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Sammanfattning 

Arbetet tar upp BGP-multihoming för mindre organisationer. Den jämför ett 

kommersiell alternativ mot open source-alternativ. Detta är för att se vad som krävs 

en av open source-lösning för ge konkurrens på routermarknaden, samt besparingar 

för organisationer som ska använda denna lösning.  

Praktiska och teoretiska jämförelser görs där Cisco-lösningar jämförs med 

OpenBGPD. Datan utifrån dessa tester används för att svara på problemfrågan. 

Sammanfattningsvis har open source produkter en fördel hårdvarumässigt på grund av 

lägre kostnader medan kommersiella har stora fördelar då de förlitar sig på nyare 

standarder. 

Nyckelord: BGP, Multihoming, Open Source, Routing, Cisco, OpenBGPD. 
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1 Introduktion 

 

Border Gateway Protocol är det som knyter ihop olika nätverk och bildar det som idag 

kallas Internet. BGP som det förkortas är det enda riktiga inter-domain-routing-

protokollet som klarar av att routa trafik i stora nätverk som Internet (Rekther, Li & 

Hares, 2006). BGP är standarden på grund av den kan hantera flera nätverksadresser 

samtidigt genom att arbeta autonomous system (AS) som är globalt unika och kan ge 

en Internetleverantör eller större företag ett sätt att hantera flera olika uppkopplingar 

för att uppnå högre prestanda och tillgänglighet (Jones, 2001). Med den senaste 

ökningen av Internetleverantörer som levererar Internetuppkoppling över olika fysiska 

medium till konkurrensmässiga priser kan flera organisationer och företag få tillgång 

till två eller fler uppkopplingar. Därmed kan de uppnå en högre tillgänglighet som är 

en konkurrensfördel i det moderna samhället. 

Historiskt sett har BGP varit ett krävande protokoll för hårdvaran. Specifikt inom så 

kallade backbones, där man knyter ihop flera nätverk för att utbyta stora mängder 

trafik mellan en mängd olika nät. Detta faktum gör att backboneroutrar har stora 

routingtabeller för att routern ska veta var den ska routa trafiken. På ett så kallat stub-

nätverk (stub-nätverk är ett nätverk där det inte finns mer bakom deras gräns än deras 

egna nät) som är vanligt på en organisation eller företag som inte agerar 

Internetleverantör har man inte samma behov av att inneha och underhålla stora 

routingtabeller. Poängen är mer att annonsera ut sitt egna nät samt att möjliggöra 

användning av multi-homing om man har flera Internetleverantörer.  

Det vedertagna kravet från tillverkare och nätverkadministratörer har, trots att routern 

har den fulla BGP-routingtabellen, varit att rekommendera en relativt bra prestanda på 

routrar för BGP för användning av multihoming. Med en prestandamässig router 

medföljer en stor prislapp, framförallt om man köper från kända tillverkare. Ciscos 

egna rekommendation är en 2800-serie eller högre (Cisco, 1992), vilket kostar i 

basutförande 23 000 SEK (Dustin, 2010a). För att köra BGP smidigt rekommenderas 

även bättre minnesmoduler samt eventuella moduler som behövs för att möta de krav 

som Internetleverantören har, exempelvis Gigabitinterface vid hög bandbredd och 

eventuella ADSL-interface (Cisco, 1992). Detta gör att den totala kostnaden för att 

implementera hårdvara för att köra BGP kan bli en kostsam affär, speciellt för en 

organisation som endast vill öka sin tillgänglighet till Internet. Detta leder till att 

organisationen antingen undviker att använda flera Internetleverantörer. Alternativt 

om organisationen innehar flera Internanslutningar har de en dåligt genomförd 

automation av lastbalansering och redundant uppkoppling eller i värsta fall kopplar in 

den redundanta uppkopplingen manuellt när den primära uppkopplingen går ner. 

Detta kan leda till undermålig, om överhuvudtaget någon, testning och den 

redundanta uppkoppling kanske inte fungerar alls när den väl behövs (Jones, 2001).  

Open Source-världen har uppmärksammat detta problem och gjort egna 

implementationer av BGP. En av dessa konkurrenter till Ciscos BGP-lösning är 

OpenBGPD (OpenBSD, 2004). Denna lösning fungerar på en vanlig persondator. 

Dock som nämnts tidigare behöver BGP bra prestanda av hårdvaran och en vanlig 

persondatorprocessor är till för generell databehandling till skillnad från en 

routerprocessor som är optimerad för routa trafik. Denna skillnad har varit väldigt 

tydlig i flera år men under de senaste åren har kraftfullare processorer tillkommit på 

marknaden med flera kärnor. Utöver detta har nätverkskort som kan sköta mer och 
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mer nätverksoperationer utan processorinteraktion tillkommit. Detta leder till att en 

persondator (eller mer korrekt en server) bör kunna hantera ett så kallat stub-nätverk. I 

dessa stub-nätverk behöver man inte hantera de mängder trafik som ett backbonenät 

där det definitivt krävs riktig routingutrustning för att hantera all trafik. Skillnaden 

mellan dessa open source-implementationer och Ciscos BGP-implemenation är att de 

inte är erkända som bra produkter för BGP och stor osäkerhet råder inför att testa 

något annat för en sådan vital funktion i ett nätverk som Internettillgång. Open 

Source-produkter har helt enkelt inte samma förtroende hos organisationer som 

etablerade aktörer som Cisco (Larsson, 2009).  
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2 Bakgrund 

Detta kapitel är tänkt att ge en inblick av berörda ämnesområden arbetet kommer ta 

upp.  

2.1 Border Gateway Protocol (BGP) 

När ARPANET expanderade med flera andra WAN (Wide Area Network) så uppkom 

behovet av att koppla samman dessa (Digest, 2007). De befintliga routerprotokollen 

som fanns kunde inte hantera magnituden av den mängd inter-domän-routning som 

det växande Internet krävde. För att möta dessa krav designades 1982 Exterior 

Gateway Protocol (EGP) och blev standardliserat i RFC 904 (Millis, 1984). EGP 

räckte dock inte till  för det ständigt växande Internet på grund av flera 

designsvagheter. 

Border Gateway Protocol (BGP) designades för att klara av det växande Internet och 

standardiserades år 1994 i och med version fyra av RFC 1771 som senare ersattes 

med RFC 4271. I den senare versionen så tillkom stödet för klasslös routing 

(möjligheten att routa subnet) samt möjligheten att lägga samman flera efterföljande 

nätverk. Detta i sin tur leder till att routingtabellstorleken minskar och öppnar upp 

möjligheten att köra BGP på mindre kapabla routrar. Den klasslösa routing 

möjliggjorde det även för organisationer att få en del av ett klassnät och kunna 

annonsera dessa med sin egen BGP router. 

BGP operar genom Autonomous systems (AS) (Traina, McPherson & Scudder, 

2001). Ett AS är en organisation som äger ett eller flera nät. Istället för att annonsera 

varje enskilt nät till andra AS så annonseras AS-numret som innehåller de näten som 

finns inom detta AS. BGP opererar även inom samma AS, fast då som ett internt 

routingprotokoll. 

AS gör att BGP skiljer sig från de andra routingprotokollen genom att den kan operera 

utanför organisationens egna system och utbyta information. Ett internt 

routingprotokoll är att föredra om man ska routa trafik inom de egna organisation då 

det skickar ut ständiga uppdateringsmeddelande för att tillämpa snabbast väg för 

trafiken (Expert, 2009). BGP i sin tur skickar ut detta bara när det behövs och skickar 

med TCP, till skillnad från de andra routingprotokollen som använder UDP för 

snabbhet, för att garantera att informationen behåller sin integritet. BGP styrka ligger i 

möjligheten att  knyta ihop organisationer till Internet genom AS-utbyten. 

2.2 Autonomous systems 

För att kunna köra BGP-routing behöver man ett Autonomous system nummer 

(ASN), som är en global unik identifierare för den organisationen som innehar ASN 

(Traina, McPherson & Scudder, 2001). För att införskaffa ett ASN måste man ansöka 

om det hos Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Att införskaffa ett ASN 

var en viss process tills man gick över till 32-bit ASN då man gick från 65 535 antal 

möjliga ASN till 4 294 967 295 ASN (Vohra & Chen 2007). Det faktum att flera ASN 

fanns tillgängliga gjorde att flera organisationer kunde införskaffa ett eget ASN och 

fick möjligheten att köra BGP för att möjliggöra multihoming. 
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2.3 BGP Multihoming 

För att uppnå redundans mot Internet behöver man minst två Internanslutningar. För 

att uppnå ultimat resultat bör man vara uppkopplad via två olika operatörer på två 

skilda medium. Inom BGP innebär detta multihoming, där man är ansluten till två 

eller flera AS. Genom att ha möjligheten att vara uppkopplad mot flera AS kan man 

förhindra avbrott på grund av fel inom Internetleverantörens AS (Jones, 2001).  

 
Figur 1 - Hur redundant koppling ser ut. 

I figur 1 visas en organisation som har två uppkopplingar mot skilda 

Internetleverantörer. Den mest vanliga användningen är att man använder en 

uppkoppling och använder den andra när den primära fallerar. Det finns även 

möjlighet att lastbalansera, vilket innebär att man använder båda uppkopplingarna 

samtidigt för att maximera prestanda utöver redan nämnd redundans. Hur detta går till 

skiljer sig beroende på vilket system man väljer samt preferenser hos administratören 

då det inte finns någon vedertagen standard. 

2.4 Cisco Systems 

1984 startades företaget Cisco Systems av Len Bosack och Sandy Lerner i San 

Francisco vilket även var inspirationen till namnet (Cisco, 1992). Företaget har 66 000 

anställda och omsatte 39 miljarder dollar år 2008 (Webbhostingreport, 2009). Cisco 

Systems har majoriteten av nätverksmarknaden som är riktat mot organisationer och 

företag. På den marknaden försöker flera konkurrenter att få in sina fötter för att 

kämpa mot jätten (Musich, 2008). Cisco tillhandahåller utbildningar för dess 

utrustning och IT-verksamhet överlag vilket gör att de är ett vanligt medium att 

bedriva skolundervisning genom för nätverkskurser. Detta visar sig på Högskolan i 

Skövde exempelvis där man kan certifiera sig med flera olika Cisco-certifikat 

(Olsson, 2010). 

På routermarknaden specifikt är Cisco den största aktören med sina 60 % av 

marknaden (Ando, 2008). Det innebär indirekt att Ciscos implementation av BGP är 

den största på Internet och därför normen för hur det bör fungera för andra BGP-

implementeringar.  
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2.5 OpenBGPD 

OpenBSD startades upp 1995 som en följd av splittringen av BSD projektet. 

OpenBSD är idag vedertaget som det mest säkra operativsystemet och ofta 

implementerat för nätverkstjänster på grund av denna realitet samt att OpenBSD har 

låga systemkrav (Rapoza, 2003). OpenBSD har flera mål med sitt projekt utöver sitt 

operativsystem, exempel på detta är utveckling av OpenSSH och OpenBGPD. 

2004 startades OpenBGPD-projektet upp. Motivationen bakom detta var att de 

befintliga UNIX-varianter som fanns för BGP var buggiga, minneshungriga och den 

största bristen för OpenBSD-utvecklarna, osäkert (Brauer, 2007). De har satt upp 

följande projektmål för OpenBGPD (OpenBSD, 2004);  

 Be as secure as possible. Code carefully, do strict validity checks 

especially in the network input path, and use bounded buffer 

operations. Use privilege separation to mitigate the effects of possible 

security bugs.  

 Reliability is extremely important, as bgpd exiting usually means 

losing all routes and thus reachability.  

 Provide a lean implementation, sufficient for a majority. Don't try to 

support each and every obscure usage case, but cover the typical ones.  

 Provide a powerful and easy to understand configuration language.  

 Be very fast, and very memory efficient. As bgpd carries tables with 

hundreds of thousands of entries, these have to be designed carefully 

with regard to their memory requirements.  

Med dessa mål vill de framhålla att deras tjänst kommer vara säker och pålitlig.  

Genom detta ställningstagande för deras projekt och att OpenBSD står bakom 

projektet kan man anta de vill ha marknadsdelar från Cisco på BGP-routermarknaden. 

2.6 Relaterade arbeten 

Det finns inga tidigare arbeten inom området som jämför open-source BGP mot 

kommersiella BGP-lösningar. Det finns dock några arbeten inom multihoming som 

kan anses relaterad (Beijnum, 2002; Jones 2001; Lewis & Nguyen 1997 & Morrisey 

1999). De har dock ett tydligt fokus på kommersiella lösningar och kan därmed inte 

användas som direkt jämförelse i enlighet med Berndtsson, Hansson, Olsson & 

Lundell (2008). 

Beijnum (2002) har skrivit en bok om BGP-multihoming för ”mindre” organisationer. 

I Beijnums (2002) arbete tar han upp hur man implementerar multihoming och ger en 

större överblick hur man ska göra det praktiskt samt hur kommunikation mellan 

vederbörande (Internetleverantörer och organisationen) bör fungera. Han tar även upp 

aspekter som support, dokumentation och BGP-inställningar. Det är dock enbart 

kommersiella lösningar han presenterar.  

Jones (2001); Morrisey (1999) & Lewis & Nguyen (1997) tar även upp multihoming 

och presenterar mer översiktligt hur det förbättrar Internettillgången. De presenterar 

även BGP och vad det innebär för multihoming och i det stora hela. Dock har de 

ingen specifik konfiguration eller tester som presenteras. 
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3 Problem 

Vad krävs av en open source BGP-implementering för att ersätta en kommersiell 

lösning, i form av hårdvaruprestanda samt kunskap av administratören för att den ska 

vara konkurrenskraftigt? 

3.1 Problemmotivering 

När man designar ett nytt nätverk till en organisation bör man tänka på redundans i 

detta, speciellt mot Internet. Då flera organisationer har sin egen webbsida på sina 

egna nätverk måste denna vara tillgänglig dygnet runt (SCB, 2003). Andra 

användningsområden som kräver Internetanslutning är att anställda får använda 

Virtual Private Network (VPN) för att arbeta mot kontoret (exempelvis hemifrån). En 

vital del för organisationer utspridda över flera fysiska platser är att kunna ha 

förbindelser med andra kontor för att kunna dela resurser. Skulle Internetanslutningen 

gå ner förlorar man både effektiv arbetstid från de anställda, kommunikation med 

andra kontor samt förtroende från kunder som besöker deras webbsida (Sundström, 

2005). 

För att öka tillgängligheten på en Internetförbindelse är en lösning att förse 

organisationen med en extra Internetanslutning utöver den befintliga. Man skapar på 

detta vis redundans mot Internet. En sann redundans uppnår man genom att ha två 

olika Internetleverantörer (ISP), helst separerade på två olika fysiska medium. För att 

möjliggöra detta rent tekniskt behöver man använda multihoming, vilket BGP har ett 

inbyggt stöd för.  

BGP är standarden som får Internet att fungera. Trots dess stora utbredning är BGP en 

relativt okänd aktör för den gemene nätverksadministratören och totalt okänd för den 

normala Internetanvändaren. Detta gör det svårt att hitta kompetens som kan 

konfigurera BGP på ett korrekt sätt, särskilt då man är på en mindre organisation som 

inte har en stor IT-avdelning som kan ha flera grenar av kompetens. Att konfigurera 

fel kan leda till vad Stewart och Antoszkiwicz (2009)  kommit fram i sin studie med 

följande citat som summeras. 

”Misconfiguring BGP may result in suboptimal routing, which in turn 

can increase the latency and slow the performance” 

Detta är det motsatta mot vad en organisation vill uppnå med redundanta 

Internetanslutningar. Utöver redundans kan misskonfiguration ge upphov till ännu fler 

problem ifall organisationen har bestämt sig att implementera lastbalansering och vill 

öka prestandan på sin Internetanslutning. 

Den kompetens som finns inom nätverk är ofta knuten till Cisco och dess utbildningar 

(Cisco, 1992) på grund av att den eftersöks av arbetsgivare (Mitchell, 2008). Ett 

exempel på detta är att Högskolan i Skövde endast erbjuder utbildningsmaterial som 

tillhandahållits av Cisco i dess nätverkskurser (Olsson, 2010). Mängden Cisco-

utbildad arbetskraft medför att organisationer föredrar att välja Cisco-lösningar 

framför andra alternativ vilket visar sig på att deras marknadsdel av routermarknaden 

är 60 % (Ando, 2008). Det faktumet gör det svårt för alternativa företag och open 

source-lösningar att få spridning, speciellt inom marknaden för BGP. 

Företagslösningar och specifikt Cisco-lösningar har en ganska stor prislapp för att 

implementera BGP.  
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De vedertagna minimumkraven för Cisco utrustning är deras 2800 serie vilket har ett 

minimumpris på över 20 000 SEK utan några extra moduler som kan krävas (Dustin, 

2010a). Man kan även anta att det tillkommer serviceavgifter och dylikt för att få 

support på denna produkt över ett visst tidsspann. Sammanfattningsvis är det en större 

kostnad för organisationen för att kunna använda flera Internetanslutningar om de ska 

införskaffa en Cisco-lösning. De alternativ som finns för att möjliggöra en billigare 

lösning är att använda en vanlig dator med flera nätverkskort och installera en open 

source-lösning på denna vilket medför noll inköpskostnader i form av mjukvara. En 

vanlig serverdator går att köpa in för en mindre summa än en Cisco BGP-router då 

man endast betalar för hårdvaran (Dustin, 2010b).  

Det finns flera mjukvarualternativ som erbjuder BGP-routingstöd på dess 

operativsystem. Det mest attraktiva systemet erbjuder OpenBSD i form av deras 

OpenBGPD tjänst som säger sig kunna agera BGP router. OpenBSD är mest känt för 

deras enorma säkerhet och kritiker hävdar att det är det mest säkra operativsystemet 

som finns tillgängligt (Rapoza, 2003). Detta har gjort att OpenBSD har etablerat sig 

som en stor aktör inom nätverksoperativsystem och är därför den mest intressanta 

open source-konkurrenten till Cisco-proprietär lösningar. 

Open source används till viss del i många organisationer, medvetet eller omedvetet. 

Dock är förtroendet för open source väldigt varierande och överlag lågt i 

företagsvärlden (Larsson, 2009). Det man kan anta är att det vedertagna tankesättet är 

att något som är gratis kan inte mäta sig med en produkt som kostar pengar. Detta gör 

det väldigt svårt för open source-lösningar att ens konkurrera med företagsprodukter. I 

detta fall OpenBSD lösning på BGP routing med deras OpenBGPD-programvara mot 

Cisco-proprietär lösningar. 

Det finns två huvudfrågor en organisation måste ställa sig. Den första är hur mycket 

trafik kommer att flöda igenom mitt nätverk? En kommersiell router är byggd med en 

tanke, att routa trafik och alla dess komponenter är optimerade för detta. En vanlig 

PC-arkitektur är byggd för generell databehandling. I jämförelse skulle man kunna 

säga att routern är en 100-meterslöpare medan en PC är en maratondeltagare. 100-

meterslöparen är snabbast utan tvekan på sin gren men är väldigt dåligt tränad för att 

delta i ett maraton, medans en maratondeltagare skulle kunna göra en hyfsad insats i 

ett 100-meterslopp. Man måste veta i organisationen när man har den mängd trafik 

och storlek på sitt nätverk för att kräva en riktig routerhårdvara med medföljande 

mjukvara för att inköpa en kommersiell lösning. 

Den andra frågan är ifall organisationen innehar kompetensen för att kunna 

implementera en alternativ lösning till en företagslösning. Cisco förlitar sin support på 

klassisk telefon- och mailsupport som genom serviceavtal kan vara tillgänglig dygnet 

runt. OpenBSD förlitar sin support på dess användare och utvecklare. Dess 

supportmedium är forum, mailinglistor och Frequently Asked Question (FAQ). Detta 

gör att det finns en stark vilja att hjälpa samt utförliga beskrivningar över hur man går 

tillväga, dock kan man inte garantera att man får svar på sina frågor direkt. 

En organisation försöker alltid att stödja sitt beslut på goda grunder och 

efterforskningar. Det finns dessvärre inga jämförelser med dessa huvudfrågor som är 

vitala för en organisation som vill implementera BGP-multihoming i dess nätverk.  
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4 Metod 

Metoden för genomförandet av arbetet är indelad i delmål för att göra ett metodisk 

och spårbart genomförande. Alternativa lösningsförslag är även presenterade i 

enlighet med hur en korrekt metod bör vara skriven (Berndtsson, Hansson, Olsson & 

Lundell, 2008).  

4.1 Litteraturundersökning 

För att kunna sätta upp en realistisk laborationsmiljö som återspeglar verkligheten 

behövs en begränsad litteraturundersökning göras av BGP-protokollet samt miljöer de 

ska implementeras i. Dessutom ska intressanta variabler och parametrar för 

jämförelsen framkomma ur undersökningen. Detta ska göras genom att undersöka 

befintlig BGP-litteratur med en stark betoning på RFC och relevant praktisk litteratur. 

För att undersöka möjligheten av att återspegla verkligheten i laborationsmiljö ska det 

tas beslut på antagande från föregående litteratur samt att man begränsar antalet 

Internetanslutningar till två. De steg som ej går att genomföra i en laborationsmiljö 

ska jämföras på ett teoretiskt sätt. När denna undersökning är klar ska en tes göras för 

utgången av laborationen och jämförelsen. 

Alternativt lösningsförslag ett är att leta upp en organisation som möter parametrarna 

för problemformuleringen. Efter organisationen är funnen kan man anordna en 

intervju med vederbörande för få en uppfattning om dess behov och vad organisation 

har för intresse av problemformulering. 

Alternativt lösningsförslag två är att utforma ett undersökningsformulär och skicka ut 

dessa till organisationer som passar för problemformuleringen. När svar är 

tillhandahållna ska man utvärdera dessa och basera sin laboration och fortsättning av 

genomförande på detta. 

Motivationen till att välja det först nämnda alternativet är att det går att göra ett mer 

generellt genomförande som är relevant för flera organisationer än om man 

skräddarsyr för en organisation. Undersökningsformulär tar tid att utvärdera på ett 

korrekt sätt, därmed tar det tid från efterföljande delmål som skulle inverka negativt 

på korrektheten. 

4.1.1 Avgränsningar 

Denna litteraturundersökningen kommer inte vara en renodlad litteraturundersökning 

utan bara litteratur som knyter till BGP ska bara undersökas för att få fram 

information till efterföljande delmål som är relevant för problemet. 

Den undersökning av protokoll samt dess miljöer kommer vara begränsat till 

ändamålet, det vill säga små till medelstora organisationer som behöver BGP för 

multihoming.  

4.2 Laborationsuppsättning 

För att kunna sätta upp en realistisk laborationsmiljö samt kunna möjliggöra relativ 

enkelhet för laborationsuppsättning har en komponering av virtualiserad hårdvara och 

fysisk utrustning blandats. Testmiljön kommer bestå utav tre fysiska BGP-routrar av 

Cisco-fabrikat som kommer agera en simulerad Internetleverantör var. Dessa kommer 

vara kopplade till en fysisk dator som har en (eller flera, beroende på testscenario) 

virtualiserad server som kör OpenBSD med OpenBGPD. Detta gör det enkelt att öka 
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eller minska prestanda på servern för att kunna simulera datorprestanda ifall detta 

skulle vara nödvändigt. Cisco-routern som kommer agera åt organisations vägnar 

kommer vara en fysisk router. 

Alternativt lösningsförslag ett är att utföra hela laborationen med fysiska 

beståndsdelar. Detta gör att man kan replikera förhållande närmare till verkligheten 

och kan utesluta moment som skulle kunna påverka resultatet på grund av de 

virtualiserade beståndsdelarna.  

Alternativtlösningsförslag två är att köra hela laborationen i en virtualiserad miljö. 

Det finns verktyg som kan hantera detta till viss del. Det skulle innebära att inga 

fysiska ändringar behöver göras för att ändra parametrar för laborationen samt mindre 

fysisk utrustning behövs för laborationen. 

Motivationen till att välja det först nämnda alternativet är att denna balanserar kraven 

av verkligheten mot flexibiliteten av laborationen.  Dessutom blir mer och mer servrar 

virtualiserade och kan ses som en bidragande orsak att göra laborationen mer 

realistisk. De andra alternativen kräver mer kunskap, tid och utrustning. En fysisk 

uppsättning skulle innebära väldigt lång implementationstid och lite flexibilitet. Ett 

enbart virtualiserat genomförande skulle göra det svårare att återspegla en realistisk 

situation samt att de verktyg som finns inte är helt skräddarsydda för laborationen. 

4.2.1 Avgränsningar 

De routrar som ska simulerar Internetleverantörer ska enbart konfigureras minimalt då 

dess konfiguration inte ingår i problemformuleringen och dess egenskaper ska endast 

beskrivas tillräckligt för att kunna förstå genomförandet.  

Laborationsuppsättning ska ske i en avskild miljö som inte kommer integrera med 

Internet. De routrar som ska agera Internetleverantörer kommer ha så kallade 

loopback interface (ett låtsas interface med IP-adress) om det behövs annonseras fler 

nät för laborationen. Det innebär att enbart fysiska medium kommer gå mellan 

organisationens router och dess Internetleverantörer. 

4.3 Genomförande av laboration och teoretisk jämförelse 

Själva genomförandet av laborationen kommer att resultera i en jämförelse mellan 

Ciscos BGP-lösning och OpenBSD egna BGP-lösning, OpenBGPD. I genomförandet 

av laborationen ska en implementation med båda systemen ingå.  Andra element som 

kommer beröras under laborationen är redundans (vad händer om en koppling 

havererar), lastbalansering, säkerhet, underhåll och till viss mån användbarhet. 

Element som kommer från bakgrundsundersökning kan även komma att ingå i 

genomförandet. De tester som ej kan genomföras i laboration på grund av 

begränsningar i laborationsutrustning samt för stor avikelse från verkligheten kommer 

att genomföras med en teoretisk jämförelse med Beijnum (2002) som referens. 

Alternativ lösning ett är att ge ett användbarhetsperspektiv på genomförandet utöver 

resterande kriterier. Detta skulle kunna ge en god grund för den kompetens och krav 

på personal en organisation skulle behöva införskaffa. 

Alternativ lösning två är att fokusera mer på BGP-funktionalitet utöver resterande 

kriterier i problemställning som går att implementera utöver multihoming. Ett 

exempel på detta är MPLS VPN som är ett sätt att tunnla trafik på lager två med hjälp 

av BGP. Detta skulle inkludera mycket funktionalitet för en organisation som är tänkt 

i laborationen.  
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Motivationen till det först nämnda förslaget är att de är mer generella punkter som går 

att applicera på flera organisationer och skulle innebära ett mer intressant perspektiv. 

Användbarhet i fokus är ett väldigt intressant ämne, det gör dock att fokuset på det 

tekniska minskas och gör det svårare att svara på problemfrågan. Lösning nummer två 

är väldigt tänkbar, dock är dessa funktioner inte alltid standardiserade och kan göra 

resultatet föråldrat i takt med att dessa funktionaliteter blir standardiserade. 

4.3.1 Avgränsningar   

Det finns flera företag och organisationer som har BGP-lösningar. En stor open-

source lösning som figurerar på Linux-plattformen är exempelvis Quagga (Quagga, 

2005). Det finns även flera aktörer på företagssidan som Juniper (Juniper, 1999) och 

Extreme Networks (Extreme Networks, 1996). Motivationen att inte inbegripa dessa i 

laborationen är framförallt begränsad tillgång till denna utrustning samt att för många 

lösningar gör att varje lösning inte får tillräcklig testtid för att visa sin starkhet.  

4.4 Utvärdera samlad data (Analys) 

Utvärdering av data som samlats in i genomförandet av laborationen. De kriterier som 

tas upp i kapitel 4.3 är redundans, lastbalansering, säkerhet, underhåll, viss 

användbarhet och element som uppkommer under bakgrundsundersökningen. Dessa 

parametrar är antagande av vad som är intressant för en organisation som 

implementerar BGP. Utifrån utvärdering av dessa data ska det argumenteras ifall den 

kan stödja tesen. 

De alternativa lösningsförslag är samma som under kapitel 4.3. 
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5 BGP och implementering 

Den version som används av BGP idag nästan uteslutande är BGP version 4. Det kan 

finnas någon enhet som kör en äldre version, dock när man nämner begreppet BGP 

betyder det BGP version 4 (Beijnum, 2002).  

Den generiska baskonfigurationen en BGP-nod behöver för att upprätta en anslutning 

till andra BGP-noder, även kallat neighbours är att dessa behöver specificeras med 

dess IP-adress, en så kallad peer-to-peer länk. Vilket innebär att det är de minsta 

möjliga nät man kan adressera med en nätmask 255.255.255.252, vilket innehåller 

nätverksadress, broadcast och två möjliga värdar. I en BGP session är det båda BGP 

noderna som skapar en neighbourförbindelse. Värt att nämna är att dessa förbindelser 

har börjat använda privatadresser specificerat i RFC 1918. Anledningen att använda 

privatadresserna är att minska användningen av publika adresser då dessa blir svårare 

att få tillgång till i och med bristen på publika IPv4 adresser. 

Utöver den direkta IP-adressen till BGP-grannen (neighbour) behöver man specificera 

det AS-nummer neighbour har. Är det en router i samma AS använder man samma 

AS-nummer som de andra BGP-routrarna i de specifika AS. 

 
Figur 2 - BGPs olika lägen (Rössel, 2008). 

När en BGP-session initieras kan den vara i ett antal olika lägen. Enligt Beijnum 

(2002) bör en BGP-session etableras på följande vis. 

Idle-läget är det första läget BGP är i, där den samlar resurser och startar upp sin 

process. Därefter försöker BGP etablera en TCP-förbindelse på port 179 på sin/sina 

förkonfigurerade BGP-noder den ska ansluta till. Därefter får den svar på en 

slumpmässig TCP-port ovanför 1023 från sin neighbour-nod. Om detta steg lyckas 

går den över till connect-läget. Om inte BGP kan etablera en session, så stannar den i 

idle-läget.  

I Connect-läget spenderar inte BGP mer tid än nödvändigt, den väntar på att TCP-

förbindelsen med neighbour ska bli lyckad och när TCP-sessionen etablerats går den 
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över till OpenSent-läget. Skulle inte en TCP-session lyckas etableras övergår den till 

Active-läget. 

I Active-läget försöker BGP starta en ny anslutning till samma neighbour för att få 

igång anslutningen. Om denna lyckas så går den till OpenSent läget för ytterligare 

utbyte av information. Om anslutningsförsöket återigen skulle misslyckas går BGP-

sessionen tillbaka till Idle-läget. Detta Idle-läget kan anses som BGPs inbyggda 

felhantering ifall länkförbindelsen skulle ha mycket trafik för tillfället. 

OpenSent-läget är läget när mer BGP-specifik information kommer utbytas mellan 

BGP-noderna. Noden lyssnar efter Open meddelande från neigbour och när den 

tillhandahåller detta validerar den dess integritet. Här kan sessionen avbrytas om det 

är fel BGP-version mellan noderna alternativt dålig konfiguration. Noden kommer då 

skicka en notifikation till neighbourn med information om vad som gick fel. Därefter 

går BGP-sessionen tillbaka till antingen Idle eller Active beroende på felmeddelande. 

Om validering av Open-meddelandet är korrekt sänds ett keepalive-meddelande med 

information med olika timers samt att BGP-sessionen går till OpenConfirm. 

Den nästa sista fasen, OpenConfirm, är en validering av BGP-sessionen. Noden 

lyssnar efter ett KeepAlive-meddelande från neighbor. Det viktiga är att detta 

KeepAlive meddelande kommer fram före timern för anslutningen går ut. Denna kan 

variera beroende på inställningar samt tillverkare av BGP-mjukvaran. Om inget 

KeepAlive-meddelande kommer fram i tid går BGP-sessionen tillbaka till Idle och 

hela proceduren måste upprepas. Kommer dock KeepAlive-meddelandet fram i tid 

etableras en anslutning och BGP-sessionen går till Established. 

Nu har BGP fått upp en förbindelse och kan börja utbyta routingtabeller med varandra 

för att få igång datatrafiken mellan noderna. Dessa skickas med 

uppdateringsmeddelande. Skulle det bli några fel i dessa uppdateringar skickar noden 

en notifiering och återställer BGP-sessionen till Idle för omförhandling.       

5.1 IPv4 multihoming 

Multinghoming är ett väletablerat begrepp och standard bland större nätverk. IPv4 

multihoming finns beskrivet i RFC 4116 av Abley, Lindqvist, Davies, Black & Gill 

(2005). Denna RFC fokuserar nästan uteslutande på användningen av BGP för att 

uppnå multihoming. Det finns ett antal olika sätt man kan genomföra multihoming på 

enligt Abley, Lindqvist, Davies, Black & Gill (2005). Dessa är Consistent Origin AS, 

Inconsisten Origin AS, Multiple Attachments to a Single provider och NAT. 

Den första är Consisten Origin AS och är när organisationen har ett globalt unikt AS-

nummer och annonserar dess nätverk till två eller flera Internetleverantörer. Detta är 

standarden för Internetleverantörer samt större organisationer (Beijnum, 2002). 

Fördelen med att ha en globalt unik AS är att vägen till nätverket är samma över hela 

Internet då den finns med i den globala routingtabellen. 

Inconsisten Origin AS är när en multihomed organisation väljer att ha ett privat AS-

nummer istället för att ansöka om ett globalt unikt AS-nummer. För att kunna 

använda denna lösning för en multihomed organisation krävs det att 

kommunikationen mellan Internetleverantörerna och organisationen fungerar på ett 

korrekt sätt då man vill undvika adresskonflikter genom att man använder samma AS-

nummer hos Internetleverantörerna. RFC 4116 rekommenderar att använda 

Consistent Origin AS om man vill undvika dessa problem. 
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Multiple Attachments to a Single provider är när man har flera länkar till samma 

Internetleverantör, därför brukas de kallas multi-attached istället för multihomed. Det 

är inte nödvändigt att använda BGP för den här typen av uppkoppling. Dock eftersom 

BGP är ett verktyg som är bra på att dirigera om trafik om en länk skulle fallera 

används det ofta i samband med privata AS-nummer. En fördel med denna 

uppsättning är att man kan använda BGPs inbyggda funktion load-balancing då den 

endast fungerar till en Internetleverantör.   

Den sista lösningen Abley, Lindqvist, Davies, Black & Gill (2005) anger är om 

organisationen använder Network Address Translation (NAT) vilket gör att 

organisationen bara har en eller ett fåtal adresser utåt Internet. Denna multihoming 

brister dock på att upprätthålla anslutningar på transportlagret ifall en av länkarna 

skulle fallera.  

5.2 Miljöer BGP kan implementeras i 

För att implementera multihoming med hjälp av BGP behöver man tillgång till minst 

två olika fysiska anslutningar. I takt med Internets utbredning har bredbandsnätet 

blivit mer utbyggt och täcker idag 99.88 % av alla företag i Sverige (PTS, 2008). Som 

tidigare nämnts behöver man två fysiskt separerade kablar för multihoming. Detta kan 

exempelvis vara olika tekniker som xDSL, fiber etcetera. I Sverige har 94.92 % av 

företagen tillgång till xDSL, 34.63 % har tillgång till fiber samt 99.79 % av samtliga 

hushåll har tillgång till trådlöst i form av diverse 3G-tekniker.  

Det finns även tillgång till Internet genom kabelTV-nätet på 27.58 % över hela 

Sverige, men denna överlappar nästan uteslutande med Fiber och xDSL (PTS, 2008). 

Utöver detta kan de flesta få tillgång till bredband över satellitbredband.  

Dessa siffror visar att det finns tillgång till flera anslutningar för företag och därmed 

möjligheten att implementera multihoming med hjälp av BGP. Det är även möjligt att 

ha två olika anslutningar på samma medium, exempelvis två fiberpar. Det viktiga är 

att dessa anslutningar går till olika Internetleverantörer.  

Eftersom BGP kräver en viss stabilitet kan det inte rekommenderas att köra 3G-

anslutningar utan man bör förlita sig på mer etablerade tekniker tills 3G-teknikerna 

kan garantera en bättre stabilitet (Beijnum, 2002). I dagsläget kan 77.75 % av alla 

företag i Sverige få tillgång till 10 Mbps eller mer via trådbundet (PTS, 2008). 

Kombination av hastigheten och trådbundet får man anta att det uppfyller de krav 

BGP samt Internetleverantören ställer för att utbyta BGP-information med företaget.  

Utifrån statistiken angående spridning av anslutningar och hastighetskrav kan man 

anta att cirka 65 % av Sveriges företag kan få tag på två Internetanslutningar på två 

olika fysiska medium på minst 10 Mbps och utifrån detta antagande ska 

laborationsmiljön sättas upp. 

5.3 Mätparametrar 

För att kunna få ut någon data måste ett antal parametrar kunna mätas. Det finns 

studier inom datalogi-området för jämförelser, dessa inriktar sig dock mer på 

programmering och programjämförelser. De efterföljande parametrarna kommer att 

vara antagande utifrån referensmaterialet av vad som är intressant för ett företag som 

ska implementera BGP-multihoming. 
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5.3.1 Prestanda 

För att köra BGP behövs en viss prestanda på hårdvaran. Det är för frågeställningen 

intressant att veta hur mycket prestanda man behöver för att kunna köra BGP 

multihoming smärtfritt.  

Det finns tre prestandaparametrar som inbegriper BGP begreppet och routingprotokoll 

överlag och de är processor, minne och nätverksöverföringshastighet (som ofta 

benämns bandbredd) (Beijnum, 2002). 

För alla BGP-uppdateringar som policyändring, routingalgoritmen som ska beräkna 

vilken väg trafiken ska flöda med mera, måste detta beräknas med hjälp av 

processorn. Processor har två parametrar, processorbelastning samt tid den är i 

interupt. Processorbelastning räknas i procent av mängden möjlig processorkraft som 

används. Interupt är när processorn sparar sin nuvarande process och utför en 

handling från en annan process. Båda dessa bör vara så låga som möjligt. Under en 

BGP-uppdatering är det inte ovanligt att 100 procent av möjlig processorkraft 

används. Detta räknas mer som en regel än ett undantag (Beijnum, 2002). När väl en 

BGP-session är etablerad och inte för tillfället utbyter någon information bör inte 

processorbelastningen vara lika hög. Mätning av denna parameter bör därför mätas i 

två steg, ett när BGP-förbindelse skapas och uppdateras samt under etablerad session. 

Utifrån dessa bör man kunna se vilken belastning BGP multihoming har på enheten 

som agerar router. 

Det som kännetecknar en BGP-routingtabell är framförallt dess storlek (Afanasyev, 

Tilley, Longsta & Zhang, 2009). Routingtabellens storlek samt BGP-operationer är 

tunga för minnet i enheten som agerar router.  För ett stubnätverk med multihoming 

behöver man dock inte hela den globala routingtabellen då ens Internetleverantör kan 

ordna den funktionaliteten. Det man får avväga är om man vill ha hela eller delar av 

routingtabellen för att kunna optimera vägledning för utgående trafik. Den 

belastningen BGP har på enheten kan mätas genom använt minne och utifrån detta se 

dess behov av hårdvara.  

De faktorer som ska mätas är processorbelastning under normal drift, samt under 

BGP-uppdateringar samt dess minnesanvändning. Dessutom ska maxkapaciteten vad 

för bandbredd båda lösningarna klarar av undersökas. De två förstnämnda sker genom 

en praktisk jämförelse medan bandbreddjämförelsen ska genomföras teoretiskt. 

5.3.2 Säkerhet 

Den säkerhet som är förinställd när produkten levereras är mest intressant då flera 

administratörer glömmer denna bit och lämnar det som fungerar utan större åtanke 

(Beijnum, 2002). 

Den största faktorn för att välja att köra multihoming är att man har tillgång till 

Internet trots att en av anslutningarna fallerar. Den andra faktorn är hur snabbt BGP 

kan skicka ut uppdateringar om en väg ut till Internet ändras och BGP behöver skicka 

trafiken över en annan väg (Beijnum, 2002). Desto snabbare detta går desto mindre 

åverkan har detta på företaget och förhoppningsvis kan applikationer fortfarande 

bibehålla anslutning till sina klienter/servrar. Förtroendet för eventuella webbplatser 

företaget har ökar även när dess tillgänglighet blir större. (Sundström, 2005). 

BGP kan skapa stora problem om denna är felkonfigurerad säkerhetsmässigt då den 

kan skicka ut felaktiga uppdateringar som leder till svarta hål (vägleder trafik där det 
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inte finns någon destination) (Beijnum, 2002). Hur man förhindrar att skicka ut 

felaktiga routinguppdateringar är en viktig säkerhetsaspekt. 

En annan viktig säkerhetsfaktor som ofta förbises är att kunna säkra själva 

routerenheten. Det finns den fysiska säkerheten, enheten måste vara säker från fysiska 

hot, medvetna som omedvetna (Pfleeger, 2005). Den fysiska säkerheten gäller själva 

enheten och inte skalskydd som kan finnas runt enheten. Den övriga säkerheten är hur 

en användare kan få tillgång till enheten, är det över SSH eller Telnet per default? 

Vad kan uppnås? En annan faktor är om övriga tjänster på enheten kan ha någon 

åverkan på enhetens BGP-funktionalitet. Dessa bör vara inom en rimlig gräns. En 

server som agerar router kan rent praktiskt sett agera LDAP-server, databasserver, 

filserver och så vidare. Dock är dessa några av de tjänster man ej bör köra 

tillsammans, då ifall någon av dessa blir attackerad kommer organisationen förlora 

mycket mer än nödvändigt i form av information och integritet (Pfleeger, 2005).  

De faktorer som kommer mätas är den säkerhet som kommer med enheten förinställt, 

samt vad som är möjligt att ställa in för att säkra enheten fysiskt. De mer BGP-

specifika säkerhetsaspekter som kommer att mätas är hur snabbt en BGP-session kan 

dirigera om trafik, samt hur lätt det är att undvika att felaktiga BGP-uppdateringar 

kommer ut. Alla steg kommer jämföras praktiskt. 

5.3.3 Implementering och underhåll  

Den första praktiska åtgärden man behöver genomföra för ett system är dess 

implementering. Tiden för att få en fungerande BGP-lösning är en viktig faktor då 

Internetförbindelsen för organisationen kan störas eller ligga nere under 

implementeringen av detta. Att få upp en fungerande BGP-lösning inom en rimlig tid 

för att minska nedtid bör därför vara prioritet nummer ett för en 

nätverksadministratör. Detta för att inte skada förtroendet för de tjänster som företaget 

har emot Internet, exempelvis webbplats, som enligt Sundström (2005) ökar 

förtroendet genom att ha bättre tillgänglighet. 

En annan faktor är vad för kostnad en implementering kommer innebära. Detta 

variera kraftigt med konjunkturern (finansmarknad, råvarupriser, etcetera). Här 

kommer jämförelsen utgå från priser hämtade april år 2010. En faktor som bör 

beaktas är eventuella krav från Internetleverantörer som de har när de börjar utbyta 

BGP-uppdateringar mot organisationen. 

När väl en BGP-session är uppsatt och den fungerar. Vad för underhåll krävs av 

denna? Det som bör beaktas är hur mycket mänsklig interaktion som behövs för att 

underhålla en BGP-session med hjälp OpenBGPD alternativt Ciscos BGP-lösning. 

Finns det möjligheter att automatisera dessa via script eller andra automatiska sätt. 

Kostnad för implementering kommer mätas i den totala kostnad det uppgår i att 

implementera en BGP-router. Underhåll av router kommer mätas i möjligheten att 

automatisera uppgifter som rör BGP. Implementering kommer mätas praktiskt medan 

underhåll kommer mätas teoretiskt. 

5.3.4 Användbarhet  

Det finns flera sätt för en administratör att administrera enheter. Valet av miljö att 

använda beror bland annat på administratörens preferenser samt vad som är tekniskt 

möjligt och vad som kan erbjudas av systemet.  
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Den mer intressanta aspekten i användbarhet för jämförelsen är dess dokumentation 

samt möjlighet till support (Beijnum, 2002). Dokumentation kan mätas i termer av 

relevans (är den välskriven), uppdaterad (är den uppdaterad i och med 

versionsändringar) och till viss mån dess mängd. Att det finns mer dokumentation 

betyder inte nödvändigtvis att det är bättre dokumenterat, dock brukar man kunna få 

ut ett samband i flera dokumentationer som leder till en bättre förståelse (Marlow, 

1995). 

Support är kanske den största faktorn för den som ska ta beslutet vad för plattform 

som ska användas oavsett produkt. Detta stämmer också in på routerenheter 

(Beijnum, 2002). Support kan mätas i den tid det tar att få svar på sina frågor, hur den 

hanteras och svaras på, samt vilka supportalternativ som finns tillgängliga. 

Exempelvis är Internet nere kan det vara ett hinder att behöva maila om support. 

Det finns andra delar i begreppet användbarhet, som interaktionsdesign exempelvis 

(Sundström, 2005). Dessa moment är dock svårare att mäta och är inte den mest 

intressanta aspekten för frågeställningen då det inte rör BGP specifikt. 

Detta moment ska jämföras praktiskt med mängd dokumentation, dess 

uppdateringsdatum och den generella kvalitén. Support kommer mätas i antal 

alternativ i supportvägar. 

5.4 Tes 

Tesen för laborationsgenomförandet är att OpenBGPD kommer kunna klara av 

uppgiften hårdvarumässigt utan större problem. Detta är på grund av att en 

serverdator har en väldigt god tillgång till internminne och skulle möjligtvis enklare 

än en router kunna hålla stora routingtabeller i minnet (Beijnum, 2002). Utöver detta 

bör inte en BGP-multihoming lösning ta för mycket kraft om man väljer att inte ta 

emot routing uppdatering utan bara annonsera de nät som härstammar från 

organisationen (Abley, Lindqvist, Davies, Black & Gill, 2005). En router har ofta 

mindre minne och det är en dyrare operation att utöka även om det finns stöd för 

detta. Processormässigt bör nog en router vara snabbare att hantera BGP-routing, 

dock kommer detta endast avvika lite på convergens (tid det tar för uppdateringar att 

gå igenom på ett nätverk). Bandbreddsmässigt så bör en server klara av alla 

throughput (hur mycket trafik som flödar igenom routern) krav med BGP-balansering 

utav de flesta Internetanslutningar upp till 100 Mbps (Beijnum, 2002). 

Det kan dock bli en större börda för en server än en router att lastbalansera/omdirigera 

trafik med olika policys och communitys, där en routerprocessor har en bättre 

anpassad processor för att hantera detta (Touch, Hutton, Walton & Suryaputra, 1998). 

Detta bör märkas mer och mer när trafikmängden ökar. 

Säkerhet för routerenheten i sig bör skilja till OpenBGPDs fördel rent tekniskt om 

man ej räknar med den fysiska säkerheten. OpenBSD operativsystemet är ett 

säkerhetsinriktat operativsystem som skyddar sina applikationer genom att använda 

chroot (OpenBSD, 2010 & Rapoza, 2003). Cisco kör ett mer specific-purpose 

operativsystem, detta bör vara säkert, men har troligtvis inte samma förinställda 

säkerhet som en OpenBSD installation har (Rapoza, 2003). BGP-protokoll säkerheten 

bör vara starkare i Ciscos lösning då dess specific-purpose operativsystem kan ge 

förslag på kommandon och hjälpa, medans OpenBGPD använder sig av 

konfigurationsfiler som inte direkt ger indikation till vad för inmatning den vill ha 

eller om den är rätt. Dessutom bör Ciscos lösning ha en snabbare default inställning 
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på konvergens än OpenBGPD då den förlitar sig på den äldre BGP RFC 1771 

(OpenBSD, 2004) gentemot Ciscos produkter som förlitar sig på den nyare BGP RFC 

4271 (Cisco, 2010b). 

Styrning av trafik är en faktor som är intressant, dock bör det inte skilja allt för 

mycket i valmöjligheter och bör fungera lika bra. Det går dock hand i hand med 

underhåll, där man exempelvis kan vilja ha dynamiska filter för hur trafik ska styras 

beroende på situation. Det bör vara enklare att automatisera denna procedur på 

OpenBGPD då den har stöd för flera scriptspråk enligt OpenBSD (2009) supportsida.  

Själva implementeringskostnaden bör vara lägre för en OpenBGPD-lösning då 

mjukvaran är gratis (OpenBSD, 2004). Samt att en rackserver för att köra OpenBGPD 

på är billigare (Dustin, 2010b) än Ciscos kombinerade hårdvara/mjukvara (Dustin, 

2010a). Man ska dock beakta att de kan skilja beroende på vad OpenBSD stödjer då 

open source har problem med att stödja drivrutiner till all hårdvara (Brooks, 2004). 

Detta kan leda till att man behöver köpa dyrare hårdvara som är mer utbredd och har 

drivrutiner. 

Detta leder till användbarheten, vilket kan vara OpenBGPD stora svaghet i 

jämförelsen. Cisco har ett special-purpose operativsystem, som tidigare sagts hjälper 

användaren väldigt mycket under implementering samt underhåll av protokollet (Price 

& Korman, 1993). OpenBGPD använder sig av konfigurationsfiler som först efter 

omstart av tjänsten ger någon form av output ifall denna är felaktig. Dokumentationen 

kan dock hjälpa till och kan vara i Ciscos klass jämförelsevis, dock inte mängden. 

Supportmässigt kan Cisco vara tillgänglig på flera medium, dock bör kvalitén på 

svaren vara lika. 

 

Katerogi Parameter Teoretisk 

jämförelse 

Praktiskt 

jämförelse 

Tes stödjer 

Cisco eller 

OpenBGPD 

Prestanda Processorbelastning  X Cisco/Open-

BGPD 

Minnesanvändning  X OpenBGPD 

Bandbredd kapacitet X  Cisco/Open-

BGPD 

Säkerhet Förinställd säkerhet  X OpenBGPD 

Fysisk säkerhet  X Cisco 

BGP omdirigering  X Cisco 

Felaktig BGP 

uppdatering 
 X Cisco 

Implementering 

och underhåll 

Hårdvarukostnad  X OpenBGPD 

Automatisering X  OpenBGPD 

Användbarhet Dokumentation  X Cisco 

Support  X Cisco 
Tabell 1- Summering av parametrar och tes 
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6 Laborationsuppsättning 

För den praktiska delen av jämförelsen behövs det en laborationsmiljö som på ett 

rättvisst sätt kan ge lika förutsättningar för både OpenBGPD och Ciscos BGP-lösning. 

Det finns några jämförelser som inte går att genomföra praktiskt i en laborationsmiljö 

som ej har direkt tillgång till Internet. Dessa kommer att genomföras teoretiskt istället, 

exempel på dessa är hantering av hela eller delvis globala routingtabeller, dess filter, 

större bandbreddskrav, support och långvarigt underhåll. 

Laborationsuppsättningen är uppsatt enligt Beijnums (2002) exempel av 

multihoming-miljö och antagande för hur det ser ut hos en multihomad organisation 

samt dess Internetleverantörer 

 
Figur 3 – Laborationsuppsättning 

Laborationsmiljö är uppsatt enligt Figur 2. Varje moln presenterar ett AS som är unikt 

för det molnet och varje av dessa innehåller endast en router, förutom Redundans AB 

och Internetleverantör C som även har en eller flera datorer. Dessa datorer är till för 

att göra tester på hur trafiken flödar från en klientdator till exempelvis en server 

genom verktyg som ping och traceroute. Varje länk (blixt) är en Internetförbindelse 

mellan organisationer, Redundans AB och Internetleverantör C är de enda som är 

multihomed, medan Internetleverantör A och B är singlehomed. Inga ytterligare 

förbindelser finns mellan dessa. Redundans AB innehar två klass-C nät. De har, 

5.5.5.0/24 och 5.5.6.0/24, som ska annonseras ut till Internetleverantörerna.  

De skillnader denna logiska laborationstopologi har mot verkligheten är framförallt 

mängden av AS. Exempelvis skulle Internetleverantör C representera en stor 

nätverkspeer, en så kallad klass A Internetleverantör (Beijnum, 2002). En klass A 

Internetleverantör skulle ha tillgång till den fullständiga routingtabellen för hela 

Internet som är på 325 000 inlägg (Afanasyev, Tilley, Longsta & Zhang, 2009). Den 

skulle utbyta trafik (peera) med andra lika stora klass A Internetleverantörer. Rent 

teoretiskt om routingtabellen skulle vara med skulle man kunna genomföra hela 

jämförelsen praktiskt.  
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Internetleverantör A 

AS 100 

 Redundans AB 100.1.1.2/30 

 Internetleverantör C 20.20.20.1/30 

Internetleverantör B  

AS 200 

 Redundans AB 200.1.1.2/30 

 Internetleverantör C 30.30.30.1/30 

Internetleverantör C  

AS 1 000 

 Internetleverantör A 20.20.20.2/30 

 Internetleverantör B 30.30.30.2/30 

Redundans AB  

AS 1 

 Internetleverantör A 100.1.1.1/30 

 Internetleverantör B 200.1.1.1/30 
Tabell 2- Adresseringsschema för direktlänkar mellan de olika AS 

Internetleverantör A, B och C kör Cisco 2811 integrated service router med IOS 

version c2801-advipservicesk9-mz.124-20.T1. Dess konfiguration begränsar sig till 

uppsatta interface med IP-inställningar (enligt tabell 2), SSH för styrning och BGP 

aktiverat med dess AS nummer specifikt. Inga filter eller andra BGP inställningar 

finns om inte annat specificerats. De enda inställningar för BGP är AS neighbour (den 

AS som är på andra sidan av direktlänken) och eventuellt nät som ursprungligen 

kommer från den specifika AS.  

Redundans AB är själva testobjektet i laborationen, där en Cisco-router och 

OpenBGPD ska placeras för jämförelse. Denna AS har två datorer, en på varje klass 

C-nät de har. Detta för att kunna lägga upp ett scenario där man kan styra trafik från 

5.5.5.0/24 över Internetleverantör A och 5.5.6.0/24 över Internetleverantör B med 

enbart hjälp av BGP exempelvis. 

OpenBGPD körs på en HP Pavilion 7900 Pentium Dual Core 2 Ghz med 2048 

megabyte DDR2 RAM, samt flera nätverkskort 100/10 Mbit från Linksys. 

Bassystemet som körs är Windows XP Pro med Service Pack 1. På detta system körs 

VMware Server 2. VMware gör att man kan virutalisera gästoperativsystem. 

Gästoperativsystemet som installeras är OpenBSD version 4.6 med 1024 MB minne 

tilldelat från grunden samt full tillgång till underliggande resurser som processor och 

nätverkskort. OpenBSD installationen är en orörd default installation så när som på de 

konfigurationerna som behövs för att aktivera nätverksinterfacen.  

Ciscos presentation är samma som övriga laborationsroutrar, Cisco 2811 integrated 

service router med IOS version c2801-advipservicesk9-mz.124-20.T1. Den har 256 

MB minne, två fast-ethernet (100/10) interface, samt två serialinterface. Detta är 

utöver konsolport samt auxport som finns som standard. 

6.1 Kritik på labbmiljön 

Skillnader på laborationsutrustning från verkligheten är relativt liten på den 

multihomade organisationen. De routrar som simulerar Internetleverantörer brukar 

vara kraftigare än de i laborationen, dock på grund av att inte hela Internets 

routingtabell är med i genomförandet av laborationen så bör de klara av uppgiften för 

att agera BGP nod. Det är svårt att replikera trafikförhållande i en labbmiljö vilket kan 

göra att det skiljer från skarp drift. Att inte hela routingtabellen är med kan göra det 

svårt att testa filtrering 
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7 Genomförande av laboration och teoretisk 

jämförelse 

Arbetets resultat presenteras först med en återkoppling av dess parametrar som ska 

mätas och därefter resultat från tester. 

7.1 Prestanda 

De faktorer som ska mätas är processorbelastning under normal drift, under BGP-

uppdateringar samt dess minnesanvändning. Dessutom ska maxkapaciteten vad för 

bandbredd båda lösningarna klarar av undersökas. De två förstnämnda ska 

genomföras med en praktisk jämförelse medan den sista ska genomföras teoretiskt. 

Prestandatester på processor och minne gjordes fem gånger. Detta på grund av det 

visade liten skillnad mellan testen samt att ingen trafik flödade genom nätverket mer 

än testpaketen. Detta gör att det inte kunde komma några oväntade värden och fem 

tester antogs vara tillräckligt. Fullständig testresultatdata går att se i Bilaga A. Även 

omdirigering av trafik gjordes fem gånger för att följa antal tester med prestanda.  

7.1.1 Processorbelastning 

Mätningen gjordes vid fem olika tillfällen och snittvärdet är presenterat utan 

decimaler. De första mätningarna görs under normal drift när inga uppdateringar sker. 

De andra mätningarna sker när BGP gör en uppdatering. 

 
Figur 4 – Processorbelastning utifrån data i Bilaga A. 

Ciscoroutern har en processorbelastning på fyra procent medens OpenBGPD 

installationen har en lite högre belastning på sex procent. Under en uppdatering av 

BGP så ökar Ciscoroutern med femton procent medan OpenBGPD ökar med åtta 

procent. 
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7.1.2 Minnesbelastning 

Mätningen gjordes vid fem olika tillfällen och snittvärdet är presenterat utan 

decimaler. Ett test görs under normal drift när inga uppdateringar sker. Det andra sker 

när BGP gör en uppdatering. Detta är med två BGP-vägar (routes) plus en förinställd 

väg för trafik som inte matchar någon annan förinställd väg. 

 

 
Figur 5 – Minnesbelastning utifrån data i Bilaga A.  

Cisco tar 24 % av sina 256 MB ram under normal belastning, medens OpenBGPD tar 

37 % av sina 1024 MB ram. Under en BGP-uppdatering ökar bådas 

minnesanvändning med fem procent. 

7.1.3 Bandbreddsutnyttjande 

Cisco 2811 har en kapacitet på 120 000 paket per sekund vid 64 byte stora paket. 

Detta gör den teoretiska bandbredden 61.44 Mbps (Cisco 2009). Denna siffra varierar 

en del beroende på vad för tjänster som körs, vilket gör att prestandan blir sämre. För 

att motverka detta kan man köpa processormoduler för att snabba upp. Broadhead 

(2005) gjorde en recension på Cisco 2811 där han hävdar att den klarar av 100 Mpbs 

full duplex. Dock framförhåller Broadhead (2005) att produkten är modulär och kan 

byggas ut för ännu bättre prestanda. 

OpenBGPD förlitar sig på den underliggande hårdvaran för dess 

bandbreddsutnyttjande. OpenBGPD i sig har ingen begränsning (OpenBSD, 2004). 

Enligt Beijnum (2002) ska det inte vara några problem att använda en värd för routing 

med upp till 100 Mbps. Det finns flera studier som undersöker throughput på liknade 

enheter, dock hanterar dessa inte BGP-routing utan agerar gateway och andra tjänster 

(Seo & Kong 2005). Dessa stödjer Beijnum (2002) hävdande att de ska gå att ha 100 

Mbps throughput. 
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7.2 Säkerhet 

De faktorer som kommer att mätas är den säkerhet som kommer med enheten 

förinställt, samt vad som är möjligt för att säkra enheten fysiskt. De mer BGP 

specifika säkerhetsaspekter som kommer mätas är hur snabbt en BGP-session kan 

dirigera om trafik, samt hur lätt det är att undvika att felaktiga BGP-uppdateringar 

kommer ut. Alla steg kommer jämföras praktiskt. 

7.2.1 Förinställd säkerhet 

En Ciscorouter kommer med en mer eller mindre tom konfiguration när man startar 

upp denna första gången eller efter en återställning av dess operativsystem IOS. Det 

finns inga lösenord satta för konsoltillgång utan man har full tillgång till hela 

konfigurationen från början, vilket också försämrar den fysiska säkerheten. De 

lösenord som sätts, om inte speciellt specificerat, är okrypterade och går att läsa från 

running-config då no service password-encryption är med i 

förinställdkonfigurationen. Alla interface på routern är avstängda och routern har inte 

fjärrstyrningstjänster aktiverade (SSH, Telnet, SNMP) efter installation. Det finns 

ingen BGP-konfiguration med från början. 

OpenBGPD följer med OpenBSD. När man installerar OpenBSD får man som på 

andra operativsystem en mängd valmöjligheter där man får ställa IP-adressering, 

tidszon etcetera. Man får valet om man vill ha SSH samt NTP installerat, SSH är 

förinställt som ja och NTP är nej. SSH gör att installationen är öppen för anslutningar 

utifrån (förutsatt att man har ställt in IP) direkt efter man startat om datorn vid 

installationen, vilket gör den öppen för attacker. Det positiva är att administratören 

blir påtvingad SSH istället för Telnet som är okrypterad och utdaterat. NTP är en 

tjänst som tillhandahåller tidssynkronisering för systemets klocka. Detta är väldigt 

användbart i säkerhetsarbete, då det är viktigt att kunna jämföra tiderna i loggar mot 

andra enheter till systemet för att avgöra attackpunkt och dess tidsaspekter. Dock är 

NTP förinställt på nej alternativet i installationen. Utöver detta så måste man sätta ett 

lösenord, vilket skyddar servern till viss grad om någon skulle få fysisk tillgång till 

servern. 

7.2.2 Omdirigering av trafik när en länk fallerar 

Jämförelsen här genomfördes på två sätt, ett när Redundans AB tappar en av sina 

länkar, markerat med blå stapel och ett när en Internetleverantör (A eller B enlig figur 

3) tappar en av sina anslutningar emot Internetleverantör C som presenterar Internet. 

Var siffra är ett genomsnittsvärde av fem tester avrundat till en decimal. Testat 

genomfördes genom att skicka ping-signaler från klienter på Redundans AB till 

Internetleverantör C. 
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Figur 6 - Omdirigering av trafik utifrån data i Bilaga A. 

Ciscosroutern tar genomsnittligen 5.7 sekunder när dess länk fallerar till att dirigera 

om trafiken till den redundanta Internetleverantören, medan OpenBGPD är 0.9 

sekunder långsammare på att dirigera om trafiken. När Internetleverantörens 

förbindelse till Internetleverantör C fallerar tar det lite längre tid för båda att upptäcka 

och dirigera om trafik. 

7.2.3 Förhindra felaktiga BGP uppdateringar 

Cisco använder sig av så kallade access-lists för att styra vilka uppdateringar som får 

annonseras. Dessa använder en något kryptisk syntax samt Ciscos dialekt av regex. 

Dessa finns dokumenterade i Ciscos dokumentation (Cisco, 2009). 

OpenBGPD använder sig av filter för att filtrera dess routing uppdateringar, kallat 

UPDATE. Dessa kan tillåtas, blockeras eller match. Match sätter ett filter attribut på 

UPDATE utan att påverka dess beslut angående routeruppdatering. Detta kan vara bra 

om man vill skicka iväg ett meddelande (OpenBSD, 2004). 

7.3 Implementering och underhåll 

Kostnad för implementering kommer mätas i den total kostnad det uppgår i att 

implementera en BGP-router. Underhåll av router kommer mätas i möjligheten att 

automatisera uppgifter som rör BGP. Dessa två kommer jämföras teoretiskt. 

7.3.1 Implementeringskostnad 

Hårdvarukostnaden utgår från en hårdvara som klarar BGP-kraven enligt 

prestandajämförelsen samt med tre stycken RJ45 uttag. 

Ciscorouter som bör användas enligt rekommendationer och som fungerade i det 

tidigare prestandatestet, Cisco 2811 (Dustin, 2010a), kostar 23 025 SEK. Den 

innehåller dock bara två RJ45-uttag så en modul måste köpas till för 3244 (Dustin, 

2010d). Detta gör den totala hårdvarukostnaden för Ciscoroutern 26 269 SEK. 

Noterbart är att dessa RJ45-uttag är 10/100Mbps 
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OpenBGPD-routern som behöver införskaffas behöver inte vara särskilt kraftfull för 

ändamålet enligt prestandatestet utan klarar sig med enkel rackserver med en Intel 

Dual Core 1.8 Ghz samt 1 GB DDR2-minne som kostar 6619 SEK (Dustin, 2010b). 

Man behöver även köpa in två nätverkskort för att få tre RJ45-uttag. Ett nätverkskort 

från Belkin med 10/100/1000Mbps kostar 244 SEK styck, sammanlagt för två stycken 

488 SEK. Detta gör den totala hårdvarukostnaden 7107 SEK. 

7.3.2 Automatisering för underhåll 

Ciscorouter har stöd för så kallade cronjobb (kallat kron i Cisco-termer). Ett cronjobb 

är ett sätt att aktivera ett specifikt kommando på en viss tidsintervall eller bara en 

gång (Cisco, 2007). Detta gör att man kan schemalägga ett kommando att utföras med 

en viss tidsintervall, dock bara ett kommando per cronjobb. Det finns inga stöd för 

script i Ciscorouter som står utav sig själv utan behöver isåfall hjälp av en server 

utanför. 

OpenBGPD har hela OpenBSDs arsenal som tillgång, vilket gör att den förutom 

cronjobb även har möjlighet att köra script. OpenBSD stödjer flera olika scriptspråk 

som Bash, Perl och Python (OpenBSD, 2002). OpenBSD har även tillgång till 

MySQL alternativt Postgres databaser som kan vara nyttigt om man vill spara och 

hämta olika BGP-policybeslut ifrån. 

7.4 Användbarhet 

Detta moment ska jämföras praktiskt med mängd dokumentation, dess 

uppdateringsdatum och den generella kvalitén. Support kommer mätas i antal 

alternativt i supportvägar. 

7.4.1 Dokumentation 

Cisco har en stor online-samling av dokumentation angående dess produkter, samt 

dessutom att man får med en användarhandbok vid köp av deras produkter (Cisco 

2010a). Själva dokumentationen på routern är dock begränsad till hjälp-kommandon. 

Detta i sig är ingen dokumentation utan mer vägledning för att mata in rätt syntax. 

OpenBGPD erbjuder dokumentation på dess webbplats (OpenBSD, 2004). Denna är 

begränsad till OpenBGPD. Vill man ha mer dokumentation går det att använda 

OpenBSD (2009) officiella supportsida för mer dokumentation om systemet. På 

maskinen man kör OpenBGPD kan man dock använda *NIX kommandot man för att 

få fram dokumentation om tjänsten. 

7.4.2 Support 

Cisco har totalt fem olika sätt de ger officiell support på; telefon, mail, online chatt, 

diskussionsforum samt fysisk support i form av återförsäljare (Cisco, 2010a). De 

erbjuder även en interaktiv supportsida där man kan försöka lösa problemet själv. 

Supporttiderna är generösa och begränsas enbart av vad för avtal man har med 

Cisco/återförsäljaren angående support. 

OpenBGPD har enbart den support som erbjuds av communityt. Det vill säga 

mailinglistor, FAQ och diskussionsforum. OpenBSD har en dedikerad supportsida 

med guider och länkar till malininglistor och diskussionsforum (OpenBSD, 2009a). 

Tillgång till denna är dygnet runt, dock vet man inte om svaret kommer direkt eller 

några timmar senare.  
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8 Analys 

På grund av frånvaro av direkt relaterade arbeten, går det inte att härleda några direkta 

jämförelser. De resultat som kommit fram kommer jämföras med främst Beijnum 

(2002) samt andra referenser som framkommit tidigare i arbetet. 

8.1 Prestanda 

Både minnes- och processorprestanda visade liknande resultatförhållande med 

OpenBGPD och Ciscos router. Anledningen till detta är antagligen de senaste årens 

utveckling av processorer som har både fler kärnor och högre frekvens än tidigare 

(Touch, Hutton, Walton & Suryaputra, 1998). Detta gör att en routerprocessor får allt 

svårare att nischa sig än tidigare på mindre knytpunkter av trafik. 

Minnesanvändningen är något högre i OpenBGPD, detta bör bero på att denna kör en 

del andra tjänster som operativsystemet kommer med. Det mer skräddarsydda IOS-

operativsystemet på Cisco-routern behöver inte den minnesanvändning för 

sidotjänster, eftersom de inte existerar. Med tanke på att man inte använder den 

globala routingtabellen behöver man inte ta hänsyn till minnesanvändning som den 

globala routingtabellen tar enligt Afanasyev, Tilley, Longsta & Zhang (2009). 

Generellt utifrån den insamlade testdatan har Cisco en större förändring mellan 

normal drift och en BGP-uppdatering. Det kan antas att detta beror på att OpenBGPD 

har mer minne och processorprestanda att det inte ger lika mycket utslag procentuellt 

när den ökar som med Ciscorouterns mer begränsade systemresurser. BGP skickar 

endast ut uppdateringar när den behöver och på en organisation som endast 

annonserar sina egna nät som i testmiljön betyder det få uppdateringar då de ej deltar i 

den globala routingtabellen (Beijnum, 2002). 

Enligt Beijnum (2002) bör en datorbaserad router (som OpenBGPD) klara av 100 

Mbps, men över det ska en riktig kommersiell router användas enligt honom. Beijnum 

(2002) stöds utav liknade studier av Seo & Kong (2005), dock bör det beaktas att 

deras undersökning inte involverar BGP.  Enligt Cisco officiella siffror klarar en 

Cisco 2811 router 61 Mbps, vilket är under vad OpenBGPD klarar av. Däremot 

hävdar Broadhead (2005) att Cisco 2811 ska klara mer, speciellt om den byggs ut med 

tanke på sin modulära struktur. Man kan dock anta att en Cisco produkt utav högre 

serie (en bättre) har bättre throughput i enlighet med Ciscos (2009) siffror. 

Man ska beakta att det är kvalitén på nätverkskort som används i en datorbaserad 

router som bestämmer dess throughput (Touch, Hutton, Walton & Suryaputra, 1998). 

Utöver detta är exempelvis datorerna i laborationen utrustade med 10/100/1000 Mbps 

kort medan Cisco endast har 10/100, vilket kan göra testet missledande. 

Det ska nämnas att replikera en produktionsmiljö i en laborationsmiljö lämnar mycket 

att önska då det är svårt att replikera trafik som flödar konstant över routern. Detta gör 

att testerna kan ha en viss felmarginal mot en produktionsmiljö. 

8.2 Säkerhet 

Den förinställda säkerheten på enheterna skiljer sig en hel del som visat i 

mätresultaten i kapitel 7.2.1. Den förinställda säkerheten är högre på OpenBGPD på 

grund av krypterade lösenord vilket inte användaren ens har en möjlighet att ändra till 

skillnad från Cisco där det per default är okrypterade. SSH är också med i default 
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installationen av OpenBSD medan den måste aktiveras i SSH av administratören. Det 

kan anses som säkerhet då det inte finns någon tillgång till fjärrstyrning, men man kan 

anta att en nätverksadministratör vill ha tillgång till fjärrstyrning. 

Den fysiska säkerheten förinställt på båda maskiner är mer eller mindre lika. En 

OpenBSD installation har lösenord, men är sårbar trots detta om man har fysisk 

tillgång. Man kan exempelvis få full tillgång till filsystemet genom att använda en 

live-cd (Schaumann, 2009). En Cisco-enhet har inga lösenord för fysisk tillgång och 

är öppen för en potentiell attackerare utan någon utrustning.  

Trafikomdirigering gick snabbare på Ciscoroutern än OpenBGPD. Detta är troligen 

på grund av att OpenBGPD fortfarande förlitar sig på den äldre RFC 1721 gentemot 

Cisco som förlitar sig på den nyare RFC 4271. Det gör att time-out (tiden innan 

anslutningen går tillbaka till Idle-läge) är kortare och troligen gör att anslutningen kan 

dirigeras om snabbare till den redundanta anslutningen vilket leder till bra BGP-

routing i enlighet med Stewart och Antoszkiwicz (2009). 

De två olika systemen använder två olika mekanismer för att styra vilka BGP-

uppdateringar som ska inkluderas i routingtabellen och dess uppdateringar. Cisco 

använder sig av en form av regex, vilket bör göra det enklare att justera vilka 

uppdateringar som ska komma ut om man inte vet dessa i förväg (Beijnum, 2002) 

gentemot OpenBGPDs egna lösning med olika UPDATE-meddelande. 

8.3 Implementering och underhåll 

Implementeringskostnaden för systemen är 19 162 SEK billigare för en OpenBGPD-

lösning. Den stora anledningen till detta är OpenBGPD-mjukvaran är gratis 

(OpenBSD, 2004). Det som inte framgår utav siffrorna är dock att Cisco erbjuder en 

helhetslösning med både hårdvara och mjukvara och kan därmed garantera dess 

funktionalitet. OpenBGPD stödjer generellt den mesta hårdvara baserad på x86 

processorarkitekturen, men det är ovanligt att komponenter, som exempelvis vissa 

nätverkskort inte har drivrutiner (Brooks, 2004). En Ciscolösning erbjuder en 

bekymmerslös implementering av hårdvara och mjukvara tillsammans då de utvecklar 

båda själv och ska därmed vara fullt kompatibla enligt Cisco (1992).  

Ciscos automatisering av uppgifter i form av kronjobb framgår av dess dokumentation 

att vara för enklare uppgifter (Cisco, 2007). Tjänsten kron i Cisco och cron i 

OpenBSD fungerar på samma sätt och skiljer sig inte nämnvärt. Det som skiljer är att 

OpenBSD kan skripta BGP relaterade saker i Perl etcetera för att automatisera dessa 

med hjälp av cron (OpenBSD, 2009). Cisco erbjuder dock externa produkter för att 

administrera och automatisera sina produkter från en central källa och som är 

vältestade. Det är dock en sak till som måste fungera som kan göra miljön mer 

komplex för nätverksadministratören. 

Att automatisera åtgärderna kan hjälpa Stewart och Antoszkiwicz (2009) problem 

med att misskonfigurerade BGP-uppdateringar kommer ut då den tar bort den 

mänskliga faktorn, antaget att automatiseringsprocessen är ordentligt testad. 

8.4 Användbarhet 

Ciscos dokumentation är vidsträckt och täcker var funktion som deras produkter 

erbjuder (Cisco, 2010). Utöver det har de simpla guider för att lyckas konfigurera 

dessa tjänster. I enlighet med Price & Korman (1993) om dokumentation, har Cisco 

missat få punkter.  
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OpenBSDs supportsektion (OpenBSD, 2009a) återfinns den enkelheten och 

strukturen för en nätverksadministratör ska kunna ta hjälp dokumentationen (Price & 

Korman, 1993). Dock är mängden och generella kvalitén lägre än Ciscos 

dokumentation. Detta kan vara beroende på att OpenBGPD och OpenBSD 

dokumentation är skrivet av frivilliga av de som utvecklat programmet. Det har länge 

varit ett mindre glamoröst jobb i open source-världen att dokumentera, trots dess 

viktighet (Price & Korman, 1993).  

OpenBGPD har dock en markant fördel och det är att de har full tillgång till dess 

dokumentation på själva enheten (OpenBSD, 2004). Detta gör att en 

nätverkadministratör kan greppa en kontext lättare gentemot Ciscos syntaxhjälp-

verktyg som återfinns på dess enheter (Cisco, 2010a). Det kan vara så att Cisco har 

gjort det som ett medvetet val för de har redan en bra dokumentation både online samt 

med i den manual de skickar med dess produkter. 

Supportalternativen har ungefär samma resultat som dokumentationen. Denna är både 

rikare till mängd och alternativ från Cisco än OpenBGPD. Troligen av samma 

anledningar som dokumentationen, att OpenBGPD förlitar sig på frivillighet medan 

Cisco har med det i sin affärsplan för att tjäna pengar (Price & Korman, 1993). 

Att dokumentation och support är sämre kan vara en anledning till att företagsvärlden 

har sämre förtroende för open source-produkter som Larson (2009) presenterar. 
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9 Diskussion och slutsats 

Tabellen nedanför presenterar validering av tesen. På de flesta punkter stämmer den, 

förutom bandbreddkapacitet och processorbelastning. 

 

Katerogi Parameter Teoretisk 

jämförelse 

Praktiskt 

jämförelse 

Tes stödjer 

Cisco eller 

OpenBGPD 

Tes 

stämde

? 

Prestanda Processorbel-

astning 
 X Cisco/Open-

BGPD 

Ja/nej 

Minnesanvä-

dning 

 X OpenBGPD Ja 

Bandbredd- 

kapacitet 
X  Cisco Nej 

Säkerhet Förinställd 

säkerhet 
 X OpenBGPD Ja 

Fysisk 

säkerhet 
 X Cisco Ja 

BGP-

omdirigering 
 X Cisco Ja 

Felaktig BGP 

uppdatering 
 X Cisco Ja 

Implementering 

och underhåll 

Hårdvarukos-

tnad 
 X OpenBGPD Ja 

Automatiser-

ing 
X  OpenBGPD Ja 

Användbarhet Dokumentat-

ion 

 X Cisco Ja 

Support  X Cisco Ja 
Tabell 3 – Valideringstabell av tes. 

Prestanda rörande processor stämde överens med tesen. Man bör dock notera att det är 

svårt att jämföra processorbelastning mellan en vanlig PC-processor och en 

routerprocessor (Touch, Hutton, Walton & Suryaputra, 1998). Det gör att man bör 

vara kritisk till resultatet taget till procentbelastningen. Det man kan dra en slutsats 

om resultatet är att båda processorerna klarar av uppgiften utan problem. 

Bandbreddskapacitet är något som inte tesen stämde med. Enligt Ciscos (2009) egna 

officiella siffror klarar de endast 61 Mpbs. Både Beijnum (2002) och Seo & Kong 

(2005) stödjer att en PC som agerar router bör klara 100 Mpbs utan större problem. 

En uppdaterad tes bör därför innehålla att OpenBGPD har en fördel 

bandbreddsmässigt. 

Övriga resultat presenterade stämmer med tesen. Det man kan notera är att det finns 

på säkerhetsaspekterna samt automatiseringen flera saker att ställa in för att ändra ett 
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av systemen till dess fördel (OpenBSD, 2010 & Beijnum, 2002). Det gick dock 

utanför tesen och dess uppställda parametrar. 

9.1 Svar på problemställning 

”Vad krävs av en open source BGP-implementering för att ersätta en kommersiell 

lösning, i form av hårdvaruprestanda samt kunskap av administratören för att den ska 

vara konkurrenskraftigt?” 

En open source BGP-implementering stöds i detta arbete att ha tillräckligt med 

hårdvaruprestanda för en stub-organisationer som kör multihoming. Detta stöds delvis 

av Beijnum (2002) och Seo & Kang (2005). Beijnum (2002) gör dock antagande utav 

egna upplevelser och Seo & Kang (2005) har inte BGP i åtanke, utan generell router-

gateway. Hårdvarumässigt kan man anta att det krävs en modern server med 

flerkärning processor motsvarade den som användes i laborationen. 

Den kunskap som krävs av administratören för att hantera en OpenBGPD-lösning 

kontra en Cisco-lösning kan antas vara högre för OpenBGPD-lösningen med tanke på 

hur dokumentations- och supportstrukturerna skiljer sig åt för de två produkerna. 

Även sett till utbildningar finns de mer utbildningar för Cisco och dess produkter 

(Olsson, 2010 & Mitchell, 2008). Cisco har även fördel i tre säkerhetskategorier 

(Fysisk säkerhet, BGP omdirigering och felaktiga BGP-uppdateringar). Att den 

generella säkerheten i resultatendelen är bättre gör att det krävs mer kunskap av 

OpenBGPD-administratören för att säkra enheten för att vara konkurrenskraftig.  

Summerat svar på problemfrågan är att det krävs en modern PC-hårdvara som inte 

nödvändigtvis behöver vara dyr (Dustin, 2010b). Administratören behöver dock större 

kunskaper för att implementera och sköta en OpenBGPD-router. Detta gör att 

OpenBGPD-lösningen kräver en skicklig administratör som antingen måste återfinnas 

på IT-avdelningen eller hyras in. 

9.2 Rapportens relevans 

Utifrån resultatet bör man fråga sig vilka områden som kan dra nytta av arbetet. Man 

kan anta att en organisation som funderar på att ändra sin nuvarande BGP-plattform 

eller implementera en sådan kan använda arbetet för att stödja sitt beslut på. Sett i ett 

större kontext bör även företag som jämföra mjukvaru-baserade routers och gateways, 

oavsett BGP eller ej kunna stödja vissa beslut på rapporten. 

Sett ur ett akademiskt perspektiv tar problemet upp en fråga som det finns väldigt lite 

forskning om. Detta gör att detta arbete kan vara ett stöd för framtida forskning inom 

området. Man ska dock beakta att eftersom det är det första arbetet bör det granskas 

och konfirmeras och inte användas som en standard inom området. 

9.3 Analys på arbetet 

Eftersom arbetet är det första inom det specifika problemområdet brister rapporten på 

jämförelse med relaterade arbeten. Detta gör att man varit tvungen att göra en del 

antagande och det varit svårt att sätta samlad data i en kontext och jämföra den. Detta 

kan exempelvis göra att ett test har ett resultat som inte alls stämmer överens med 

verkligheten. (Berndtsson, Hansson, Olsson & Lundell 2008). 

Flera av de praktiska testerna hade mått bra av en mer livlig labbmiljö, dock på grund 

av utrustning- och tidsbrist genomfördes inte detta. Att göra tester i en skarp miljö 
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vore det ultimata. För att kunna använda datan bör mer arbeten med liknade tester 

göras för att konfirmera resultaten av detta arbete. 

De teoretiska elementen i rapporten kan dock anses vara de starka delarna av 

rapporten då de bygger på flera källor och framförallt RFC-dokument och bör med 

fördel kunna användas i framtida arbeten inom området. 

Slutligen uppmärksammar rapporten ett nytt området vilket förhoppningsvis öppnar 

upp för flera arbeten inom området. 

9.4 Framtida arbete  

Det skulle vara intressant att göra praktiska bandbreddstester. Detta bör kräva 

kraftigare utrustning av framförallt de kommersiella produkterna. Detta är intressant i 

ett större kontext då bandbredd ökar till organisationer då flera företag implementerar 

video-, webb-, fjärr-tjänster och IP-telefoni som kräver mycket bandbredd.  

En annan intressant faktor inom problemområdet är manipulering av trafikstyrning. 

Detta kan exempelvis göras genom att ha tillgång till hela routingtabellen och göra 

tester på olika platser genom att skicka trafik för att se vilken väg trafik flödar. 

Nya frågor som uppkommit i arbetet är om andra leverantörer, både kommersiella och 

open source, skulle producera andra resultat. Även en mer djupstudie av förändringar 

mellan de olika BGP RFC:er som har gjorts skulle vara intressant, då det verkar göra 

en viss skillnad på BGP-prestanda och säkerhet produkten förlitar sig på. 

Reproducera tester som gjorts i arbetet igen för att konfirmera resultaten som 

producerats skulle vara ett stort steg för framtida arbeten inom området. Det skulle 

även vara intressant att studera mätparametrar och revidera dessa för att uppnå bättre 

sätt att mäta resultaten på för att få fram mer korrekt data. Detta är med speciell tanke 

på att processorarkitekturer är annorlunda mellan routerenheter och servrar. 

Om man ska se problemområdet i en större kontext bör det vara intressant att studera 

multihoming överlag. I dagsläget finns de multihoming-tekniker som är presenterade i 

RFC 4116 av Abley, Lindqvist, Davies, Black & Gill (2005). Det som bör vara 

intressant är om det finns andra tekniker att förlita sig på för att uppnå multihoming, 

finns det ett protokoll för att ersätta BGP som de facto standard för multihoming? 

Slutligen kan man även göra flera studier om BGP och den utveckling som kommer 

ske när (om) Internet konverterar till IPv6. Kommer BGP möta kraven 

tillfredställande eller kommer en ersättare? Hur påverkas multihoming och generell 

Internetillgänglighet då?  
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Bilaga A – Testresultat 

Prestanda – Processorlast i procent vid normal drift 
 

System Test 1 Test 2 Test 3  Test 4  Test 5 Medianvärde Snittvärde 

Cisco 4 % 3 % 4 % 5 % 4 % 4 % 4 % 

OpenBGPD 3 %  5 % 8 % 9 % 6 % 6 % 6.2 % 

 

Prestanda – Processorlast i procent vid BGP uppdatering 

 

System Test 1 Test 2 Test 3  Test 4  Test 5 Medianvärde Snittvärde 

Cisco 17 % 22 % 15 % 20 % 19 % 19 % 18.6 % 

OpenBGPD 12 % 15 % 13 % 17 % 13 % 13 % 14 % 

 

Prestanda – Minnesanvändning i procent vid normal drift  
 

System Test 1 Test 2 Test 3  Test 4  Test 5 Medianvärde Snittvärde 

Cisco 21 % 25 %  22 % 28 % 23 % 23 % 23.8 % 

OpenBGPD 33 % 42 % 36 % 35 % 39 % 36 % 37 % 

 

Prestanda – Minnesanvändning i procent vid BGP uppdatering 
 

System Test 1 Test 2 Test 3  Test 4  Test 5 Medianvärde Snittvärde 

Cisco 29 % 30 % 34 % 27 % 27 % 29 % 29.4 % 

OpenBGPD 40 % 41 % 43 % 45 % 40 % 41 % 41.8 % 

 

Säkerhet – Omdirigering av trafik när Redundans tappar länk  i sekunder 
 

System Test 1 Test 2 Test 3  Test 4  Test 5 Medianvärde Snittvärde 

Cisco 5,3   5,9  5,7  5,5  6 5,7 5,68 

OpenBGPD 6,1 6,7 6,3 6,5 6,6 6,5 6,44 

 

Säkerhet – Omdirigering av trafik när Redundans Internetleverantör 
tappar länk i sekunder 
 

System Test 1 Test 2 Test 3  Test 4  Test 5 Medianvärde Snittvärde 

Cisco 6,9 6,2 6,8 6,6 6,5 6,6 6,6 

OpenBGPD 6,9 7,7 7,1 7,6 7,1 7,1 7,28 

 


