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Routing-algoritmer är kärnan till distansvektor protokoll.

räknar ut bästa route-alternativ till avlägsna nätverk

registrerar routen i routing-tabellen

uppdaterar andra närliggande routrar.

Ett algoritm är en samling av matematiska och logiska operationer 
som resulterar i flera kommandoutförande.

Distansvektor routingprotokoll använder Bellman-Ford algoritm

Routing-algoritm
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Algoritmer
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Route till avlägsna nätverk associeras till vektorer.

Routrar har inte information om hela vägen, vet inte mer än:
Nästa routers IP-adress eller interface genom vilket paket ska 
vidarebefordras

Antal routrar meddelandet passerar genom

172.16.3.0/24 är en hopp bort från router R1 och associerat 
till interface S0/0/0

Routing-algoritm
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172.16.3.0/24         s0/0/0              1 172.16.1.0/24             s0/0/0             1
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RIP – Routing Information Protocol (RIP) 

Hop count används som mått för vägval (path selection).

RIP kan inte tillhandahålla en route till ett nätverk om hoppantalet är större 
än 15.

Routing uppdateringar sänds som broadcast eller multicast var 30 sekunder 
som standard.

IGRP – Interior Gateway Routing Protocol (IGRP)

Bandbredd, fördröjning, last och tillförlitlighet och antal hopp används som 
routing mätvärden.

Routing uppdateringar broadcastar ut sin routing-tabell var 90 sekunder 
som standard.

IGRP är föregångaren till EIGRP och är nu föråldrade.

Distansvektor routingprotokoll – RIP och IGRP
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Extended Interior Gateway Routing Protocol

En avancerad version av IGRP, släppt 1994.

Hybrid protokoll, distance vector och link state.

Använder DUAL (Diffusing Update Algoritm).

Bandbredd (default), belastning, fördröjningar (default), 
tillförlitlighet, MTU

Multicast uppdateringar

Inkluderar nätmasken i uppdateringar

Stödjer CIDR/VLSM

Stödjer olika kostnadslastbalansering.

Använder icke regelbundna uppdateringar. 

Distansvektor routingprotokoll – EIGRP
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Routrar sänder regelbundet hela dess routing-tabell i 
uppdateringar via broadcast.

Ineffektiv metod som tar i anspråk bandbredd och routers 
processorresurser.

Periodiska uppdateringar sänds ut med jämna mellanrum:

30 sekunder för RIP

90 sekunder för IGRP

Uppdateringar sker oavsett 
om nätverkstopologin 
ändras eller inte.

Triggered uppdateringar sker 
under vissa villkor.

Distansvektor routingprotokoll - uppdateringsteknik
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R1 och R2 är konfigurerade med samma routingprotokoll. 

När LAN på R2 går ner konstruerar algoritmen en ”triggered” 
uppdatering och skickar den till R1. 

Algoritmen på varje router gör sina beräkningar självständigt 
och uppdaterar routing-tabellen med den nya informationen. 

Routern R1 tar bort sedan nätverket från dess routing-tabell.

Distansvektor routingprotokoll - uppdateringsteknik

9

172.16.3.0/24         s0/0/0              1 172.16.1.0/24             s0/0/0             1

Periodisk
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Om ett routingprotokoll har konfigurerats börjar routrar 
utbyta uppdateringar direkt efter starten. 

Inledningsvis enbart information om egna direkt anslutna 
nätverk. 

Uppdateringsprocessen – nätverksidentifiering
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R1 skickar en uppdatering om nät 10.2.0.0 via 
Fa0/0 interface

R1 skickar en uppdatering om nätverk 10.1.0.0 via 
serial0/0/0

R1 tar emot uppdatering från R2 om nätverk 10.3.0.0, 1 hopp

R1 lagrar nätverk 10.3.0.0 i sin routing-tabell

Uppdateringsprocessen – nätverksidentifiering

11



Gonzalo Rivera ©

R2 skickar en uppdatering om nät 10.3.0.0 via Serial 0/0/0

R2 skickar en uppdatering om nät 10.2.0.0 via Serial 0/0/1

R2 tar emot en uppdatering från R1 om nät 10.1.0.0, 1 hopp

R2 lagrar nätverk 10.1.0.0 i sin routing-tabell 

R2 tar emot en uppdatering från R3 om nät 10.4.0.0, 1 hopp

R2 lagrar nätverk 10.4.0.0 i sin routing-tabell

Uppdateringsprocessen – nätverksidentifiering
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R3 skickar en uppdatering om 10.3.0.0 via FastEthernet 0/0

R3 skickar en uppdatering om nät 10.4.0.0 via Serial 0/0/1

R3 tar emot en uppdatering från R2 om nät 10.2.0.0, 1 hopp

R3 lagrar nätverk 10.2.0.0 i sin routing-tabell

R1 vet ännu inte om nätverk 10.4.0.0

R3 vet ännu inte om nätverk 10.1.0.0

Uppdateringsprocessen – nätverksidentifiering
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R1 skickar uppdatering om 10.2.0.0 och 10.3.0.0 via Fa 0/0

R1 skickar en uppdatering om nät 10.1.0.0 via Serial 0/0/0

R1 tar emot en uppdatering från R2 om nät 10.4.0.0, 2 hopp

R1 lagrar nätverk 10.4.0.0 i sin routing-tabell

Det finns ingen mer förändring därmed routing informationen 
förblir densamma.

Uppdateringsprocessen – nästa uppdatering
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10.4.0.0               S0/0/0             2
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R2 skickar uppdatering om 10.3.0.0 och 10.4.0.0 via S0/0/0

R2 skickar uppdatering om 10.1.0.0 och 10.2.0.0 via S0/0/1

R2 tar emot en uppdatering från R1 om nätverk 10.1.0.0. 

Routing information förblir densamma.

R2 tar emot en uppdatering från R3 om nätverk 10.4.0.0. 

Routing information förblir densamma.

Uppdateringsprocessen – nästa uppdatering
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R3 skickaruppdatering om 10.2.0.0 och 10.3.0.0 via Fa 0/0

R3 skickar en uppdatering om nät 10.4.0.0 via Serial 0/0/1

R3 tar emot en uppdatering från R2 om nät 10.1.0.0, 1 hopp

R3 lagrar nätverk 10.1.0.0 i sin routing-tabell, 2 hopp

R3 får i samma uppdatering från R2 information om 10.2.0.0

routing informationen förblir densamma.

Uppdateringsprocessen – nästa uppdatering
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När en befintlig route inte uppdateras för mer än 180 sek 
(default) markeras denna route som ogiltig (invalid). 

Denna tid börjar från den senast giltig uppdatering.

Den markerade route ändras till max antal hopp. 

När de 180 sek tar slut läggs den markerade route till 
Holddown timmer.

Den markerade route finns kvar i 
routing-tabellen tills 
flush timer löper ut.

RIP uppdateringstimer – Invalid Timer
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Metric = 16

Valid update
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Den förhindrar utbyte av routing-uppdateringar som kan 
orsaka routing-loops när topologin är i konvergerande läge på 
grund av förändringar

Som standard är Holddown timer inställd på 180 sekunder.

När en route markeras som oåtkomligt (unreachable), måste 
den stanna i viloläge (Holddown) länge nog så alla routrar lär 
sig om ändringar i nätverket.

RIP uppdateringstimer – Holddown Timer
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Som standard är inställd på 240 sekunder, vilket är 60 
sekunder längre än den Invalid timern. 

När flush timer går ut raderas routen från routing-tabellen.

När invalid timer startar det gör också flush timer.

När invalid tiden tar slut startar Holddown timer.

60 sekunder senare slutar flush timer och den markerade 
ogiltig route tas bort.

RIP uppdateringstimer – Flush Timer
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Bounded uppdateringar innebär att partiella uppdateringar 
automatiskt riktas till de routrar som behöver informationen.

EIGRP använder inte periodiska uppdateringar istället 
uppdateras endast ändringar i routing-tabellen.

Istället periodiska uppdateringar använder EIGRP små Hello 
meddelande för att aktualisera nätverkstopologin.

EIGRP konvergeras snabbare än andra IGP

Andra uppdateringar - Bounded
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En triggered uppdatering skickas ut till angränsande routrar 
vid en ändring i routing informationen.

Antingen hela routing-tabellen eller endast ändringen

Angränsande routrar i sin tur genererar egna triggered
uppdateringar som skickas ut till sina grannar.

Triggered uppdateringar skickas när ett av följande inträffar:
En förändring i interfacets status (fungerande/upp eller icke-
fungerande/ner)

En route har markerats som oåtkomigt(unreachable)

En route är installerad i routing-tabellen

Andra uppdateringar - Triggered
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Två problem med triggade uppdateringar:
Paket som innehåller uppdateringsmeddelandet har tagits bort av någon 
router i någon länk i nätet.

De triggade uppdateringarna är inte tillräcklig snabba. 

Det är möjligt att en router som ännu inte har fått den 
triggade uppdateringen hinner utfärda en regelbunden 
uppdatering, vilket kan generera felaktiga ändringar.

Nätverket 10.4.0.0 har slutat fungera och en route till detta 
nätverk är inte längre giltig. 

Router 3 skickar ut en uppdatering för att informera 
situationen.

Andra uppdateringar - Triggered
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När flera routrar sänder uppdateringar samtidigt kan dessa 
kollidera och orsaka förseningar i datatrafiken. 

Detta kallas synkroniserade uppdateringar. 

För att förhindra synkroniserade uppdateringar mellan routrar 
använder Cisco IOS en slumpmässig variabel, RIP_JITTER.

Jitter subtraherar en varierande mängd tid från varje routers 
tidsintervall dedikerade till uppdatering, 0% till 15% av 
den specificerade uppdateringsintervallet. 

På detta sätt varierar 
uppdateringsintervallet 
slumpmässigt 
i ett område från 
25 till 30 sekunder.

Andra uppdateringar – Random Jitter
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Den tid det tar för ett nätverk att konvergera är direkt 
proportionell mot nätverkets storleken. 

Det tar tid innan alla routrar får uppdateringar som innehåller 
ändringar i topologin. 

Det tar fem omgångar av periodiska uppdateringsintervall 
innan de flesta av närliggande routrar i regionerna 1, 2, och 3 
lär sig om nya förändringar.

Routingprotokoll jämförs med 
varandra baserat på hur snabbt 
de kan propagera routing 
information.

Konvergens
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Routing-algoritmer är kärnan till distansvektor protokoll.

Distansvektor routingprotokoll använder Bellman-Ford algoritm

Route till avlägsna nätverk associeras till vektorer.

Periodiska uppdateringar sänds ut med jämna mellanrum:

30 sekunder för RIP

90 sekunder för IGRP

När en befintlig route inte uppdateras för mer än 180 sek 
(default) markeras denna route som ogiltig (invalid). 

Denna tid börjar från den senast giltig uppdatering.

Den markerade route ändras till max antal hopp. 

När de 180 sek tar slut läggs den markerade route till Holddown
timmer.

Den markerade route finns kvar i routing-tabellen tills flush 
timer löper ut.

Sammanfattning
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Bounded uppdateringar innebär att partiella uppdateringar automatiskt 
riktas till de routrar som behöver informationen.

Triggered uppdateringar skickas när ett av följande inträffar:

En förändring i interfacets status (fungerande/upp eller icke-fungerande/ner)

En route har markerats som oåtkomigt (unreachable)

En route är installerad i routing-tabellen

Två problem med triggade uppdateringar:

Paket som innehåller uppdateringsmeddelandet har tagits bort av någon 
router i någon länk i nätet.

De triggade uppdateringarna är inte tillräcklig snabba. 

Det är möjligt att en router som ännu inte har fått den triggade 
uppdateringen hinner utfärda en regelbunden uppdatering, vilket kan 
generera felaktiga ändringar.

När flera routrar sänder uppdateringar samtidigt kan dessa kollidera och 
orsaka förseningar i datatrafiken. 

Detta kallas synkroniserade uppdateringar. 

För att förhindra synkroniserade uppdateringar mellan routrar använder 
Cisco IOS en slumpmässig variabel, RIP_JITTER.

Sammanfattning
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