIGRP has the second 

lowest network convergence time. They also have the highest CPU utilization.
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1. Inledning
En av de viktigaste beståndsdelarna bakom internet är routing, vilket är det sätt enheter transporterar 

paket genom nätverk. Även om det inte syns bidrar routingprotokoll till möjligheten att upprätthålla 

en internetanvändares uppkoppling till internet med minimala störningar. Nätverk är oftast beroende 

av ett konstant flöde men har en tendens att krångla dels kan hårdvaruproblem uppstå och även 

störningar i själva nätverket. Länkavbrott är ett exempel på en störning i nätverk som avbryter flödet i 

nätverket. Tiden det tar för protokollet som används att reparera ett länkavbrott kallas konvergenstid. 

Det finns olika typer av protokoll som dirigerar nätverkstrafik, de är indelade i två subkategorier, 

exterior gateway protocols och interior gateway protocols(IGP). Dessa protokoll är speciellt intressanta 

då de hanterar intern routing, vilket innebär att de transporterar paket inom ett autonomt system(AS).  

IGPs kan delas in i följande kategorier; link-state, distance vector och advanced distance vector 

alternativt hybrid. Link-state-protokoll kartlägger hela nätverket, nätverkskartan används sedan till att 

välja bäst väg till given destination. Distance vector-protokoll kartlägger inte hela nätverket, endast 

information om direktanslutna grannar. Advanced distance vector-routingprotokoll kombinerar 

fördelarna givna av link-state- och distance vector-protokoll.  

Routingprotokoll är en avgörande del i nätverk då de möjliggör kommunikation mellan enheter. Därför 

är det viktigt att känna till hur de presterar i olika nätverkstopologier, då industrier ofta har olika 

nätverkskonfigurationer, dessutom hur de presterar i situationer då routingprotokoll arbetar 

tillsammans med hjälp av återdistribution. Återdistribution möjliggör kommunikation mellan två olika 

routingprotokoll eller autonoma system, genom att injicera routes från ett routingprotokoll till ett 

annat.                                                                           

Denna rapport ämnar att jämföra prestanda mellan IP protokollen routing information protocol(RIPv2), 

open shortest path first(OSPF) och enhanced interior gateway routing protokoll (EIGRP). Det finns en 

mängd olika typer av internetprotokoll som används för routing, vi har därför avgränsat detta arbete 

till att endast undersöka dessa protokoll som är de mest populära protokollen på marknaden [1].  

 För att lägga mer värde i studiens utfall, har vi valt att testa protokollen i olika miljöer som mindre och 

större partial mesh-, ring- och star-topologi. I nätverk där återdistribution mellan routingprotokoll 

används, kan olika kombinationer av dessa protokoll förekomma, därför testas följande 

kombinationer; RIPv2-OSPF, EIGRP-OSPF, RIPv2-EIGRP och RIPv2-OSPF-EIGRP. Fokus i form av 

prestanda kommer ligga på protokollens förmåga att anpassa sig till länkavbrott, genomströmning och 

CPU-användning, då dessa parametrar är viktiga vid val av routingprotokoll. Denna rapport ämnar att 

ta reda på vilket protokoll som är mest effektivt i olika miljöer genom att analysera hur de presterar 

enskilt samt tillsammans. 
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1.1. Problemformulering 
Målet är att testa RIPv2, OSPF och EIGRPs prestanda i olika situationer. Prestanda kommer att testas i 

följande scenarion;  

Miljö/Topologi 

Återdistribution Liten partial mesh, ring och star Stor partial mesh, ring och star 

RIPv2-OSPF RIPv2 RIPv2 

RIPv2-EIGRP EIGRP EIGRP 

OSPF-EIGRP OSPF OSPF 

RIPv2-OSPF-EIGRP 

Tabell 1 Testsekvenser 

Tabellen visar alla testsekvenser, det är sammanlagt 10 olika scenarion som testas. 

• Hur presterar protokollen jämfört med varandra i ovanstående scenarion?                                                                                    

• Vilka fördelar samt nackdelar kommer med att använda ett protokoll i ovanstående 
scenarion?  
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2. Nätverkstopologi 
En nätverkstopologi är en uppsättning av nätverksenheter, det finns en mängd olika topologier som 

kan användas för att konstruera ett nätverk. Detta avsnitt behandlar följande tre topologier; mesh, 

ring och star. 

2.1 Mesh 
Mesh kan delas upp i två subkategorier; full mesh, där alla enheter är sammanlänkade med varandra 
och partial mesh. Nackdelar är att implementation av en full mesh-topologi är komplex samt att 
kostnaden för kablar som behövs för att ansluta enheter är stor. Fördelar är att en mesh-topologi är 
robust och har redundans [2].  
 

 
Fig.1 Full mesh 

 
I en partial mesh-topologi används färre anslutningar än en full mesh-topologi. Till skillnad från en full 
mesh-topologi har inte alla enheter en direkt anslutning till varandra. Det finns en mängd olika typer 
av partially meshed-topologier. Generellt anses partial mesh tillhandahålla bäst balans av redundans 
och prestanda [3]. 

 
Fig.2 Partial mesh 

 

 

 



  

4 
 

2.2 Ring 
En ring-topologi är en uppsättning av enheter i form av en cirkel. Ringnätverk är skalbara, då det endast 
krävs två tillgängliga portar för att lägga till en enhet i en ring-topologi [4].     
Denna uppsättning förekommer i både Local Area Network(LAN) och Wide Area Network(WAN) [5].  
 

 
Fig.3 Ring topolog 

 

 

2.3 Star 
I en star-topologi är alla enheter ansluta till en central enhet, som kallas switch medan enheterna som 

är ansluta till switchen kallas klienter. Detta är den enklaste uppsättningen där en central enhet 

kopplas till en mängd andra enheter. Fördelar är att uppsättningen är enkel att implementera samt att 

antalet enheter kan utökas. Star-topologi innebär en risk i form av single point of failure, vilket innebär 

att ett fel hos den centrala enheten kan bryta kontakten hos alla noder i nätverket [2][3]. 

 

 

Fig.4 Star topologi 
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3. Routingprotokoll 
Routingprotokoll har som uppgift att utbyta nätverksinformation mellan enheter samt göra 

anpassningar utefter nätverksförändringar. 

3.1 Link-state protokoll 
Link-state protokoll använder Djikstra’s algoritm för att skapa en bild av topologin för ett nätverk. Ett 
link-state routingprotokoll kan liknas med att använda en karta över ett nätverk. Kartan används för 
att hitta kortast väg till given destination, istället för att använda vägvisare längs vägen. Vägvisare längs 
vägen från källa till destination krävs inte eftersom att alla link-state routrar har en identisk “karta” 
över nätverket. En link-state router använder link-state information för att skapa en karta av topologin 
och för att välja bästa väg till given destination [9. PP 7]. 

3.2 Distance vector protokoll 
Distance vector-protokoll bestämmer riktning och avstånd till en given länk i ett nätverk, med hjälp av 

information från routrar längs vägen. Routrar längs vägen ger en indikation om riktning och avstånd. 

Varje router i nätverket har följande information om avlägsna nätverk; avstånd eller mätvärde samt 

vilken väg eller interface som ska användas för att nå dessa nätverk. Distance vector-protokoll har 

ingen karta över nätverkstopologin [9. PP 7]. 

3.3 EIGRP 
EIGRP är ett advanced distance vector-protokoll. Egenskaper som EIGRP har är stöd för variable-length 

subnet masking(VLSM), bevaring av bandbredd genom mindre uppdateringar, stöd för flera protokoll 

på nätverkslagret och snabb konvergens [8. PP 60]. EIGRP är ett advanced distance vector-protokoll 

med egenskaper som hittas i link-state protokoll, som aktivt sökande av grannar. EIGRP har egenskaper 

som andra distance vector-protokoll saknar, därför klassas EIGRP som ett advanced distance vector-

protokoll.  Snabb konvergens uppnår EIGRP genom att använda diffusing update algorithm(DUAL) 

[6][11][8. PP 60]. 

 

3.3.1 DUAL 
När en relation mellan två EIGRP grannar har etablerats, överförs routing-information. Överföring av 
routing-information sker med update-paket. All routing-information som tas emot sparas i en topologi 
tabell. EIGRP använder DUAL för att bland annat bestämma vilka routes som ska användas från 
topologitabellen. Om en route ska importeras in i en routingtabell måste den uppfylla ett krav 
(feasibility condition) [9. PP 76], vilket säger att grannen måste vara närmre destinationen är den lokala 
routern, detta används för att förhindra loopar [8]. Routing-informationen som återfinns i 
topologitabellen är bland annat destinationsadress, en lista med grannar som har annonserat 
destinationen, samt det mätvärde som hör ihop med destinationen [6].  
 
DUAL använder information om två olika avstånd, med andra ord sammansatt mätvärde, för att hitta 
effektiva och loopfria vägar. DUAL beräknar sammansatt mätvärde genom att addera två värden. Det 
första värdet är grannens mätvärde till destinationen, vilket skickas till routern och kallas reported 
distance(RD). Det andra värdet är ett mätvärde från den lokala routern till den router som 
rapporterade det första värdet. Bland alla mätvärden från den lokala routern till destinationer kommer 
routern att välja den med minst sammansatt mätvärde, och välja den som bäst väg till en given 
destination. Det värde som väljs kallas feasible distance(FD).  
Den route med minst sammansatt mätvärde kallas successor route och next-hop router kallas 
successor. Det kan finnas flera successors om de har samma FD till given destination. Om det är fallet, 
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försöker EIGRP att ta med alla successor routes in i routing-tabellen. En feasible successor är en granne 
med loopfri väg med högre kostnad till given destination än successor [6][9. PP 80 - 81] [10][11].  

3.3.2 EIGRP mätvärde 
EIGRP använder ett sammansatt mätvärde för att beräkna bästa väg till en given destination, detta 
mätvärde är ett resultat av en formel som kan använda följande parametrar; Bandbredd, fördröjning, 
tillförlitlighet och last. 
För att beräkna bandbredd används länken med lägst bandbredd mellan den lokala routern och 
destinationen. Värdet för fördröjning är summan av fördröjning för alla länkar mellan källa och 
destination. Värdet för tillförlitlighet baseras på keepalives. Last representerar den sämsta 
belastningen på länken mellan källa och destination, detta baseras på pakethastighet samt den 
bandbredd som används för detta interface.  
 
Ett sammansatt mätvärde beräknas enligt Formel 1.  
 

                         𝑀ä𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = [(𝐾1 ∗ 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 + [
𝐾2∗𝐵𝑎𝑛𝑑𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑

256−𝐿𝑎𝑠𝑡
] + 𝐾3 ∗ 𝐹ö𝑟𝑑𝑟ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔) ∗

𝐾5

𝐾4+𝑇𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑙𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡
] ∗ 256      

Formel 1 

 [9. PP 88–89]. 
 

3.3.3 Paket-typer 
För att förse nätverk med routing-information används olika typer av paket. EIGRP skickar endast 
routing-information då vägen eller mätvärde för en route har ändrats.  
För att uppnå konvergens går EIGRP igenom 3 steg. Först skapas en relation med grannen, sedan utbyts 

topologi-information och sist används DUAL som avgör vilka routes som får ingå i routing-table [7]. 

3.3.3.1 Hello-paket 
EIGRP använder hello-paket för att skapa en relation med grannar. För att etablera en relation med en 
granne måste enheten uppfylla vissa parametrar. Den primära IP-adressen grannen använder måste 
vara i samma subnet, AS nummer måste vara samma. K-värden som används måste stämma överens, 
enheten behöver kunna skicka/ta emot IP paket. Om autentisering används måste lösenorden matcha, 
och de interface som används får inte vara passiva. Dessa parametrar ingår i hello-paket [6][8][9. PP 
78. 68] [11]. 
 

3.3.3.2 Update-paket 
Update-paket innehåller information om tillgängliga nätverk i form av routes. Vanligtvis används 
multicast vid distribuering av update-paket. Vid upptäckt av nya grannar skickas ett unicast update -
paket, som används för att bygga upp en tabell av nätverkstopologin. Varje update-paket som 
skickas/tas emot måste bekräftas [9. PP 78][11]. 
 
 

3.3.3.3 Query/Reply-paket 
 Query-paket kan vara unicast eller multicast och används när routrar behöver specifik information 

från en eller flera grannar. Query-paket måste bekräftas. Reply-paket används som svar på query-paket 

och skickas alltid som unicast-paket [6].                                                                                                                                                                    
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3.4. OSPF 
OSPF är ett link-state protokoll, som använder link-state advertisements istället för routing-table 
uppdateringar. Detta gör det möjligt för ett nätverk att uppnå konvergens inom rimlig tid. OSPF 
använder Dijkstra's algoritm för att beräkna kortast väg till en given destination. De enheter som tillhör 
samma OSPF area har en identisk link-state databas, vilket är en lista av de interface som kan användas 
samt grannar som kan nås. 

OSPF använder ett mätvärde som utgörs av en sammansatt kostnad av alla utgående interface från 
källa till destination. För att kommunicera med enheter som använder OSPF används multicast- och 
unicast-paket. 
 
Enheter som använder OSPF genomgår en process som består av tre huvudkomponenter; etablering 
av relation med granne, utbyte av link-state information, samt beräkning av optimal väg. 
 
Enheter som använder OSPF upptäcker nya grannar genom att skicka hello-meddelanden genom de 
interface som använder OSPF. Om detta meddelande når en granne, försöker den enhet som använder 
OSPF skapa en relation med grannen. 
 
När en relation har skapats, sker ett utbyte av link-state advertisements(LSA), som innehåller 
information om direktanslutna länkar. 
 
Efter utbyte av LSAs, skapas en topologi-tabell(LSDB) som byggs upp med hjälp av information som 
återfinns i LSAs. LSDB ska ge information om det nätverk som används, därför är det viktigt att alla 
enheter har identisk information i respektive LSDB. 
När en topologi-tabell har byggts upp, exekveras Djikstra’s algoritm som skapar ett träd. Från detta 
träd väljs de vägar som är bäst, dessa vägar hamnar i routing-tabellen. Routing val görs baserat på 
information i routing-tabellen [9.PP 157 - 158]. 

3.4.1 OSPF struktur 
Beräkning av optimal väg till given destination kan bli komplex vid större nätverk, för att förenkla 
beräkningen delar OSPF in nätverk i mindre delar som kallas areas. Detta minskar exekveringstiden för 
Djikstra’s algoritm. Enheter inom en area måste inneha identisk information i respektive link-state 
database(LSDB) [9.PP 159]. 
 
Följande delar finns i en OSPF struktur; 
 

Namn Syfte 

Backbone 
area; 

är en central plats som kallas area 0,med area ID 0.0.0.0. Alla areas i ett OSPF 
nätverk måste vara direktanslutna till area 0. Area 0 har en speciell funktion i ett 
OSPF nätverk, all trafik som färdas mellan två non-backbone areas måste 
passera area 0 

Nonbackbone 
area 

har i uppgift att ansluta slutanvändare och resurser 

ABR 
är en enhet som är ansluten till mer än en area, inklusive backbone area. ABR 
tillhandahåller LSDB information samt kalkylerar routes för varje area. 
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ASBR 
har en anslutning till minst en OSPF area och en anslutning till en extern non-
OSPF domän. 

Internal router Är en enhet vars interface tillhör endast en area. 

Backbone 
router 

har minst ett interface anslutet till backbone area [9.PP 159] 

Tabell 2 OSPF struktur 

ABR

Area 0: Backbone

Area 1 Area 2

ASBR

Icke OSPF

 
 

                 Fig. 5 OSPF struktur med flera areor 

3.4.2 OSPF paket 
OSPF har 5 olika typer av paket som används för att kommunicera med enheter som använder OSPF. 
 
Hello paket: Hello-paket är av OSPF paket typ 1. För att upprätthålla samt bibehålla en relation med 
grannar skickas dessa paket ut periodiskt på alla interface.  
 
Database Description paket: Dessa paket är av OSPF paket typ 2. De innehåller information som 
beskriver link state database.  
 
Link-state Request(LSR) paket: När utbyte av database description paket har skett mellan två grannar, 
kan det hända att en router inser att databasen inte är fullt uppdaterad. Då används link state request 
paket som är av OSPF paket typ 3, för att skapa en förfrågan om uppdaterad information. 
 
Link-State update paket: Dessa paket är av OSPF typ 4, och används för att skicka multipla LSAs samt 
LSA svar på LSR förfrågningar.  
 
Link-State Acknowledgment paket: Dessa paket är av OSPF typ 5 och används för att göra massutskick 
av LSAs pålitligt, genom att bekräfta varje LSA [9. PP 160-161]. 
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3.5 RIPv2 
RIPv2 är ett distance vector-protokoll som använder antalet routrar i nätverket (hop count), för att 
avgöra snabbaste vägen till given destination. RIPv2 har en gräns på 16 hops, om det krävs 16 hops 
eller mer för att nå en destination, anses den vara onåbar. RIPv2 använder split horizon för att undvika 
routingloops. Split horizon förhindrar routingloops genom en regel som säger att interface som har 
använts för att ta emot ett paket inte får användas för att skicka ut samma paket [9. PP 43–44]. 
 
Fig. 6 visar hur RIPv2 väljer kortast väg till destination. RIPv2 har två val till given destination, en med 
hög länkhastighet och tre hops, samt en med lägre länkhastighet men endast 1 hop, RIPv2 väljer den 
med lägst hopcount. 
 

100 mbs

1 gbs

1 gbs

Källa

          Destination

1gbs

1 gbs

100 mbs

                                                                     
Fig. 6. RIPv2 beräkning av kortast väg till en given destination 
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4. Återdistribution 
När nätverk växer och blir alltmer komplext kan routingprotokoll som används behöva bytas ut. Detta 
sker oftast ganska sakta vilket innebär att multipla routingprotokoll kan komma att användas samtidigt 
under en obestämd period. Även om det inte är optimalt att använda mer än ett routingprotokoll i ett 
nätverk, kan det vara nödvändigt. I en miljö där enheter av olika tillverkare används samtidigt kan det 
krävas att mer än ett routingprotokoll används. En blandad miljö med Cisco samt annan tillverkare, 
kan exempelvis dra nytta av att använda EIGRP på Cisco enheter och OSPF på resterande enheter [9 
PP. 271]. 
 
Återdistribution av routes möjliggör kommunikation mellan olika routingprotokoll, en router kan 
ansluta två eller fler enheter som använder olika routingprotokoll. Problemet är att varje 
routingprotokoll samlar information samt reagerar på ändringar i nätverk på olika sätt. Ett exempel på 
problem vid ändringar i nätverk kan vara att OSPF har ett mätvärde baserat på länk kostnad medan 
EIGRP använder ett sammansatt mätvärde. Återdistribution ökar belastningen på den enhet som 
använder mer än ett routingprotokoll. Då den enheten måste inneha separat routing, topologi samt 
databastabell. 
En gräns-router använder mer än ett routingprotokoll och översätter det mätvärde som används av 
routingprotokoll. Exempel på detta är om en gräns-router tar emot en route som har ett mätvärde för 
OSPF, och denna route ska distribueras in till RIPv2, behöver den översättas till något RIPv2 förstår 
vilket är antal hops (hop count) [9 PP. 268–273]. 

4.1 Administrative Distance 
Då mer än ett routingprotokoll används kan det finnas ett flertal vägar till en given destination, och 
endast en av dessa vägar kan väljas. För att göra detta val används administrative distance (AD), som 
bidrar med en rangordning av routingprotokoll som har flera vägar till en och samma destination. 
Nedanstående tabell visar den AD OSPF, RIPv2 och EIGRP har per default, routingprocessen med lägst 
AD föredras [12]. 
 

Tabell 3 Administrative distance för OSPF, RIPv2 och EIGRP 

4.2 Initialt mätvärde 
När en router skickar ut information om en direktansluten länk används ett initialt mätvärde som 
skapas med information från det interface länken är ansluten till.                                                                              
Detta mätvärde ökar successivt när routing information skickas vidare till routrar. Detta beräknas 
annorlunda för RIPv2, OSPF och EIGRP.  
 

• RIPv2 börjar på 0 och ökar gradvis.  

• OSPF använder tillgänglig bandbredd. 

• EIGRP baserar detta på bandbredd och fördröjning [9 PP. 272-273]. 
 

4.3 Default initialt mätvärde 
Routes som återdistribueras in i RIPv2 och EIGRP får per default ett initialt mätvärde på oändlighet, 
vilket innebär att denna route inte går att nå. Vid konfiguration av återdistribution in till RIPv2 och 
EIGRP bör ett initialt mätvärde definieras, annars kommer dessa routes inte annonseras. 
 
Routes som återdistribueras in i OSPF får per default ett initialt mätvärde på 20 och klassas som typ 
2(E2) [9 PP. 272-273]. 

Routingprotokoll OSPF RIPv2 EIGRP 

AD 110 120 90 
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5. Metod 
Simulationer genomförs med verktyget OPnet, som möjliggör implementation av varje enskilt 
routingprotokoll samt möjlighet att mäta prestanda. Mätningar i ring, star och partial mesh sker i en 
topologi med 6 enheter, vilket sedan utökas till 12 enheter. Tabell 1 visar alla testsekvenser. 
Sammanlagt testas 10 olika scenarion, det data som genereras från dessa tester utvärderas och baserat 
på utvärderingen dras en slutsats. 
 
Länkavbrott simuleras mellan två enheter. För att sätta upp detta test binds en länk samman mellan 
två noder som sedan får länk fel med viss tids mellanrum. De tider som används vid ring, star och 
partial mesh visas i tabell 4. 
Vid kombination av två routingprotokoll simuleras 2 länkavbrott på två olika länkar, vilket innebär att 
detta sker 1 gång i varje routing-domän, se tabell 5 för tider. Vid kombination av alla tre 
routingprotokoll sker länkavbrott på 3 olika länkar. Detta sker 1 gång i varje routing-domän, de tider 
som används vid ring, star och partial mesh används dessutom här, se Tabell 4. Tid för simulationen är 
15 minuter. 
Parametrarna som testas är konvergenstid, genomströmning och CPU-användning  

 
 
 
                                                                            
                     
 
                      
                                           

Tabell 5 Tid för RIPv2-OSPF-EIGRP 

                                                                                                                                                                  
 

 Tabell 4 Tid för länkavbrott i ring, star, partial mesh.                                                                                                                                                                                                           
……………….samt RIPv2-OSPF-EIGRP  

 
5.1 Utförande 
Mätningar sker med verktyget OPnet. Enheter som används är cisco-routrar av typen 7200, länkar som 

används är PPP D3, full duplex. Liten partial mesh-, ring- och star-topologi består av 6 routrar, och 

fördubblas till 12 enheter vid stor topologi. Vid kombination av två protokoll används sammanlagt 13 

enheter. Då tre protokoll används samtidigt består topologin av sammanlagt 19 enheter.  

Fig. 7–12 visar topologier för liten/stor ring, star och partial mesh.  

                     

          Fig. 7 Liten Ring topologi                                               Fig. 8 Liten Star topologi                             Fig. 9 Liten partial mesh topologi                              

 

Länkavbrott Länk återhämtning 

180 sekunder 300 sekunder 

420 sekunder 540 sekunder 

660 sekunder 810 sekunder 

Länkavbrott Länk återhämtning 

180 sekunder 300 sekunder 

420 sekunder 540 sekunder 
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Fig. 10 Stor ring topologi                                                   Fig. 11 Stor star topologi                                  Fig. 12 Stor partial mesh topologi 

Fig. 13 visar topologin som används för återdistribution mellan två routingprotokoll, vid kombination 

av tre routingprotokoll används topologin som illustreras i Fig. 14. 

                 

                               Fig. 13 RIPv2-OSPF, RIPv2-EIGRP, EIGRP-OSPF                                      Fig. 14 RIPv2-OSPF-EIGRP 

I partial mesh-, ring- och star-topologi simuleras 3 länkavbrott på samma länk mellan R1 <-> R2. 

Följande tider i sekunder används; 180 Länk bruten, 300 Länk etablerad, 420 Länk bruten, 540 Länk 

etablerad, 660 Länk bruten, 810 Länk etablerad.  Se Tabell 4.  

Tabell 5 visar tider för länkavbrott som sker på 2 länkar i scenario RIPv2-OSPF, RIPv2-EIGRP och OSPF-
EIGRP. Vid kombination av RIPv2-OSPF-EIGRP sker länkavbrott på 3 länkar, 1 i respektive routing- 
domän, med de tider som visas i tabell 4. Länkavbrott sker på de länkar som är markerade med X i Fig. 
13–14. 
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6. Tidigare arbeten 
S.Khan och A.Iqbal gjorde en jämförelse mellan RIPv2,OSPF och EIGRP med användning av voice, video 

och HTTP trafik. Där parametrar som konvergenstid och paketförlust mättes, för RIPv2, OSPF och EIGRP 

med ljud, video och http-trafik. De förklarar att EIGRP hanterar länkavbrott bäst av de tre 

routingprotokoll [13].  

En jämförelse i form av prestanda mellan EIGRP och OSPF gjordes av K.Gehlot samt N.C Barwar. Arbetet 

ämnar ta reda på hur EIGRP och OSPF presterar med program i realtid, genom att använda best-effort 

och quality of service metoder. Parametrar som används vid mätningar var; end-to-end delay, 

ändringar i paketfördröjning, skickad och mottagen trafik samt skickad/mottaget ljud och video trafik. 

Författarna konkluderar att EIGRP presterar bäst i de flesta fallen jämfört med OSPF i quality of service 

metoder [14].  

P.Rakheja, P.Kaur, A.Gupta och A. Sharma har jämfört RIPv2, OSPF, IGRP och EIGRP med fokus på 

fördröjning, tillägg av rutter, länk-användning och genomströmning. Den slutsats de kommer fram till 

är att OSPF presterar bäst i överlag [1]. 

C.Wijaya gjorde en prestandajämförelse mellan OSPF och EIGRP, med IPv4 och IPv6. 

Prestandajämförelsen gjordes i en simulerad miljö, med GNS3 samt packet tracer, detta gjordes i 3 

olika topologier. Varje topologi utgörs av 3 routrar, och simulation sker med IPv4 och IPv6 adresser.  

De 3 topologierna som användes var multi-access, point-to-point och Non-broadcast Multiaccess 

nätverk. I varje topologi analyseras routingtabell, mätvärde, paketförlust och skickade paket. Slutsatser 

som dras baserat på resultatet av simulationen är att paket som skickas i en miljö med IPv4 är mindre 

än paket som skickas i IPv6 miljö. Detta beror på att IPv6 adresser använder mer utrymme än IPv4 

adresser. Paketförlust är mindre vid användning av EIGRP jämfört med OSPF, detta ändras inte vid 

användning av IPv4 eller IPv6. Den route som väljs är den med minst mätvärde [15].  

 I en analys av nätverksprestanda, jämförs RIPv2, OSPF, EIGRP och IGRP. Jämförelsen baseras på de 

resultat som skapas vid användning av FTP, E-mail, HTTP, VoIP, och Videokonferens. Mätvärden är 

svarstid vid upp/nedladdning, paket end to end delay och genomströmning, detta sker i en simulerad 

miljö. De förklara att EIGRP är det bästa valet för E-mail, FTP och fördröjning. OSPF genererar bäst 

resultatet för video och ljudpaket, och EIGRP för video och ljud end to end delay [16]. 

Dessa arbeten som har tagits upp jämför hur protokollen presterar vid användning av tidskritiska 

program [13] [1] [16]. Jämförelse mellan protokoll sker med fokus på användning av olika typer av 

trafik [13] [1] [16]. C.Wijaya gör en jämförelse av OSPF och EIGRP i olika nätverkstopologier, med fokus 

på skillnad mellan IPv4 och IPv6, författaren utelämnar dock RIPv2 [15]. Vi ämnar att ta reda på hur 

dessa routingprotokoll presterar i olika miljöer. Vilket innebär prestandajämförelse mellan RIPv2, OSPF 

och EIGRP i olika nätverkstopologier, samt i en miljö där kombination av dessa protokoll används. 

Parametrar som jämförs är konvergenstid vid länkavbrott, genomströmning och CPU-användning.  
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7. Resultat & Diskussion 
7.1 Ring-topologi  
Resultaten för mätningarna som har gjorts illustreras med grafer samt tabeller med exakt data som 

graferna visar. Resultaten har lagts upp på följande sätt; bild samt tabell på liten och stor ring. 

Protokollen illustreras med följande färger; grön, röd och blå för RIPv2, OSPF och EIGRP. 

Fig. 18-23 visar resultat för konvergenstid, genomströmning samt CPU-användning i liten och stor ring 
topologi. Tabell 6 visar exakt data som graferna illustrerar. Topologin som används visas i figur 7 och 
10.  

 

Fig. 18 Konvergenstid i liten ring                     Fig. 19 Konvergenstid i stor ring 

 

Fig. 20 point-to-point genomströmning i liten ring         Fig. 21 point-to-point genomströmning i stor ring 

 

Fig. 22 CPU-användning i liten ring                                    Fig. 23 CPU-användning i stor ring 

 

 

 



  

15 
 

 

Tabell 6 Data i genomsnitt för stor samt liten ring topologi 

 

Figur 18-19 visar att EIGRP har lägst konvergenstid i liten och stor ring-topologi, och att RIPv2 har högst 

konvergenstid i båda scenarion. Vid liten och stor ring-topologi har OSPF  näst lägst tid på 9.17  och 

9.20 sekunder. Figur 20 visar att EIGRP har högst genomströmning följt av RIPv2, lägst genomströmning 

har OSPF. Figur 21 visar att RIPv2 och OSPF har väldigt lik genomströmning, men OSPF har aningen 

högre genomströmning.  RIPv2 har lägst CPU-användning i både liten och stor ring-topologi, följt av 

OSPF. EIGRP har högst CPU-användning i båda scenarion. 

7.2 Star-topologi   
Figur 24-29 visar resultat för de mätningar som har gjort i liten och stor star-topologi. Tabell 7 visar 

exakt data som graferna illustrerar. RIPv2, OSPF och EIGRP visas med följande färger, grön, röd och blå. 

Figur 8 och 11 visar topologin som används för liten och stor star-topologi.  

 

Fig. 24 Konvergenstid i liten star                    Fig. 25 Konvergenstid i stor star 

 

Fig. 26 point-to-point genomströmning i liten star                    Fig. 27 point-to-point genomströmning i stor star 

Liten ring Stor ring 

Protokoll RIPv2 OSPF EIGRP RIPv2 OSPF EIGRP 

Genomströmning(bit/sek) 43.95 35.92 101 87 88 120 

Konvergenstid(sek) 13.36 9.17 0.71 36 9.20 0.71 

CPU-användning(%) 0.0006 0.0007 0.0029 0.0007 0.0017 0.0031 
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Fig. 28 CPU-användning i liten star                                             Fig. 29 CPU-användning i stor star 

 

Tabell 7 Data i genomsnitt för stor samt liten star topologi 

EIGRP har lägst konvergenstid i både liten och stor star-topologi. RIPv2 har näst lägst tid, och OSPF har 

högst konvergenstid i båda scenarion. Vilket skiljer sig från föregående scenario där OSPF har näst lägst 

konvergenstid följt av RIPv2. Detta beror på att föregående topologier har en max hopcount på 2 och 

5, medan liten och stor star har en max hopcount på 1. EIGRP har högst genomströmning i liten star- 

topologi följt av OSPF. I stor star-topologi har OSPF högst genomströmning följt av EIGRP. RIPv2 har 

lägst genomströmning i både liten och stor star-topologi. RIPv2 har lägst CPU-användning i 

ovanstående scenarion, OSPF har näst lägst CPU-användning. 

7.3 Partial mesh-topologi 
Resultat för de mätningar som har gjorts i partial mesh-topologi visas i figur 30-35. Tabell 8 visar exakt 

data som illustreras i graferna. Figurerna illustrerar varje protokoll med färgerna, grön, röd och blå för 

RIPv2, OSPF och EIGRP. Topologin som används vid liten och stor partial mesh visas i figur 9 och 12. 

 

Fig. 30 Konvergenstid i liten partial mesh.                              Fig. 31 Konvergenstid i stor partial mesh 

Liten star Stor star 

Protokoll RIPv2 OSPF EIGRP RIPv2 OSPF EIGRP 

Genomströmning(bit/sek) 40 90 102 72 116 103 

Konvergenstid(sek) 3.26 8.58 0.71 4.67 9.09 0.71 

CPU-användning (%) 0.000015 0.00079 0.00013 0.00027 0.00084 0.0014 
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Fig. 32 point-to-point genomströmning i liten partial mesh Fig. 33 point-to-point genomströmning i stor partial mesh 

 

Fig. 34 CPU-användning i liten partial mesh                          Fig. 35 CPU-användning i  stor partial mesh 

                                 

Tabell 8 Data i genomsnitt för stor samt liten partial mesh topologi 

Figur 30-31 visar att EIGRP har lägst konvergenstid i liten och stor partial mesh-topologi, och OSPF har 

näst lägst tid, följt av RIPv2 som har högst tid i båda scenarion. I liten partial mesh har EIGRP högst 

genomströmning följt av OSPF, vid stor partial mesh är det istället RIPv2 som har högst 

genomströmning följt av OSPF. RIPv2 har lägst CPU-användning i både liten och stor partial mesh-

topologi. Resultaten visar att EIGRP har högst CPU-användning i båda situationerna. 

 

 

 

 

Liten partial mesh Stor partial mesh 

Protokoll RIPv2 OSPF EIGRP RIPv2 OSPF EIGRP 

Genomströmning(bit/sek) 60 89 106 123 115 110 

Konvergenstid(sek) 29 9.18 0.71 25.78 10.32 0.71 

CPU-användning(%) 0.0010 0.0026 0.0043 0.0017 0.0037 0.0061 
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7.4 Återdistribution 
Figur 36-38 visar resultat för de mätningar som har gjort i en miljö med återdistribution, där 4 

kombinationer av dessa protokoll har implementerats. Varje kombination illustreras med följande 

färger; blå, röd, grön och ljusblå för OSPF-EIGRP-RIPv2, OSPF-EIGRP, RIPv2-EIGRP och RIPv2-OSPF. 

 

Fig. 36 Konvergenstid med återdistribution                              Fig. 37 Point-to-point genomströmning med återdistribution 

 

Fig. 38 CPU-användning med återdistribution 

 

Tabell 9 Data i genomsnitt för RIPv2-OSPF, RIPv2-EIGRP, OSPF-EIGRP och RIPv2-OSPF-EIGRP 

Kombinationen RIPv2-EIGRP har lägst konvergenstid av de 4 kombinationerna. OSPF-EIGRP har näst 

lägst konvergenstid som ligger på 13 sekunder, följt av RIPv2-OSPF-EIGRP som har en tid på 13.91 

sekunder. RIPv2-OSPF har högst konvergenstid. Figur 37 visar att kombination av alla 3 protokoll ger 

högst genomströmning vilket troligtvis beror på att mest trafik genereras vid kombination av alla tre 

protokoll. OSPF-EIGRP har näst högst genomströmning följt av RIPv2-EIGRP. Figur 38 visar att 

kombinationen RIPv2-OSPF-EIGRP har högst CPU-användning, följt av OSPF-EIGRP och RIPv2-EIGRP. 

 

Protokoll RIPv2-OSPF RIPv2-EIGRP OSPF-EIGRP RIPv2-OSPF-EIGRP 

Genomströmning(bit/sek) 75 104 105 113 

Konvergenstid(sek) 17 8.79 13 13.91 

CPU-användning(%) 0.0010 0.0017 0.0022 0.0028 
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7.5 Sammanställning av resultat 
Konvergenstiden för EIGRP ändras inte vid byte av topologi eller storlek på topologi, resultaten visar 

att EIGRP har lägst nätverkskonvergenstid, vilket ligger på 0.71 sekunder i samtliga partial mesh-, ring- 

och star-topologier. Detta beror på att EIGRP använder DUAL, vilket innebär att EIGRP har en 

alternativväg(feasible successor), som direkt kan användas då den primära vägen till destinationen 

förloras [9. PP 80-81]. I det fall att det inte finns en alternativväg sparad skickas query-paket som kräver 

svar i form av reply-paket, och beroende på storlek och design av nätverk kan detta påverka 

konvergenstiden [9. PP 108]. Konvergenstiden för EIGRP är dock konstant i de topologier som har 

använts. EIGRP har dessutom högst genomströmning i de flesta scenarion, förutom stor star och partial 

mesh topologi. Av de tre protokollen har dock EIGRP högst CPU-användning.   

Protokoll EIGRP 

Liten/Stor Star Star Partial mesh Partial mesh Ring Ring 

Genomströmning(bit/sek) 102 103 106 110 101 120 

Konvergenstid(sek) 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 

CPU-användning(%) 0.00013 0.00014 0.0043 0.0061 0.0029 0.0031 
Tabell 10 Sammanställning av data för EIGRP 

OSPF har näst lägst konvergenstid i nästintill alla topologier. Detta beror på att OSPF snabbt kan 

upptäcka länkavbrott. OSPF använder dessutom LSAs för att uppdatera nätverket, detta istället för att 

skicka en hel routing-tabell [9. PP 155]. Vid byte från liten till stor topologi har OSPF till skillnad från 

RIPv2 en successiv ökning av konvergenstid, vilket indikerar att OSPF är bättre lämpad för större 

topologier. Detta visas tydligt vid byte från liten ring till stor ring-topologi, OSPF har en konvergenstid 

som ökar med 0.03 sekunder medan konvergenstiden för RIPv2 nästan tredubblas. OSPF har högst 

genomströmning i 1 av 6 scenarion, och ligger väldigt nära EIGRP och RIPv2 i resterande scenarion. 

Jämfört med EIGRP har OSPF lägst CPU-användning i alla 6 scenarion. 

Protokoll OSPF 

Liten/Stor Star Star Partial mesh Partial mesh Ring Ring 

Genomströmning(bit/sek) 90 116 89 115 35.92 88 

Konvergenstid(sek) 8.58 9.09 9.18 10.32 9.17 9.20 

CPU-användning(%) 0.00079 0.00084 0.0026 0.0037 0.0007 0.0017 
Tabell 11 Sammanställning av data för OSPF 

Efter EIGRP har RIPv2 bäst konvergenstid i liten/stor star-topologi. Båda dessa topologier har en max 

hopcount på 1. OSPF har lägre konvergenstid än RIPv2 i liten/stor ring och partial mesh, där max 

hopcount för RIPv2 är 2,5,2 och 3. Detta visar att RIPv2 vid ovanstående nätverkstopologier med en 

max hopcount som överskrider 1 presterar sämre än OSPF, och vid byte till nätverkstopologi med max 

hopcount på 1, presterar RIPv2 istället bättre än OSPF. RIPv2 har lägst genomströmning av de tre 

protokollen i 4 av 6 scenarion. CPU-användningen för RIPv2 är lägst i alla scenarion, vilket troligtvis 

beror på att RIPv2 använder ett simpelt mätvärde jämfört med OSPF och EIGRP.  

Protokoll RIPv2 

Liten/Stor Star Star Partial mesh Partial mesh Ring Ring 

Genomströmning(bit/sek) 40 72 60 123 43.95 87 

Konvergenstid(sek) 3.26 4.67 29 25.78 13.36 36 

CPU-användning(%) 0.000015 0.00027 0.0010 0.0017 0.0006 0.0007 
Tabell 12 Sammanställning av data för RIPv2 
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8. Slutsats 
I detta arbete har mätningar av nätverkskonvergenstid, genomströmning och CPU-användning utförts 

i syfte att jämföra prestanda mellan protokollen RIPv2, OSPF och EIGRP. Mätningarna sammanfattar 

att EIGRP är mest balanserad av de tre protokollen i de topologier som har använts, då EIGRP har lägst 

konvergenstid, samt hög genomströmning. Konvergenstiden för EIGRP ändras inte vid byte av topologi. 

Konvergenstiden för EIGRP är lägst av de tre protokollen, vilket beror på att EIGRP använder DUAL. 

EIGRP har dessutom högst genomströmning i liten star-, partial mesh-, ring- och stor ring-topologi. 

CPU-användningen är dock som högst med EIGRP i alla scenarion. Mätningarna visar dessutom att 

RIPv2 har bättre nätverkskonvergenstid jämfört med OSPF i liten/stor star-topologi, vilket beror på att 

topologin har en låg max hopcount. OSPF har dock bättre nätverkskonvergenstid jämfört med RIPv2 i 

alla andra scenarion, där RIPv2 har en max hopcount över 1. RIPv2 har dessutom låg genomströmning 

jämfört med EIGRP i de flesta scenarion och lägst CPU-användning. 

Vid kombination av protokoll i en miljö med återdistribution, sammanfattar mätningarna att 

kombinationen RIPv2-EIGRP har lägst konvergenstid, näst högst genomströmning tillsammans med 

OSPF-EIGRP och näst lägst CPU-användning. RIPv2-OSPF-EIGRP har högst genomströmning och 

tillsammans med OSPF-EIGRP näst lägst konvergenstid. Dessa kombinationer har dessutom högst CPU-

användning, vilket är en liten skillnad jämfört med RIPv2-EIGRP och RIPv2-OSPF. RIPv2-OSPF har högst 

konvergenstid, lägst genomströmning och CPU-användning. 
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9. Framtida arbeten 
I detta arbete har RIPv2, OSPF och EIGRPs prestanda jämförts i tre olika topologier, partial mesh, ring 

och star, detta har dessutom gjorts med en kombination av två samt tre av dessa routingprotokoll. 

Parametrar som har undersökts är konvergenstid, genomströmning samt CPU-användning.  

Det finns ett flertal sätt som detta arbete kan vidareutvecklas genom att addera samt byta ut ett antal 

parametrar. Jämförelse mellan dessa tre routingprotokoll kan göras i andra topologier, samt med 

andra mätvärden, vilket kan göras i större nätverk än det som användes. För att bredda arbetet kan 

detta dessutom göras med olika typer av trafik. Detta kan också göras med riktig hårdvara eftersom 

att detta arbete sker i en simulerad miljö kan det innebära att resultaten inte stämmer överens med 

mätningar som görs med riktig hårdvara. Jämförelse mellan dessa routingprotokoll kan dessutom göras 

i en hybrid topologi, det vill säga en kombination av de topologier som har använts. 
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