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Server skickar IP-paket till en multicast gruppadress, en grupp av 
mottagare.

Videokonferens, programdistribution, videoövervakning, mm.

L3 routrar och L2 switchar stödjer multicast, men de måste konfigureras 
till det.

Annars multicast nätverkstrafik skickas till alla inkopplade 
nätverksenheter.

Multicast - Grunder
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IPv4 Multicast adresser börjar alltid med 1110

1110 0000 - 1110 1111 d.v.s. 224 till 239

224.0.0.0 - 239.255.255.255

32 – 4 = 28 och 228 = 228 miljon multicast-adresser

224.0.0.0 – 224.0.0.255 reserverad för lokal kommunikation

224.0.1.0 – 238.255.255.255 globala multicast adresser

239.0.0.0 – 239.255.255.255 reserverad för lokal administration.

IPv4 multicast
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Speciella multicast-adresser:

224.0.0.1 – alla host i ett delnät (nätverk)

224.0.0.2 – alla routrar i ett delnät (nätverk)

224.0.0.5 – OSPF 2, alla OSPF routrar

224.0.0.6 – OSPF 2, alla designerade och backupp routrar

224.0.0.9 - RIPv2

224.0.0.10 – EIGRP

224.0.0.12 – DHCP

Avsändare av ett Multicast-paket är alltid unicast

Destinationens IP-adress är en multicast grupp

IPv4 L3 multicast
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En MAC-adress består av 48 bitar eller 12 hexadecimala siffror.

För att förstå mer antecknar vi alla 48 bitar så här:

xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx

xxxxxx11-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx

Den sjunde bit 1 = lokalt administrerat

Den åttonde bit 1 = Broadcast eller multicast bit

Varje interface har en MAC-adress, endast en.

Multicast kräver en gemensam MAC-adress till flera host!

Hur kan detta åstadkommas?

Associera en MAC adress till flera 
IPv4 adresser.

IPv4 L2 multicast
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IANA äger och administrerar Ethernet adresser (L2)

Multicast MAC OUI (första 24 bitar) = 01-00-5E

0100.5e00.0000 – 0100.5eff.ffff tillgänglig intervall för IPv4 multicast

0000 0001 = grupp -→ multicast, de två första hexadecimala 01

0000 0000 = individual → unicast

I de resterande 24 bitar är den första alltid 0

Återstår 23 bitar som associeras till L3-adresser

Vilken IPv4 adress is associerad med  0100.5e0b.0102 ?

0000 1011 0000 0001 0000 0010 

0000 1011 0000 0001 0000 0010

11              1               2

224.11.1.2

IPv4 L2 multicast
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Räkna ut den multicast MAC-adress från IPv4 adressen 224.1.10.10?

Steg 1: Konvertera de tre sista oktett till binär och nibble

00000001.00001010.00001010

0000.0001.0000.1010.0000.1010

Steg 2: sätt den första biten till 0 (om den inte är redan 0)

0000.0001.0000.1010.0000.1010

Steg 3: konvertera varje nibble till hexadecimal

01-0A-0A

Steg 4: lägg till den fördefinierade MAC-multicast adress

01-00-5E-01-0A-0A

IPv4 L2 multicast
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Räkna ut den multicast MAC-adress från IPv4 adressen 239.255.0.1

239.1111 1111.0000 0000.0000 0001

239.1111 1111.0000 0000.0000 0001

239.0111 1111.0000 0000.0000 0001

7       F       0      0     0       1

0100.5E7F.00.01

32 – 4 = 28 bitar

28 – 23 = 5 bitar

25 = 32 multicast 
adresser som kan 
associeras till en MAC

IPv4 L2 multicast
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Räkna ut den multicast MAC-adress från IPv4 adressen 224.129.10.10?

Steg 1: Konvertera de tre sista oktett till binär och nibble

10000001.00001010.00001010

1000.0001.0000.1010.0000.1010

Steg 2: sätt den första biten till 0 (om den inte är redan 0)

0000.0001.0000.1010.0000.1010

Steg 3: konvertera varje nibble till hexadecimal

01-0A-0A

Steg 4: lägg till den fördefinierade MAC-multicast adress

01-00-5E-01-0A-0A

Samma MAC-adress!

IPv4 L2 multicast
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Assigned administreras och tilldelas av IANA.

Solicited-Node skapas automatiskt av nätverksenheterna.

Ett paket skickat till en multicast grupp har alltid en unicast 
avsändaradress och som mottagaradress en multicast grupp.

Multicast adresser:

Well-Known

Transient

Solicited

FF00::/8

IPv6 Multicast adresstyper
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Multicast adresser inleder med hexadecimala ff (1111 1111). 

Till dessa ettor följer 4 bitar för flaggor: O, R, P, T

Flaggan T indikerar två typer av multicast adresser:

T = 0 Permanent: fördefinierade multicast adress som administreras centralt av 
IANA och inkluderar både well-known och solicited multicast-adresser.

T = 1 Nonpermanent: Dessa adresser är tillfälliga eller dynamiskt tilldelade 
oftast av multicast applikationer.

IPv6 Multicast adressformat
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Scope eller räckvidd berättar hut långt bort från avsändare kan få färdas 
IPv6 multicast paket.

IPv6 routrar avgör/filtrerar paketets räckvidden.

Det finns ingen automatisk mekanism för routrar för att filtrera 
multicast-paket. 

1 Interface-local multicast 
paket får inte lämna det 
fysiska interfacet av en 
nätverksenhet. 

IPv6 Multicast adresser - scope
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2 Link-local multicast paket färdas inom det lokala nätverket avsändaren 
är ansluten till. 

5 Site-local multicast paket färdas mellan delnät inne i sajten.

8 Organizational-local multicast paket kan färdas mellan sajter inom en 
organisations nätverk bestående av flera sajter.

E Global motsvarar det hela 
Internet i vilket multicast 
paket kan färdas.

Räckvidden för site (5) och 
organisation (8) lokala 
adresser måste konfigureras 
manuellt.

IPv6 Multicast adresser - scope
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1 Interface-local– används inne i ett interface.

2 Link-local, används lokalt i länken (delnät).

5 Site-local, används lokalt i en sajt (flera delnät mellan).

8 Organizational-local sajter mellan inom organisationens nät.

E Global, används inom hela Internet.

IPv6 Multicast adresser - scope
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ff01::1 alla noder i det lokala länken (1=Int-local, 1=node)

ff01::2 alla routrar i det lokala länken (1=Int-local, 2=router)

ff02::1 alla noder i det lokala länken (2=link-local, 1=node)

ff02::2 alla routrar i det lokala länken (2=link-local, 2=router)

ff02::5 alla OSPF routrar (OSPFv3) i det lokala nätet.

ff02::6 alla DR routrar (OSPFv3) i det lokala nätet.

ff02::8 IS-IS routrar i det lokala nätet.

ff02::9 RIP routrar i det lokala nätet.

ff02::a EIGRP routrar i det lokala nätet.

ff02::1:2 Alla DHCP agenter i det lokala nätet

ff05::2 Alla routrar i den lokala sajten

ff05::1:3 Alla DHCP servrar i den lokala sajten

IPv6 Multicast adresser – Well-Known

18



DIGINTO
Administration av nätverks- och 

serverutrustning


