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Sammanfattning 

I dagens samhälle är det inte ovanligt för företag och organisationer att hitta bättre 
och alternativa mjukvaror med öppen källkod för att lösa sina behov. De söker 
programvaror som har de nödvändiga egenskaperna som krävs för att driva sin 
verksamhet och eventuellt ersätta egenutvecklad programvara för att spara tid och 
undvika onödiga kostnader. Denna avhandling har undersökt företagens behov av 
routing-applikationer och tagit fram ett förslag med hjälp av egenutvecklad testbädd. 
Den egenutvecklade testbädden kan användas av företag för att avgöra om den 
önskade öppen källkod programvara är lönsamt att implementera i ens verksamhet. 
Den routing-applikation som visade sig vara bättre än den befintliga är FRRouting 
(Free Range Routing).  

Lösningen som föreslås av studien har givit bevisad effekt genom ett pilotprojekt där 
öppen källkod har varit framgångsrikt på ett kvalitetsmässigt, funktionellt och 
kostnadseffektivt sätt att ersatta en befintlig programvara. 

Nyckelord 
IP-routing stack, routing-protokoll daemon, routing-tabell, öppen källkod, 
öppenkällkod programvara, testningsmiljö, OSPF, mjukvaruprogram, routing 
protocol suit, dynamisk IP konfiguration, statisk IP konfiguration, routing-
applikationer, öppen källkod-licens, investeringskalkylering. 

  



 
 
 
 
 

  



Abstract 

Companies are looking into the open source community in the hope of finding a 
better alternative software to replace their existing software suit. They are looking 
for software that has the necessary properties required to run their business and 
possibly help them avoid unnecessary costs and save time. This thesis has examined 
the needs of routing application for companies and presented a suggestion by using 
self-developed testbed. The testbed can be used by companies to decide the beneficial 
of implementing the desired routing application software. The routing application 
that gave the best result in this study is FRRouting (Free Range Routing).  

The solution proposed by the study has been proven to be effective through a pilot 
project where open source program has been successful by retaining the expected 
quality, functionality in a cost-effective way. 

Keywords 
IP-routing stack, routing protocol daemon, open source, open source software, test 
environment, OSPF, software program, routing protocol, dynamic IP configuration, 
static IP configuration, routing protocol suit, routing application, open source 
license, investment calculation. 
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1 Inledning 

Den otroliga utveckling som skett inom öppen källkod-samhället kan knappast ha 
undgått någon. Öppen källkod-samhället erbjuder fantastiska programvarupaket 
som erbjuder allt från ip-telefoni till hela operativsystem. Tankar skapade av en 
enskild utvecklare som med hjälp av den kollektiva kraften från Internets miljontals 
utvecklare har blivit färdiga produkter, och som i många fall också underhålls och 
utvecklas vidare tack vare denna armada av utvecklare på ett sätt som inget företag 
någonsin skulle kunna åstadkomma. 

Flera etablerade företag försöker dra nytta av denna enorma kollektiva kraft för 
underhåll och vidareutveckling av mjukvara producerat av det egna företaget. Det 
ställer dock nya krav på hur den egna programvaran görs tillgänglig och hur resultat 
kan användas. Ett av de mer kända exemplen är Apple som helt enkelt släppte all 
källkod till Mac OS X underliggande UNIX liknande operativsystem benämnt 
Darwin allt sedan millenieskiftet.  I en tid där en enskild produkt får allt kortare 
livstid, där time-to-market betyder allt och med skenande kostnader för egen 
utveckling är nya sätt att skapa värde självklart av intresse - speciellt om företaget 
verkar i en hårt konkurrensutsatt sektor. 

1.1 Problemformulering 
Frågan är i vilka domäner, och under vilka förutsättningar, som ett företag kan dra 
nytta av kraften i öppen källkod? Kostnaderna relaterat till, samt för- och nackdelar, 
med egenutvecklad kod bör rimligen vara kända för ett företag som funderar på att 
gå i denna riktning. Men ska ett intresserat företag släppa sin egen källkod och 
försöka väcka samfundets intresse för den eller försöka hitta ett redan aktivt 
samhälle som arbetar med något som är i stort sett det som företaget behöver. Med 
vilka garantier kan sedan den koden användas i egna paketeringar, och blir det i 
slutänden billigare? 

1.2 Målsättning 
Detta examensarbete syftar till att belysa den övergripande frågeställningen kopplat 
till att använda öppen källkod programvara i en kommersiell produkt genom att 
fokusera på ett speciellt tillämpningsområde, se 1.3 avgränsningar. Målsättningen är 
också att undersöka och föreslå en metod som kan hjälpa företag att avgöra om en 
routing-protokoll daemon är värt att implementera. Detta genom att utföra 
mätningar hos routing-protokollet med följande nyckelvärden: Kapabilitet, 
stabilitet, underhåll, prestanda, licens. Om möjligt ska arbetet också innehålla någon 
form av övergripande ekonomisk analys av affärsmässigheten för ett företag att byta 
till öppen källkod programvara. 

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer att begränsa undersökningen till ett specifikt område, och 
det är linux-baserade routing-applikationer som distribueras inom öppen källkod-
samhället. Det ska också vara en routing-applikation som ska kunna hantera 
följande protokoll: Open Source Path First (OSPF), Routing Information Protocol 
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(RIP), Border Gateway Protocol (BGP), Intermediate system to intermediate system 
(IS-IS).  

Begränsningen är gjord för att satsningen har tillgång till viss ekonomisk 
information kopplat till en motsvarande kommersiell lösning, vilket skulle kunna 
möjliggöra att enkla affärsmässiga slutsatser kan dras. 
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2 Bakgrund och teori 

Detta kapitel behandlar bakgrunden till problemet och de tekniska delarna som har 
använts under utvecklingen av slutprodukten. Avsnitt 2.1, 2.2 och 2.3 beskriver alla 
tekniska delar som är relaterade till arbetet och omfattar litteraturstudier. Avsnitt 
2.4 är en översyn av öppen källkod-samhället och öppen källkod specifika kriterier. 
Avsnitten därefter 2.5, 2.6 och 2.7 tar upp olika testningsmiljöer som kan hantera 
routing-applikationer. Vidare presenteras de investeringsmetoderna som är 
relevanta för denna typ av investering i avsnitt 2.8. Avslutningsvis tar avsnitt 2.9 upp 
de tidigare arbeten som undersöktes i denna studie. 

2.1 Routing 
Routing är processen att hitta en väg för nätverkstrafik över nätverket och leda 
nätverkspaket från en källa till en destination med hjälp av mellanliggande 
nätverksenheter som routrar, switchar, gateways eller brandväggar. Routing sker i 
nätverksskiktet på OSI-modellen och fokuserar på att hitta nästa mellanliggande nod 
för paket. 

I ett routing-protokoll används olika kostnadsfaktorer för att bestämma vägvalet för 
ett specifikt paket för att nå destinationen. Kostnadsfaktorer kan typiskt vara 
bandbredd, tillförlitlighet, fördröjning eller belastning på kanalen. Dessa används 
genom att dirigera algoritmer för att bestämma vilken väg som är det bästa 
alternativet för att vidarebefordra ett paket [1]. 

Routningsalgoritmer har routingstabeller där de lagrar information om varje rutt 
som den känner till. Informationen som lagras i ett routningstabell är en 
kombination av destination och nästa hoppnod för ett paket. 

När en router mottar ett inkommande paket kontrollerar den sin routingtabell för 
att med hjälp av paketets destinations adress komma fram till nästahopp, baserat på 
vald routingsalgoritm och kostnadsmodell som används i routingprocessen [1]. 

Det finns två grundläggande metoder för att bygga en routingtabell, nämligen statisk 
och dynamisk routing. En statiskt routingtabell skapas, underhålls och uppdateras 
av en nätverksadministratör manuellt. Alternativt kan en rutt manuellt skrivas in i 
en enhetens routingtabell från en konfigurationsfil som behandlas när routingsenhet 
startas. Statisk routing föredras mestadels i ett mindre distribuerat nätverk, där det 
är möjligt att manuellt konfigurera alla enheter som är inblandade i nätverket. På 
grund av att statisk routing hanteras manuellt kan den aldrig ändra sin konfiguration 
på egen hand om den inte omkonfigureras manuellt. Det är därför inte möjligt för en 
statisk konfigurerad enhet att justera dess konfigurationer i ett fall där nätverket 
ändrar sin topologi. Uppstår det ett misslyckande i nätverket, finns det inget sätt för 
enheten att självt hantera felet utan att det manuellt konfigureras [2]. Dynamisk 
routing är motsatsen där routing demonen tillåts uppdatera sina routing tabeller 
baserat på information från nätets övriga routing demoner. 
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2.1.1 Internet Protocol 
Internet Protocol (IP) används för kommunikation mellan flera datorer inom 
nätverk där det utbyts digitala meddelanden och regler för att använda Internet 
Protokoll. Meddelandena som skickas och mottags är av typen datagram och i andra 
sammanhang kallas även datapaket [3]. 

2.1.2 Open Shortest Path First 
Open Shortest Path First är idag ett av de mest populära dynamiska routing-
protokollen. Det är ett öppet protokoll och det betyder att varje router och 
serversystem kan köra Open Shortest Path First. Det som är speciellt med detta 
protokoll är att det prioriterar att hitta vägen med den lägsta kostnaden som ett paket 
kan ta för att nå sin destination. OSPF är ett komplett routing-protokoll som kan 
vara komplext om informationen eller funktionerna inte hanteras på rätt sätt. 
Samma algoritm används oavsett storlek på nätverket och behåller sin stabilitet, 
vilket gör det till det flexibelt routing-protokoll. 

OSPF används för att distribuera all IP routing-information i ett enda 
nätverkssystem. Det är ett link-state routing-protokoll och använder 
nätverkstopologin för att utbyta information med sina grann-noder. Dijkstra:s 
algoritm används för att beräkna optimala vägval genom ett AS (Autonomous 
System). Varje nod utbyter kontinuerligt information med samtliga noder i nätet via 
lonk-state-protokollet så att varje nod kan beräkna sina vägvalstabeller. OSPF är 
med andra ord ett dynamiskt protokoll som tillexempel medger att om en trasig 
dator byts ut så kommer nätets routing-tabeller automatiskt att hantera det [4] [5]. 

Nackdelen med OSPF är att det skapar en ökning av antalet routrar betyder det också 
en ökning av frekvensen och storleken på topologiska uppdateringar, vilket gör att 
det tar längre tid för OSPF att beräkna tid och kostnad för end-to-end-vägar. Det 
finns olika typer av OSPF är OSPFV2 och OSPFV3 där de utnyttjar AS. OSPFV2 
används inom IPV4 medan OSPFV3 används inom IPV6 där det finns 128-bitars 
adressutrymme. Baserat på adressutrymmet har man olika OSPF-filer till den 
korrekta bit-storleken som används i systemet [4] [5]. 

2.1.3 Routing Information Protocol 
Routing Information Protocol (RIP) är en distans-vektor routings-algoritm som 
mäter sin avståndskostnad baserad på antal hopp mellan de routrar som ingår i 
nätverket. Med antal hopp menas de mellanliggande enheterna som ett paket 
passerar för att ta sig från källan till slut destinationen. Det maximala antal hopp RIP 
kan ha är 15 och tolkar ett vägval som inkluderar mer än 15 hopp som onåbar. Varje 
router i ett RIP-system uppdaterar sin routing-tabell och kontinuerligt skickar till 
angränsande routrar inom trettio sekunders intervall. Alla routrar i nätverket gör på 
samma sätt tills alla RIP-routrar känner till de routing-vägarna som de behöver. 
Detta kan generera en högre trafik i nätverket och kan innebära ett problem för 
nätverk med låg bandbredd.  

RIP har dålig skalbarhet och konvergenstid jämfört med andra protokoll, men det 
har en begränsad storlek på sitt antal hopp inom nätverk, vilket gör det enkelt att 
konfigurera RIP-systemnätet [6]. 
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Det finns två olika versioner av RIP, nämligen RIPv1 och RIPv2. RIPv1 är en classful 
routingprotokoll, vilket innebär att den inte skickar med subnätmasken när den 
skickar sin uppdaterade routing-tabell, vilket skapar förvirring hos det mottagande 
routern. RIPv2 är däremot en classless routingprotokoll, vilket innebär att den 
skickar med sin subnätmask tillsammans med sin uppdaterade routing-tabell. En 
annan skillnad mellan de två versionerna är att RIPv1 använder broadcast medan 
RIPv2 använder multicast för att skicka information. Nackdelen med RIPv1 är att 
den inte stöder router-autentisering, vilket gör att systemet utsätts för en rad 
attacker. RIPv2 stöder router-autentisering och har därför bättre säkerhet mot olika 
typer av attacker [7]. 

2.1.4 Border Gateway Protocol 
Border Gateway Protocol (BGP) är ett routing-protokoll som binder samman 
Internet. BGP kan redogöras som ett Path Vector Protocol (PVP) och tar inga 
routing-beslut via tekniska mätvärden utan går mera på nätverks-regler och policyer. 
BGP samlar alla topologier från externt anslutna nätverk i ett routingtabell och 
stöder klasslös interdomain routing. BGP utformades för att ersätta och komplettera 
EGP (Exterior Gateway Protocol). BGP använder fyra typer av meddelanden för 
kommunikation mellan BGP talar över AS: erna och de fyra är OPEN, UPDATE, 
KEEPALIVE och NOTIFICATION. Alla BGP-paket har samma gemensamma rubrik. 
BGP stödjer Classless Interdomain Routing (CIDR) för att komma åt IP-adresser för 
att ansluta mellan olika Internet-enheter [8]. 

2.1.5 Intermediate System to Intermediate System 
Intermediate system to intermediate system (IS-IS) är ett link-state routing-
protokoll. Varje IS-IS-router sprider information om sitt eget lokala tillstånd till 
andra routrar som använder link-state PDU-meddelande. Slutligen bygger varje 
router upp sin egen identiska nätverkstopologi genom de mottagna meddelandena. 
Eftersom varje router har sin egen tabell för vad allt kostar så kan routrarna beräkna 
alla destinationer baserat på olika algoritmer som Dijkstras-algoritmen eller SPF 
(Shortest Path First). I det här fallet kan routrarna se nästa hopp och vad den har för 
adress och se alla vägar som den kan passera för att komma till sin destination. IS-
IS stöder flera alternativ av sökvägar med samma kostnad för att nå 
slutdestinationen [9]. 

2.2 Routing-protokoll daemon:er 
Routing-protokoll initierar och dynamiskt underhåller routing-tabellen genom att 
kommunicera med andra protokoll i andra system. Routing-protokoll innehåller en 
routing-tabell, helt avgörande för dess förmåga att dirigera trafik som den 
kontinuerligt uppdaterar genom ett informationsbyte med övriga routing daemons i 
nätet. Det finns några välutvecklade och analyserade routing protocol daemoner som 
Bird, Xorp, Quagga och FRR där det hittas från tidigare arbete [10]. 

2.2.1 Bird Internet Routing Daemon 
Hela idén med Bird International Routing Daemon (BIRD) började med att några 
studenter från ett Charles University i Prag undersökte ett projekt som innehöll de 
vanligaste routingprotokollen. Projektet vidareutvecklades sedan av studenterna till 
dagens BIRD. BIRD är väldigt utformat för att bli en dynamisk routing protocol 
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daemon som stödjer Linux och Unix liknande system. BIRD är tillgänglig som öppen 
källkod och licensierad med GNU General Public License [11]. 

2.2.2 Quagga 
Quagga är ett projekt som skapades 2003 när det bröt ut från Zebra vilket har lett 
till att Quagga har samma egenskaper som Zebra. Quagga byggdes med målet att 
tillhandahålla en effektivare buggfix samt förenklad utvecklingscykel. Quagga kan 
hantera protokollen OSPF, RIP, BGP och IS-IS som nämndes i avsnitt 1.3 och som 
ett routing-applikation bör ha. Routing-applikationen har olika implementeringar 
som RIPv1 och RIPv2, OSPFv2 och OSPFv3 men även BGP för en mängd olika 
plattformar. Quagga är speciellt utformad för Unix-system som Linux, NetBSD och 
FreeBSD och är är tillgängligt under öppen källkod licensen GNU General Public 
License [12]. 

2.2.3 Free Range Routing 
Free Range Routing (FRR) är en dynamisk routing-protokoll daemon som är byggd 
för Linux och Unix-plattformar. Projektet skapades 2017 med samma egenskaper 
som Quagga på grund av att det bröts ut från Quagga. FRR har lagt mycket fokus på 
nätverks-stackar där det kan ha olika användningsområden, såsom att man kan 
ansluta andra tjänster till det som virtuella maskiner, värdar, omkoppling och 
routing, internet peering eller internetrouter. FRR är tillgänglig under öppen 
källkod-licensen GNU General Public License [13]. 

2.2.4 eXtensible Open Router Platform 
eXtensible Open Router Platform (XORP) är ett projekt grundat i ett 
datavetenskapsinstitut i Berkeley, Kalifornien år 2000. Xorp är en dynamisk routing 
protocol daemon som stödjer routingprotokollen OSPF, BGP och RIP. Xorp. XORP 
körs på Unix liknande system och produkten är utformad för att ha en bra stabilitet 
samtidigt som de har funktionella krav som behövs för detta system. Xorp är 
tillgänglig som öppen källkod under licensen GNU General Public License [14]. 

2.3 Jumboramar 
I studien ”Network Performance Evaluation of Jumbo Frames on a Network” [15] 
konstateras att Internet spelar en viktig roll i dagens globala kommunikation, där 
användningen av sociala nätverk och multimediaapplikationer blir större varje dag. 
Kommunikationsmöjligheterna för programvara och hårdvara utvecklas för att 
hantera data med hög hastighet. Den maximala överföringsenheten (MTU) i både 
Internet Protocol-versioner (IPv4 och IPv6) är 1500Bytes, vilket antas begränsa 
genomströmning i IP-baserat nätverkssystem. Därför är det viktigt att införa 
jumboramar, som kan erbjuda MTU på 9000Bytes, för att lösa problemet i IP-
nätverkssystemet. Ett prestandatest av jumboramar presenteras i resultatavsnittet. 

2.4 Öppen källkod  
Öppen källkod avser programvara som släpps ut under en licens som ger sina 
användare rätten att ta källkoden till en programvara och förstå hur mjukvaran 
fungerar. Öppen källkod bygger på det faktum att författaren av en mjukvara gör 
källkoden tillgänglig för dem som är intresserade. Användare kan offentligt komma 
åt källkoden och använda, dela eller ändra den med avseende på dess syfte, vilket 
släpper den ändrade versionen under samma licens eller andra licenser som ger dem 
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som är intresserade av programvaran samma rättigheter. De ändringar som 
användarna runt om i världen förbättrar programvaran och kan vara en del av 
framtida förbättringar.1 

Programmerare har förmågan och kunskapen att manipulera källkoden så att de kan 
förbättra programvaran genom att lägga till funktioner i programvaran eller fixa 
några fel som förhindrar att programmet fungerar korrekt. 

Enligt rapporten ”How Successful Open Source Projects Work, and How and Why to 
Introduce Students to the Open Source World” [16], har öppen källkod blivit en av 
de främsta med att integrera i mjukvaruindustrin. Världsledande företag som 
Google, IBM och Hewlett-Packard är medvetna om den snabba tillväxt öppen 
källkod och popularitet och ser sina värden genom att ge öppen källkodserfarenhet 
en viktig roll i sina anställdas faktorer. På grund av tillgängligheten och öppenheten 
för förbättringar har stora mjukvaruindustrier som Novell och Sun Microsystems 
byggt upp sina affärsmodeller kring öppen källkod. 

2.4.1 Öppen källkod licenser 
För att säkerställa att all källkod och program som delas i Open Source är öppna för 
allmänheten har flera mjukvarulicenser utvecklats. Några av licenserna säkerställer 
att varje litet tillägg som programmerats måste göras tillgänglig för andra utan några 
avgifter. Den mest kända open source-licensen är GNU (General Public License). 
Denna licens säkerställer att det grundläggande syftet med öppen källkod behålls 
vilket möjliggör för framtida utveckling. Andra populäraste och mest använda öppen 
källkod-licenser är Apache License 2.0, GNU Lesser General Public License, Mozilla 
Public License 2.0, MIT-licens och många andra. För att en programvara ska kunna 
kvalificeras som Open Source så måste den uppfylla kraven för att ge användarna 
friheten genom att göra källkoden tillgänglig under en Open Source licens2. 

2.4.2 Öppen och sluten källkod 
Sluten källkod-programvara hör till ett företag eller en person och är därför 
licensierad av ägaren av programvaran, med det syfte som skiljer sig från en 
licensierad programvara i öppen källkod. På grund av att den har en ägare så kostar 
det för alla som vill använda programmet. Detta är en tydlig skillnad jämfört med 
öppen källkod, där källkoden för programmen är tillgänglig för alla under en öppen 
källkod-licens som ger rätten att kunna ta och ändra källkoden. Sluten källkod-
programvara underhålls av programägaren och gör det endast för att generera 
finansiella tillgångar för privata ändamål. Enligt studien ”The Aspects of Choosing 
Open Source versus Closed Source” [17] är det inte konkurrenskraftigt och det leder 
till en begränsad utveckling av mjukvara. Tekniskt sett hanteras programvaran, i en 
sluten källkod, endast av ägaren av programvaran som har rätt att göra ändringar av 
programmet. 

 
1 http://www.starring.se/vad-ar-open-source-oppen-kallkod/ 
2 https://opensource.org/licenses 
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2.4.3 Upptäcka fel i program 
När det gäller att fixa programvarufel, är det en skillnad mellan öppen källkod och 
sluten källkod-programvara. I studien ”An Empirical Study of Open-Source and 
Closed-Source Software Products” [18] anges att defekter detekteras och fixeras mer 
frekvent i öppen källkod än i sluten källkod-programvara. Det beror på enkelheten 
och tillgängligheten av källkoden i sluten källkod. I sluten källkod-fallet måste 
användarna vänta till nästa lansering av programvaran för att få felet som fastställts 
av ägaren av programvaran. Å andra sidan, i öppen källkod kan vem som helst 
försöka fixa felet utan att behöva vänta på någon annan, vilket leder till mycket 
förbättrad och kvalitativ programvara. 

2.4.4 Kostnad 
Även om termen "fri" i öppen källkod inte speglar kostnad tenderar öppen källkod 
att vara billigare än sluten källkod. Öppen källkod-produkter är inte nödvändigtvis 
gratis, men ofta är det så och det gör det lätt att komma igång. Licensmodellerna 
innebär ofta att man måste göra sina tillämpningar av en produkt tillgängliga som 
öppen källkod. Fördelar med öppen källkod kan bland annat vara 
kostnadsbesparingar och flexibilitet. En nackdel är att det kräver solida 
baskunskaper kring teknik och utveckling för att underhålla en lösning som baseras 
på öppen källkod. 

2.4.5 Utvecklare av öppen källkod programvara 
En av egenskaperna hos öppen källkod-programvara är dess fördel som möjliggör 
samverkan. För att förstå utvecklingsprocessen för öppen källkod-program är det 
viktigt att förstå att volontärutvecklare spenderar mycket tid och ansträngning utan 
att kräva någonting i gengäld för deras utveckling. Det finns emellertid utvecklare 
som är anställda av ett företag och får betalt för att vara involverad i att utveckla 
programvara i öppen källkod-samhället. Denna typ av investering görs av företag 
som vill anpassa sina hårdvaru- och mjukvarusystem till öppen källkod [19]. 

De olika typerna av öppen källkod-utvecklare har därför olika typer av motiv att 
engagera sig i utvecklingen av OSS. Enligt boken ”The Economics of Open Source 
Software Development” [20] får öppen källkod-programmerarna motivationen och 
önskan att delta i utvecklingen av en öppen källkod när de inte är nöjda med redan 
befintliga program. En annan anledning är att redan befintliga program inte 
uppfyller användarnas krav och inte kan erbjuda optimerad användning som kan 
hålla sig till världen. Motivationen för att delta i utvecklingen av öppen källkod-
programvara uppstår också på grund av de krav som ställs på programvarans. de 
olika ställena, vilket har lett till att man ständigt utvecklar och förbättrar ett öppen 
källkod-program. 

2.5 Mininet 
Mininet är en mjukvarunätverksemulator som kan skapa en prototyp av ett nätverk 
som kan utformas utifrån sina egna behov och kan vara så stor som en person vill 
ha. Miniten innehåller allt som är virtuellt, till exempel omkopplare, värdar, länkar 
och kontroller på en enda maskin. Minitnet är ett enkelt och snabbt sätt att skapa 
realistiska nätverk på en persondator och att experimentera med topologier i en 
Linux-nätverksprogramvara där den stöder SDN (Software Defined Networking) 



 
 
 
 

9  |  BAKGRUND OCH TEORI 
 

och OpenFlow-switchar. Mininets egenskaper är att det ökar snabbare än normalt, 
det tar sekunder istället för minuter och har en större skala i stället för enstaka 
siffror. Det har hundratals växlar och värdar, det kör också riktigt omodifierad kod. 
Mininet kan inte köras för någon annan kod än Linux-baserade omkopplare eller 
program som stöder OpenFlow, men Mininet kan inte heller köra bandbredd eller 
CPU på en enda server [21]. 

2.6 Virtuell maskin 
Virtual Machine (VM) är ett operativsystem eller program som kan köra flera olika 
uppgifter samtidigt exempelvis att exekvera flera olika applikationer på en separat 
dator. En virtuell maskin skapas i en datormiljö och heter gäst medan skaparen är 
värd. Värdar kan skapa flera olika virtuella maskiner inom sig på en gång. När värden 
skapar en virtuell maskin kan värden välja vilket system hans gäst ska ha. Om 
värdena har ett system, t.ex. MAC betyder det inte att gästen måste ha samma 
system. Virtuella maskiner har egenskaper, vilket innebär att det kan köra flera 
operativsystem samtidigt och ha enklare programinstallationer. Virtuella maskiner 
är utformade för testning och katastrofåterställning som en behållare som kan 
hantera hårddisken som att vakna eller transportera mellan värdar [22]. 

2.7 Grafical Network Simulator-3 
Graphical Network Simulator-3 (GNS3) är en mjukvarunätverksemulator och 
släpptes 2008. Graphical Network Simulator-3 används för att skapa realistiska 
nätverk som kan simulera och göra några test på nätverket på en persondator. 
Grafisk nätverkssimulator-3 har en enkel funktion för att lägga till VM eller samma 
Linux-applikation och är också en plattform för flera leverantörer. Graphical 
Network Simulator-3 är mycket stort och kraftfullt verktyg som har gjort det lite 
komplicerat att installera eftersom det finns flera processer som du måste 
implementera för att få det att fungera. Systemet behöver några flera komponenter 
för att köra det moderna systemet som GNS3 Graphical User Interface, GNS3 Virtual 
Machine (VM) och vissa Cisco-bilder eller en annan bild beroende på vad den 
behöver i topologin som ska vara. GNS3 har obegränsad för hur många enheter som 
kan köras samtidigt i en topologi och gränsen kan bero på hur mycket hårdvaran du 
har eftersom det handlar om att ha tillräckligt med resurser för att hantera topologin 
[23]. 

2.8 Investeringskalkylering  
Med investering menas en kapitalinsats som medför betalningskonsekvenser 
framöver, vad gäller både intäkter och kostnader. Processen att hantera och bedöma 
vinsten på långfristiga placeringar görs med hjälp av investeringsberäkningar. 
Investeringskalkylering används på flera olika sätt för att bedöma lönsamheten av 
en investering. Det kan finnas flera olika skäl till att företag beslutar att investera 
sina pengar i, till exempel kan det vara att höja produktiviteten, ersätta ett gammalt 
system eller andra mål som önskas leda företaget till ett bättre tillstånd [24]. 

En investeringskalkyl kan huvudsakligen användas i två olika syften. Den första 
användningen är vid en investeringsbedömning, där kalkylen används som 
beslutsunderlag för att avgöra om en investering är lönsam eller inte. Den andra är 
för att avgöra vilken kalkyleringsmetod som ger det bästa resultatet. 
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2.8.1 Metoder för investeringskalkylering  
Detta kapitel kommer att beskriva de olika typer av kalkyleringsmetoderna som 
används i samband med investeringskalkylering. Olika metoder bidrar till olika 
faktorer. Det krävs att man har de nödvändiga värdena för att kunna hitta den 
lämpliga metoden som kan ge rätt beslutsunderlag i företagets investeringsplan. 

2.8.1.1 Återbetalningsmetoden  
Denna metod används mest för enkla överslagsberäkningar för att bedöma hur lång 
tid det tar för företag att få tillbaka sin grundinvestering. Metoden är baserad på 
återbetalningstid som krävs innan en investering har nått den punkt där det blir 
vinst. Oftast används metoden på investeringar som har korta återbetalningstider, 
vilket gör att hänsyn till räntekrav och skatteeffekter inte nödvändigtvis tas på grund 
av den låga räntebelastningen. Metoden är konsekvent av det faktum att det inte tar 
hänsyn till att värdet av pengar förändras under åren, vilket resulterar i att metoden 
i grunden är användbar vid mer kortsiktiga projekt. Metoden tar inte heller hänsyn 
till vad som händer efter återbetalningstiden där olika typer av kostnader, intäkter 
räknas in. 

Trots de ovannämnda nackdelarna är pay-back-metoden en mycket användbar 
metod. Metoden anses vara den bästa metoden när den användes under kortare 
perioder och visar lönsamheten när återbetalningstiden är kortare än det 
uppskattade värdet. Återbetalningstiden har vid de flesta fallen samma värde som 
den ekonomiska livslängden [25]. 

2.8.1.2 Nuvärdesmetoden  
Metoden för nuvärdet (NV) används för att beräkna vad värdet av framtida 
kostnader och inkomster blir idag genom att diskontera framtida betalningsflöden. 
Metoden används mest av stora företag, eftersom det ger ett bestämt pris på 
investeringens dagliga värde. Den betraktar alla transaktioner både in och ut 
betalningar i samband med en investering. 

Metoden bygger på att om nuvärdet är större än den grundläggande investeringen 
anses investeringen lönsam. Det högsta nuvärdet är det mest fördelaktiga vid en 
jämförelse. Det är dock viktigt att förstå att jämförelsen endast är giltig om samtliga 
investeringsalternativen har samma livslängd. Detta är en av nackdelarna med 
denna metod, förutom att det är mer komplicerat än pay-back-metoden. 
Nuvärdesmetoden kan inte användas för att jämföra projekt som löper längs 
varandra. 

Nuvärdesmetoden kan användas i en annan typ av beräkning som heter 
nettonuvärde (NNV). Nuvärdet är skillnaden mellan nuvärdet och den 
grundläggande investeringen, vilket innebär att kostnaden vid 
investeringstidpunkten beaktas. Investeringen är lönsam när NNV är större än noll 
[26]. 

2.8.1.3 Nuvärdeskvoten  
Företag kan ställas inför stora problem att välja vilka investeringar som borde 
prioriteras vid de fallen där de finansiella resurserna kan vara begränsade. 
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Nuvärdeskvoten är en variant av nuvärdesmetoden och kan användas i vissa fall där 
jämförelsen står mellan olika projekt som har olika storlek på grundinvesteringen. 
För-och nackdelarna är detsamma som nuvärdesmetoden. Det är dock inte 
nödvändigt använda denna metod i en enskild investering, utan en beräkning av 
nuvärdet räcker. En investering som använder denna metod är lönsam när NV-
kvoten är större än noll. Om NNV skulle ersättas med nuvärdet måste kvoten vara 
större än ett [27]. 

2.8.1.4 Vägd kapitalkostnaden  
Vägd kapitalkostnaden är en metod som används för att beräkna kapitalkostnaden 
eller den genomsnittliga kapitalkostnaden. Vägd kapitalkostnaden använder 
följande sex parametrar för att beräkna diskonteringsräntan och de är riskfria 
räntor, skuldsättningsgrad, kreditriskpremie, skatt, börskursriskpremie och beta 
[28] [29]. För närvarande är vägd kapitalkostnaden 4,42 procent [30]. 

2.9 Tidigare arbeten  
I detta kapitel presenteras tidigare arbeten om prestandatest av flera routing-
protokoll och några andra tidigare studier som gjordes med hjälp av testmiljöerna 
Mininet, Quagga och GNS-3. De arbeten som tas upp i detta kapitel användas senare 
till hjälp i bestämmandet av metodologi. 

2.9.1 Prestanda av routing-protokoll 
I ett tidigare arbete, rubricerat ”Performance Evaluation of Routing Protocol RIPng, 
OSPFv3, and EIGRP with BGP” [31] gjordes en studie kring prestanda av routing-
protokollen RIPv2, OSPF och EIGRP i jämförelse med BGP. Målet med studien var 
att analysera prestandan i nätverket baserat på dataflöde, hur snabbt information 
om routing-tabell skickas ut till alla anslutna routrar, tiden det tar för ett datapaket 
att färdas från källan till destinationen och mätningar på förlust av datapaket. Test-
simuleringen gjordes i GNS3 testmiljö. I denna studie presenteras att ju högre 
dataflödet är i ett system desto bättre och snabbare blir dataöverföringen och den 
routing-protokoll som hade högst dataflöde var OSPF. I studien kan man också se 
att OSPF fick bättre tid när det gäller hur snabbt ett datapaket når sin 
slutdestination. Enligt studien kan ett nätverk sägs vara bra om antal paketförlust är 
låg och återigen var det system med protokollet OSPF som gav noll paketförlust. 
OSPF visade sig vara bättre även när det gäller att uppdatera sin routing-tabell och 
skicka ut information till alla anslutna routrar. 

En annan studie ”Network persormance evaluation for RIP, OSPF and EIGRP 
routing protocols” [32] presenterades en jämförelse av routing-protokollen RIP, 
OSPF och EIGRP och hur bra de presterar vid överföring av video, http och ljud-
paket över ett nätverk. Här visade det sig att EIGRP var bättre på att uppdatera sin 
routing-tabell och upptäcka sina grann-routrar. OSPF presterade bättre vid 
överföring av video och hade snabbare respons vid förändring av nätverket. När det 
gäller överföring av http-paket framgår det i studien att RIP hade bättre resultat, tack 
vare att det är ett enkelt protokoll som baserar sin algoritm på distans-vektor. 
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2.9.2 Tidigare arbete med Mininet  
I studien så visas det att Mininet är en plattform för snabba nätverk prototyper, där 
den kan köra nätverksapplikations kod i både små och stora nätverk. Studien visar 
ett alternativ att köra SDN-experiment på emulerad nätverk som i det verkliga 
systemet kan vara mycket komplicerat att konfigurera om. Studien förklarar också 
att virtuella maskiner tillåter enklare topologiförändringar men lider av 
skalbarhetsproblem. Det förklaras även att simulatorer är en bra alternativ men 
samma källkod kan inte distribueras på verklig hårdvara. Men också att Mininet är 
en emulator för att distribuera stora nätverk på de begränsade resurserna för en 
enkel dator eller virtuell maskin. Mininet har skapats för att möjliggöra forskning 
inom programvarudefinierad nätverk (SDN) och OpenFlow. Studien påpekar att det 
är enkelt att handskas med Mininet eftersom med Mininet så kan man enkelt skapa 
en anpassad topologi. Ett exempel där studien presenterar en skapad och anpassad 
topologi med två switchar och 5 värdar som skapas genom några skrivna rader 
Python-kod. Det påpekas också i studien att Mininet erbjuder användarvänlighet, 
prestanda noggrannhet och skalbarhet [33]. 

2.9.3 Tidigare arbete med Quagga  
GNU Zebra som senare ersattes till Quagga har kommit till användning i olika 
områden, både kommersiellt och i den akademiska världen. Eftersom Quagga stöds 
av de flesta Unix/Linux systemen gör det möjligt att köra det på stora mängder av 
hårdvaror, från små inbyggda routrar till stora hårdvaror. Quagga används mest i 
situationer där de traditionella routrarna inte är tillräckliga på grund av kraven på 
mer CPU kraft eller minne, vilket de traditionella routrarna inte kan erbjuda. Quagga 
används även i situationer där en mer flexibel, kraftfull eller anpassbara 
mjukvarumiljöer är eftersträvade, vilket inte går att få med de traditionella routrarna 
[34]. I studien ”Introduction to the Quagga Routing Suite” [34] tas det upp att 
Quagga är ett användbart verktyg när man jobbar med nätverk kommersiellt. 

2.9.4 Tidigare arbete med GNS-3 
Studien “A Comparative study on RIP and OSPF protocols” [35] visar en analys av 
RIP- och OSPF-protokoll med GNS-3 som testmiljö. Där redogörs det att rutten för 
transporten av datapaket är ett av de viktigaste process på Internet. Det anges också 
en metod för kommunikation mellan routrar som används i anslutningen av nätverk. 
Studien visar att det finns antal routing-protokoll som har applikation på Internet, 
bland annat som OSPF, RIP, EIGRP, OPNET, IGRP och att varje protokoll har sin 
egen funktion för paketöverföring. Det presenteras också en jämförelse av RIP och 
OSPF-dynamiska routing-protokoll. Routing Information Protocol (RIP) kommer 
under avståndsvektoralgoritmen och OSPF är ett länktillstånd routing-algoritm. 
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3 Metod 

I det här kapitlet beskrivs de olika typer av metoder som föreslås för att svara på de 
definierade problemen i studien. Kapitlet börjar med att presentera de föreslagna 
metoderna som kan vara lämpliga för studien. Vidare görs en jämförelse mellan de 
föreslagna metoderna genom att ta upp och diskutera för- och nackdelar mellan alla 
föreslagna metoder för denna studie. Slutligen presenteras den valda metoden för 
denna studie tillsammans med huvudorsaken bakom beslutet. I samband med 
beslutet kommer genomförandet och implementeringsprocessen att presenteras. 

3.1 Potentiella metoder 
De föreslagna metoderna som undersöktes i denna studie är intervju med företag 
som använder sig utav programvara från öppen källkod, litteraturstudier och 
undersökning av tidigare liknande arbeten och utveckling av egen testbädd i 
kombination med testningsmiljö som tillhör öppen källkod. Den egna testbädden 
består av implementation av olika öppen källkod routing-applikationer för att 
validera dess prestanda, stabilitet och kapacitet.  

3.2 Analys av potentiella metoder  
Tre företag intervjuades med ett syfte att ta reda på hur företagen bestämmer sig för 
att satsa i programvaror av öppen källkod och vidare avgöra de viktigaste faktorerna 
som företagen använder när de bestämmer sig för att använda programvara från 
öppen källkod inom sin verksamhet.  

Företag A och B tror på satsningen i öppen källkod och tittar alltid efter en alternativ 
lösning inom öppen källkod som företagen kan implementera i sin verksamhet. Det 
första steget som företag A och B gör inför ett nytt projekt är att ta reda på om det 
finns programvara inom öppen källkod som företaget kan använda helt eller delvis i 
sitt projekt.  

Innan företagen bestämmer sig för att integrera sitt system med ett program från 
öppen källkod tycker företagen att det är viktigt att undersöka om öppen 
källkodsprojektet som ska implementeras är stort och aktivt projekt. Anledningen 
till det var att stora projekt oftast har bättre säkerhet mot obehöriga användare och 
att de kontinuerligt får underhållsarbete. Företag A och B tror att oftast små företag 
som inte uppdateras kontinuerligt attackeras av hackare och andra obehöriga 
användare på grund av att de inte är aktuella med kontinuerligt uppdaterade. 
Företagen tror också att den finansiella faktorn är avgörande om deras verksamhet 
ska satsa i externa program istället för att utnyttja sina resurser på att utveckla 
program internt.  

Företag C liksom de andra företagen som ingick i intervjun känner till satsningarna 
som görs kring öppen källkod, däremot tror företaget att säkerheten anses vara 
viktigast och av den anledningen kritiskt mot öppna källkodprogramvaror. Idag 
använder företaget några få tal programvaror, men föredrar att använda internt 
utvecklade system istället för programvaror från öppen källkod. Av den anledningen 
vill företag C helst undvika att lägga ner tid på att försöka hitta alternativa lösningar 
från öppen källkod även om satsningen kan ge en ekonomisk nytta vid en lyckad 
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undersökning. Ett svar som samtliga företag gav på frågan ”Hur går ni tillväga för att 
bestämma er att använda öppen källkod programvara?” var ”Det beror på”. Detta 
visar att det är olika för olika företag och det beror på vad företaget söker för lösning 
och hur mycket förtroende man har på öppen källkodsatsningen. 

Denna typ av metod ger en överblick över vilka åtgärder företagen tar vid beslut om 
att använda en öppen källkod programvara. Nackdelen med denna typ av metod för 
just denna studie är att olika företag integrerar med öppen källkod-samhället på ett 
sätt som är bäst för ens företag och använder öppen källkod för olika ändamål. Av 
denna anledning kommer denna typ av metod inte att ge en tydlig och konkret 
lösning på problemet formulerat i avsnitt 1.2. Problem. En annan nackdel med denna 
typ av metod är att företagen inte är villiga att föredra de ekonomiska fördelarna med 
att öppen källkod programvara istället för att använda inbyggd programvara. Detta 
gör att det kan bli ännu svårare att analysera fördelarna med att använda öppen 
källkod programvara för finansiella företag. 

En annan metod som föreslogs var undersökning av litteraturstudier som innehåller 
liknande arbeten och som tar upp relaterade frågor som presenteras i detta projekt. 
Samtliga tidigare studier som presenterades ovan använder sig av olika testmiljöer i 
kombination med olika program som studien undersöker. Fördelen med att 
undersöka tidigare studier är att det ges förslag om vilka program som kan användas 
om testning är ett viktigt fall i arbetet. Av den anledningen har den delen av metoden 
tagits hänsyn till vid beslutsfattandet av metodval. Nackdelen med denna metod är 
att det avspeglar inte precis hur det ser ut i verkligheten, som till exempel att man 
inte kan ha lika mycket trafik i nätverkskanalerna som man har i verkligheten. Det 
kan också bli svårt att justera att det blir jämnt i varje testningsfall vilket kan ge fel 
marginal i testningen. Det är inte heller möjligt att lägga in de önskade enheterna i 
testbädden, vilket kan vara svårt för företag att utföra testerna om enheten som ska 
användas inte stöds i testbädden. 

En tredje metod som föreslogs för denna studie var att skapa egen testbädd och 
utföra de nödvändiga testerna som krävs för att lösa problemet som presenterades i 
denna studie. I testbädden kan de potentiella programmen testas i jämförelse med 
det ursprungliga programmet för att vidare analysera testresultatet. Här kan tydliga 
värden antecknas, eftersom testerna utförs på samma sätt och i samma miljö. 

3.3 Val av metod  
Efter att ha analyserat dessa tre typer av metoder bestämdes det för att besvara 
frågorna genom en kombination av tidigare arbeten [31],[32],[34],[35] och egen 
testbädd. Anledningen till beslutet var att med de tidigare arbeten får man en 
upplysning och vägledning om att testning är nödvändig för att kunna utföra 
liknande arbeten. Med egen testbädd är det troligt att få faktiska värdena för egna 
testfall, vilket kan leda till konkret resultat. Anledningen till att exkludera intervju 
från metod var på grund av att företagen hade olika behov och använder öppen 
källkod för olika ändamål. Detta ledde till att det saknades en tydlig motivering för 
att inkludera intervju som en metod. Genomförandet av den valda metoden 
presenteras i avsnitt 3.5. 
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3.4 Val av testmiljö  
För den metodval som gjordes i föregående kapitel behövdes en testmiljö för att testa 
de deklarerade nyckelvärdena prestanda, stabilitet, kapacitet och underhåll i 
avsnittet 1.3. Eftersom test av prestanda, stabilitet, kapacitet och underhåll var en 
viktig och avgörande del för att hitta möjlig alternativ mjukvara, undersöktes olika 
testmiljöer. I början av det praktiska arbetet var programmet som användes som 
testmiljö Mininet. Men det var inte möjligt att implementera och konfigurera de 
potentiella routing-protokollen på Mininet och vidare testa om mjukvaran kan 
uppfylla företagens förväntningar. Detta var huvudorsaken till att Mininet 
undantogs från den praktiska processen. 

Istället blev den valda testningsmetoden en fallstudie enligt studien “A Comparative 
study on RIP and OSPF protocols” [35], där Simulator-3 (GNS3) används som 
testmiljö. Men den avgörande faktorn för att välja GNS3 var dess användarvänlighet 
för sina användare och har en bred funktionalitet för att implementera olika typer av 
programvaror. 

3.5 Val av routing-applikationer 
XORP och BIRD innehåller daemon routing-protokoll, vilket gör dem lämpliga att 
inkluderas i studien. Emellertid är denna studie inriktad på att hitta en routing-
applikation som innehåller en relativ liten och grundläggande implementation, men 
även ett strukturerat och testat API som är baserat på Zebra, vilket var ett krav. 
Eftersom XORP och BIRD saknar dessa krav och inte kan implementeras i en miljö 
där Zebra-API används är de uteslutna från denna studie. När det gäller underhåll 
har XORP inte uppdaterats kontinuerligt sedan 2012, vilket var ytterligare ett skäl 
till att utesluta routing-applikationen från studien. 

Quagga och FRR däremot är baserade på Zebra-API, vilket gör dem lämpliga 
routing-applikationer för denna studie. En illustration av FRR:s arkitektur är enligt 
figur 3.5. 

 

Figur 3.5 – FRR:s arkitektur 
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3.6 Test av befintlig routing-applikation 
Testning av en befintlig routing-applikation genomfördes hos företag A, där med 
hjälp av nätverkskommandona ping, traceroute och link-break gjordes en förenklad 
test-scenario. Detta testfall utfördes i en virtuell testningsmiljö som företag A 
tillhandahåller och använder i verksamheten. Här testades prestanda, kapacitet och 
stabilitet av den befintliga routing-applikationen. 

3.7 Genomförande av egen testbädd  
För att påbörja testprocessen upprättades en enkel nätverkstopologi i GNS3-miljön 
enligt figur 3.7.1. Nedan. 

 

Figur 3.7.1. - Illustration av FRR topologin 

Processen som studien behandlar analyserades noggrant och en modell på denna 
process skapades. Detta gjordes för att skapa en förståelse för vad som sker i 
processen och hur implementationen och testerna handskades i organisationen och 
i systemet. 

Deltagarnoderna konfigurerades manuellt genom att tilldela varje nod sin egen IP-
adress. När konfigurationen hade ställts in var det dags att testa om 
kommunikationen mellan noderna fungerade. För att säkerställa kommunikationen 
inom nätverkstopologin användes nätverkskommandot ping. 

Figur 3.7.2. och 3.7.3. visar att flera ping-paket skickades från nod 1 (PC-1) till nod 2 
(PC-2) över de två routrarna för att testa prestandan hos routing-protokollet, genom 
att använda OSPF som kan lista hur snabbt paketet kan vidarebefordras via 
nätverket. I samma testfall användes nätverkskommandot traceroute för att se och 
säkerställa den väg som det skickade paketet vidarebefordrades för att nå dess 
destinationsnod. 



 
 
 
 

17  |  METOD 
 

 

Figur 3.7.2. - Illustration av FRR en ping från PC-1 till PC-2 

 

Figur 3.7.3. - Illustration av FRR en ping från PC-1 till PC-2 

För att testa stabiliteten hos routing suit-mjukvaran användes nätverkskommandot 
link-break för att se hur lång tid det tar för nätverksdirigeringsvaran att återställa 
sin anslutning efter en omstart eller en oväntad krasch i systemet. 

Kapaciteten hos den potentiella routing-protokollvaran testades genom att skicka en 
jumboram som har en ramstorlek på 9000 bytes och som kan maximera kapaciteten 
hos routing-protokollet. Denna test var avsett att se om routern kan ta emot och 
vidarebefordra jumboramen till dess destination. 
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3.8 Ekonomisk analys  
För att se om genomförandet av det potentiella routing-protokollet i företagets 
verksamhet kan leda till ekonomiskt lukrativ, föreslogs olika typer av 
investeringstekniker. Efter att ha jämfört de föreslagna investeringsteknikerna var 
den mest lämpliga investeringstekniken för denna studie en återbetalningsmetod 
och att använda nuvärdet för varje månad eftersom värdet på pengar förändras 
konstant. Denna investeringsmetod beräknar värdet av framtida utgifter och 
inkomster, vilket kan hjälpa intresserade företag i sitt beslut att använda en öppen 
källkod programvara. 

Kostnadskalkylering för implementationen och en jämförelseanalys har gjorts på 
dessa kostnadskalkylen. Tabeller har skapats för att kunna visa upp ett resultat som 
senare fritt har diskuterats beroende på vilka scenarion som har kunnat förutspås. 
En jämförelse av denna kostnadskalkylering har utförts med ett företag, hädanefter 
kallat företag X som är betydligt mer etablerat på marknaden och större i antalet 
anställda. Kostnadskalkyleringen som användas från företag X är inte på hela 
implementationen av att ersätta befintliga varan med öppen källkod utan den är 
avgränsad till en liknande implementering som denna rapport hanterar. Vilket man 
ser ett tydligt resultat i tabell i nästa avsnitt som även analyseras i kapitel 5 och 6. 
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4 Resultat 

Detta kapitel presenterar resultatet av studien. Här besvaras frågan om projekt med 
öppen källkod används delvis eller helt för att uppfylla behoven för routing-
applikationer. Kapitlet är uppdelat i flera underrubriker där olika delar av processen 
förklaras och presenteras. Först presenteras en allmän plan för implementering av 
routing-applikation följd av de olika faserna i den allmänna planen. Vidare 
presenteras testfallen av de valda routing-applikationerna och resultatet av varje 
testfall. Här presenteras också testfall av den befintliga routing-applikationen för att 
kunna jämföra med de alternativa applikationerna. Testfall av de valda routing-
applikationerna kommer att ske på den virtuella plattformen GNS3 och medan 
testfall av den befintliga routing-applikationen sker på en virtuell testningsmiljö hos 
företag A. Avslutningsvis kommer kapitlet att presentera de ekonomiska aspekterna 
för implementering av routing-applikationen i företagets verksamhet. 

4.1 Allmänt plan för implementering av routing-protokoll  
En allmän rekommendation i form av en process har formulerats efter en analys av 
arbetet med de två valda routing-protokoll daemon:er. Lösningen har uppdelats i tre 
faser: förundersökningen, genomförandekontexten och försöksfallet (se figur 4.1). 
Försöksfallet baseras på en checklista över vad en organisation bör ta hänsyn till när 
man implementerar mjukvaruplattform med protokoll som innehåller routing-
protokoll daemon. 

 

Figur 4.1 - Illustration av fas-delning 

4.2 Fas I - Förstudie 
En utförlig förstudie bör genomföras för att läsa in sig om de olika alternativen är 
och förstå hur organisationen måste förhålla sig till en sådan implementation utav 
systemet behöver en detaljerad förundersökning utföras. Genom att göra detta 
skapas en kunskap som sedan används för att identifiera delar av organisationen där 
man kan vidareutveckla systemet till nästa nivå och utnyttja alla medel som systemet 
tillhandahåller. 

Identifiera kvaliteterna som används i organisationen är det första steget i denna 
process. Därifrån kommer det att analyseras vilka tester som ska göras och sedan 
bedöma om åtgärder måste vidtas ifall kraven inte uppnås utifrån resultatet av 
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testerna. Alla alternativ identifieras så att dess egenskaper är samma som den 
ursprungliga varianten som används idag. På så sätt går inga egenskaper bort och 
om alternativen upptar bättre egenskaper än den ursprungliga varianten eller om det 
går att vidareutveckla det befintliga systemet eller de potentiella ersättarna. De 
egenskaperna som det handlar om är prestandarden, kapaciteten, underhållningen 
och stabiliteten.  Därför behövs en väl övervägd textanalys. 

4.3 Fas II – Innehåll i implementering  
Fastställa rutiner för uppföljning av implementation för en routing-protokoll 
daemon:  

Routing-protokoll daemon:et ska övervakas och implementeras i en miljö där 
routing-applikationen kan stödja sina funktioner och egenskaper. Miljön för en 
routing-protokoll daemon ska kunna hantera protokollet och kunna testa routerns 
egenskaper samtidigt som den kan stödja dess funktioner. Det ska också fastställa 
rutiner om hur detta ska övervakas och rapporteras för uppföljning av alternativa 
routing-applikationer som ska testas i denna studie. 

4.3.1 Utbildning  
Det krävs att de anställda i organisationen som hanterar routing-protokollet behöver 
ha rätt kunskap i området för att kunna hantera programvaran och dess egenskaper 
korrekt. Det medför att företag måste säkerställa att medarbetarna har rätt 
utbildning för det ansvar de befogar som vill engagera sig i programvaran. Vissa 
roller kan även behöva fördjupad kunskap, till exempel dataskyddsombudet, 
avdelningschefer, IT-avdelningen eller HR. Det är även möjligt att företag kan 
involvera sig i vidareutveckling av routing-protokollet efter genomförandet av det till 
deras system som gör att arbetare är behov utav en djupare förståelse och bättre 
kunskap angående ämnet för att kunna ha kompetensen för att kunna vidareutveckla 
systemet. 

4.4 Checklista för implementering  
Tabell 4.5.1 nedan är en checklista som i sin helhet presenterar var ifrån resultaten 
har kommit ifrån. Vad som testas utav testbädden och vad som inte gick att testas 
vilket man fick istället utifrån studierna. Den har upprättats genom information och 
tillsammans med den här studiens tolkningar och jämförelser från intervjuerna med 
företag A. I tabell 4.5.1 så förklaras den vänstra kolumnen vad som utgick från 
förstudierna medan högra sidan i kolumn Resultat av Test-analysen så framgår vad 
som gick att testas och vad som testades men även vilket test som genomfördes. Där 
T står för vad som gick att testas och fick fram resultat och S för resultat från studie. 

 
Tabell 4.5.1 - S = Studie, T = Test analys 
 
Fas l – Förstudie Resultat av test analys 
T  Traceroute= se hur säker och snabb 

vägen är från en router till en annan 
router. 
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T  Ping= se hur prestandan är på själva 
länken mellan routern och PC. 

T  Link break= se hur stabil länken är 
mellan routern och PC. 

T  Jumboramar= se hur kapaciteten är på 
själva länken mellan routern och PC.  

S Läsa in den maximala mängden 
routrar det finns i ett system. 

 

T  OSPF= se hur OSPF fungerar mellan 
länkar på routern och PC. 

S Läsa in den senastuppdaterade 
versionen av ett system som ska 
testas. 

 

T  ARP= se hur ARP fungerar mellan en 
router och PC. 

S Läsa in licensen för det system 
som ska testas. 

 

4.5 Testfall  
I avsnitt 4.5.1 och 4.5.2 presenterad de testfall som har gjorts efter kryss-tabellen för 
att kunna beröra testningsparametrarna. Dessa testfall visar om de valda routing-
applikationerna uppfyller kraven och dess testresultat. 

4.5.1 FRRs prestanda 

 

Figur 4.5.1.1 - Illustration utav FRR (ping från PC-2 till PC-1) 
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Figur 4.5.1.2 - Illustration utav FRR (ping från PC-1 till PC-2) 

Med hjälp av kommandot ping går det att pinga från PC1 till PC2 för att se länkens 
prestanda och även länkens sammankoppling med varandra. Tack vare anslutningen 
är etablerad finns ett svar som visas i figur 4.6.1.2 och 4.6.1.1. Siffrorna visar att 
länken är kopplad mellan noderna och att du får återspelningen tillbaka vilket 
indikerar att ping-paketet har nått sin destination. För att förstå routerns prestanda 
kan den göras genom att beräkna den tid det tog för de 60 ping-paket som skickades 
från PC-1 till PC-2. Genom att summera den tid det tog för alla 60 paket för att nå 
sin destination, får man totalt 42,328 millisekunder.  Genom att dividera den totala 
tiden (42,328 millisekunder) med totala antal paket (60) så får man en genomsnittlig 
responstid på cirka 0,7 millisekunder. 
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Figur 4.5.1.3 - Illustration av FRR (flera traceroute från PC-2 till PC-1) 

Med traceroute-kommandot är det möjligt att spåra kommunikationen från en nod 
till en annan och se vilken väg ett paket tar för att nå destinationen. Det framgår av 
figur 4.5.1.3. det med hjälp av traceroute är det klart att paketet som skickas från PC-
2 till PC-1 tar vägen genom två routrar. Om paketet går vilse, kan traceroute hjälpa 
till att känna igen var det gick förlorat. Det hjälper dig att identifiera fel och fixa det. 
Men i det här fallet finns inget fel som du kan se i figur 4.5.1.3. Paketet går rakt till 
dess destination flera gånger under varje test. Du kan också se i figuren hur länge 
den varar i en router tills den når nästa router. Ping och traceroute tillsammans ger 
information om prestanda, där ping ger information om hur lång tid det tar och 
traceroute visar vägen som togs för att nå destinationen. I figur 4.5.1.4 kan du se att 
paketen går igenom FRR till destination utan att det finns några fel på vägen där. 

 

Figur 4.5.1.4 - Illustration av Wireshark observerar FRRs trafik 

4.5.2 FRRs stabilitet  
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Figur 4.5.2.1 - Illustration av en länkbrytning mellan PC-1 och PC-2 i FRR 

För att testa stabiliteten av FRR avbröts länkens anslutning och analyserades hur 
anslutningen återhämtar sig efter avbrottet. Testfallet gick ut på att ständigt skicka 
paket från PC-1 till PC-2 och sedan göra ett avbrott i anslutningen mellan enheterna. 
Vidare sätts anslutningen igen mellan enheterna för att se hur lång tid det skulle ta 
och hur många paket det skulle gå förlorad innan kommunikationen mellan PC-1 och 
PC-2 kommer igång igen. Enligt figur 4.6.2.1 går det att se att resultatet blev att 5 
paket gick förlorad innan kommunikationen var igång igen. I snitt tog det 0,7 
millisekunder för ett paket att överföras från PC-1 till PC-2, vilket motsvarar 0,7 * 5 
= 3,5 millisekunder totalt. Med detta visar FRR sin stabilitet och hur snabbt den 
återhämtar sin länkkommunikation efter en omstart eller avbrott, vilket var 3,5 
millisekunder. 

4.5.3 FRRs kapacitet  

 
 

Figur 4.5.3.1-Illustration av OSPF med FRRs topologi  
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Figur 4.5.3.2-Illustration av FRRs routing-tabell 

Vid testning av OSPF gjordes en konfiguration som i figur 4.6.3.1. Konfigurationen 
av OSPF gjordes både i FRR och kärnan som visas i figur 4.6.3.2 FRR-systemet har 
högst 100 routrar när man använder protokollen OSPF eller RIP i sitt system [4]. 

 
Figur 4.5.3.3-Illustration av jumboramar i FRR 

Den maximala kapaciteten för FRR testades för att se om den klarar av den maximala 
Jumbo-ramen som är 9000 byte i payload. Jumboramar testades och man kan se i 
figur 4.5.3.3 att testet utfördes där det visar att FRR kunde ta emot jumboram på 
9000 bytes och lyckades vidarebefordra ramen till rätt destination. Vad du kan se 
från det här testfallet är att det lyckades ta emot ramen men tiden för varje paket 
ökade till ca 4,9 millisekunder med 9000 bytes i payloaden. De vanliga paketen med 
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84 byte i payloaden hade i genomsnitt 0,7 millisekunder att sända ett paket vilket 
innebär att 4,7 / 0,7 = 7 vanliga paket med 84 byte i payload har samma sändningstid 
som en överföring utav en jumboram på 9000 byte. 

4.5.4 Licens och underhåll av FRR  
FRR har GNU General Public License v2.0 som licens. FRR distribueras enligt 
villkoren i GNU General Public License (GPL) [13]. FRR senaste 
uppdateringsversionen var 13 mars 2019. Innan den senaste uppdateringen 
uppdaterades den 17 oktober 2018 och FRR uppdaterar kontinuerligt sitt system 
cirka varje 6 månader [14]. 

4.5.5 Quaggas prestanda  

 

Figur 4.5.5.1. - Illustration av ping med Quagga från PC-1 till PC-2 

 

Figur 4.5.5.2 - Illustration ping med Quagga från PC-2 till PC-1 
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Figur 4.5.5.1 och 4.5.5.2 visar att förbindelsen mellan noderna upprättas, vilket kan 
ses från de mottagna ping-paketen i figuren. För att se prestandan, samma procedur 
som i FRR-fallet, genom att beräkna tiden det tog för de 60 ping-paketen som 
skickades från PC-1 till PC-2. Genom att summera alla de 60 paketens tid 
tillsammans får du totalt 103,523 millisekunder. 103,523 / 60 = 1,725 millisekunder, 
den totala tiden för alla paket divideras med antalet paket som har skickats, och den 
genomsnittliga tiden är cirka 1,725 millisekunder för ett paket som ska skickas från 
PC-1 till PC-2.  

 

Figur 4.5.5.3 - Illustration av traceroute med Quagga från PC-1 till PC-2 

Med Traceroute-kommandot är det möjligt att spåra kommunikationen från en nod 
till en annan och se vägen ett paket tar för att nå sin destination. I figur 4.5.5.3 går 
det att se att man, med hjälp av traceroute se att ett paket som skickas från PC-1 till 
PC-2 tar vägen genom två routrar. Vidare visas i figur 4.5.5.4 att paketen går genom 
Quagga till sin destination utan att det blir något fel på vägen dit. 
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Figur 4.5.5.4 - Illustration av Wiresharks observation av Quaggas trafik. 

4.5.6 Quaggas stabilitet  

 

Figur 4.5.6.1 - Illustration av länkavbrott från PC-1 till PC-2 i Quagga 

Ett länkavbrott gjordes för att se hur stabilt Quagga är med sin återhämtning från 
sin länkkommunikation efter ett länkavbrott. Det gjordes på så vis att PC-2 stängdes 
av och på för att se hur lång tid länkavbrottet skulle ta och det tog 6 paket för PC-2 
att återansluta sin länkkommunikation med PC-1 som visas i figur 4.5.6.1. När Ping-
testet gjordes fick rapporten ett snitt för varje paketets tid att resa fram och tillbaka 
på 1,725 millisekunder. Vilket betyder 1,725 * 6 = 10,35 millisekunder för PC-2 för 
att återfå sin länkkommunikation med PC-1. Med detta visar den Quaggas-
stabiliteten för hur snabbt den återhämtar sin länkkommunikation efter en omstart 
och det var 10,35 millisekunder.  
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Figur 4.5.6.2 - Quagga Illustration utav PC-2 ARP tabell 

Figur 4.5.6.2 visar att PC-2 pingar till IP-adressen som sedan sparas i IP-adressen 
med mac-adressen. 

4.5.7 Quaggas kapabilitet  

 

Figur 4.5.7.1 - Illustration av OSPF inom topologin i Quagga 
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Figur 4.5.7.2-Illustration av Quaggas-kärnan 

Vid testning av OSPF gjordes en konfiguration som i figur 4.5.7.1 Konfigurationen av 
OSPF gjordes i Quagga och kärnan får den automatiskt, vilket visas i figur 4.5.7.2 
Quagga-systemet har högst 100 routrar när du använder OSPF eller RIP och om BGP 
används är det över 100 routrar. I Kernel har OSPF minsta mätvärden 100 [4]. 

 

Figur 4.5.7.3-Illustration av jumboramar i Quagga på PC-1 
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Figur 4.5.7.4-Illustration av jumboramar i Quagga på PC-2 

Den maximala kapaciteten för Quagga testades för att se om den kunde klara av 
jumboramar, som menas att den skulle kunna ta upp till 9000 byte payload. 
Jumboramar testades som det visas i figurerna 4.5.7.3 och 4.5.7.4. Testet 
genomfördes och länken kunde inte klara av jumboramar funktionen och där med 
misslyckades med att göra en överföring från ena enheten till den andra. Testet 
visade att jumbo-ramen inte fungerar i Quagga. 

4.5.8 Licens och underhåll av Quagga  
Quagga har GNU General Public License v2.0 som sin licens. Quagga distribueras 
under villkoren GNU General Public License (GPL). Quagga senaste 
uppdateringsversionen var i 19 februari 2018. Innan senaste uppdateringen 
uppdaterades Quagga 8 februari 2017 och ser historiskt sett så uppdaterar Quagga 
sitt system ungefär tolv månader kontinuerligt [12]. 

4.6 Testresultat från den befintliga routing-protokollet  
Figur 4.6.1 och 4.6.2 visar testresultat från ett test-scenario där ett befintlig routing-
applikation testades hos företag A för att kunna jämföra med alternativa routing-
applikationer från öppen källkod-samhället. Testfallet genomfördes på en virtuell 
miljö som företag A använde i sin verksamhet. Testresultatet togs fram med hjälp av 
kommandona ping och traceroute. 
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Figur 4.6.1-Illustration utav den befintliga produkten på ett ping och traceroute test 
från PC-1 till PC-2 

 

Figur 4.6.2-Illustration utav den befintliga produkten på ett ping och traceroute test 
från PC-2 till PC-1 
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Figur 4.6.1 och 4.6.2 visar att förbindelsen mellan noderna upprättas, vilket kan ses 
från de mottagna ping-paketen i figuren. För att se prestandan utfördes samma 
procedur som i FRR och Quagga, alltså gjordes det en beräkning på tiden det tog för 
de 10 ping-paketen som skickades mellan PC-1 och PC-2. Genom att summera 
genomsnittstiden för alla 10 ping-paket i båda riktningarna blir 0,476 + 0,504 = 0,98 
millisekunder per ett ping-paket. Alltså tar det i genomsnitt 0.98 millisekunder för 
ett paket att överföras från PC-1 till PC-2. 

 

Figur 4.6.3 - Illustration av länkavbrott från PC-1 till PC-2 i den befintliga produkten 

Ett länkavbrott gjordes för att se hur stabilt den befintliga produkten är med sin 
återhämtning från sin länkkommunikation efter ett länkavbrott. Det gjordes på så 
vis att PC-2 stängdes av och på för att se hur lång tid länkavbrottet skulle ta och det 
tog cirka 11 paket för PC-2 att återansluta sin länkkommunikation med PC-1 som 
visas i figur 4.6.3. När ping-testet gjordes fick rapporten ett snitt för varje paketets 
tid att resa fram och tillbaka på cirka 0,98 millisekunder. Vilket betyder 0,98 * 11 = 
10,78 millisekunder för PC-2 för att återfå sin länkkommunikation med PC-1. Med 
detta visar den befintliga produktens stabilitet för hur snabbt den återhämtar sin 
länkkommunikation efter en omstart och det var 10,78 millisekunder. 
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4.7 Ekonomiska effekter  
Vid beräkning av återbetalningstid med NVP för investeringen har följande data 
använts enligt tabell 4.7.1. Implementeringskostnaden är engångskostnader som 
syftar på löner och material som behövs för att genomföra implementationen. Med 
inkomst menas den ekonomiska nyttan som det befintliga systemet genererar för 
företag A. Driftkostnader år 1 syftar på de kostnaderna som förekommer i samband 
med underhåll av den implementerade routing-applikationen. Nästa driftkostnad 
syftar på de kostnader som tillkommer från och med andra året och tillsvidare, då 
routing-applikationen känns stabilt och underhållskostnaderna minskar. 
Kalkylräntan är en finansieringskostnad för företaget, alltså en räntekostnad för den 
finansiering som gjordes för att implementera en routing-applikation i företag A. 

Tabell 4.7.1 Översikt av implementationskostnader 

Implementeringskostnad (löner, material) 12 789 000 kr 
Inkomst 8 000 000 kr/år 
Driftskostnader år 1 1 221 000 kr/år 
Driftskostnader från år 2 tills vidare 814 000 kr/år 
WACC (kalkylränta) 4,42 % 

 

De totala intäkter i som investeringen bringar är 666 667 kr per månad. De totala 
kostnaderna per månad för investeringen är 101 750 kr (nominellt). Resultatet per 
månad för investering ligger på 564 917 kr (nominellt). De nominella beloppen av 
intäkter, kostnader samt resultat har nuvärde beräknats till cirka 664 268, 101 384 
och 562 884 kr per månad. Utifrån figurerna 4.7.2 och 4.7.3 så går det att se att 
investeringen ger ett negativt utfall fram till månad 23 och därefter ger den ett 
överskott. Vid antagande om att investeringen behålls i 5 år (60 månader) så ger den 
ett totalt positivt utfall på cirka 17,6 MSEK under dess livslängd. Samtliga beräkning 
och belopp samt dess nuvärdesberäkningar presenteras i figurerna 4.7.2 och 4.7.3. 

Vid beräkning så har det uppdelats i månader. Årsbetalningar har således uppdelats 
i månadsbetalningar för att få mer exakta resultat. Kalkylräntan WACC är uppgiven 
i årsränta. Denna har också uttryckts i månadsränta vid nuvärdesberäkning. 
Nuvärden har beräkningar enligt formel nedan. 

 

 

NPV diskonterar samtliga betalningsflöden och summerar dessa till dagens värde 
utifrån kalkylräntan. Summan av de diskonterade värde representerar det 
ekonomiska utfallet av investeringen uttryck i dagens värde. För denna investering 
är det diskonterade värde av samtliga betalningsflödena 17,6 MSEK och breakeven 
(den försäljningsvolym som fordras för att 
intäkterna precis skall uppväga kostnaderna) vid 23 månader. 

https://www.synonymer.se/sv-syn/fordras
https://www.synonymer.se/sv-syn/precis
https://www.synonymer.se/sv-syn/uppv%C3%A4ga
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Figur 4.7.2-återbetalningsmetoden (Pay-back metoden) inkluderat NVP  

 

Figur 4.7.3-pay-back metoden inkluderat NVP 
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5 Analys och diskussion 

Detta kapitel kommer att presentera en analys av resultatet presenterat i kapitel 4. 
Resultatet kommer att diskuteras i jämförelse med andra liknande lösningar från 
denna rapport eller andra arbeten. Det kommer också innehålla egna tolkningar och 
synpunkter. 

5.1 Analys av testresultatet  
Efter en jämförelse mellan FRR, Quagga och den befintliga programvaran (ERS) hos 
företag A är det tydligt att se att FRR har bättre prestanda än både Quagga och ERS, 
eftersom det tog FRR ca. 42,328 millisekunder att skicka 60 ping-paket, ungefär 0,7 
millisekunder per paket. Lika antal ping-paket skickades med hjälp av Quagga vilket 
gav ca. 103,523 millisekunder, vilket är mer än dubbelt jämfört med FRR. Det tar 
alltså för Quagga ungefär 1,725 millisekunder att skicka ett ping-paket. Med ERS 
skickades 10 paket och det gav ett genomsnittligt resultat på 0,9 millisekunder för 
transmission av ett paket. Utifrån värdena är det tydligt att FRR är att föredra om 
företagen är ute efter en programvara med bättre prestanda. 

I ett testfall där stabiliteten av FRR, Quagga och ERS testades visade sig att FRR 
hade bästa resultatet. FRR hade en snabbare återhämtningstid efter att anslutningen 
mellan noderna PC1 och PC2 avbröts. FRR registrerade fem förlorade ping-paket 
innan anslutningen mellan noderna återhämtade sig från avbrottet, vilket gav ett 
resultat på 0,700 * 5 = 3,5 sekunder. För Quagga tog det hela 10,35 (1,725*6) 
sekunder, vilket beräknas bli sex paket som gick förlorad innan Quagga återhämtade 
sig från ett liknande avbrott. ERS förlorade 11 paket innan den återupptog 
anslutningen och detta gav 10,78 (11*0,9) sekunder. Vi kan med detta konstatera att 
FRR är att föredra om stabiliteten är ett avgörande faktor.  

Resultatet av testningsfall på kapaciteten av Quagga, FRR och ERS är enligt det som 
framgår i kapitel 4, vilket visar tydligt att FRR har kapaciteten att hantera paket som 
har en ramstorlek på mer än den vanligaste ramstorleken i ethernet som ligger på 
1500 bytes MTU (Maximum Transmission Unit). I detta testfall användes 
jumboramar som har ramstorlek på 9000 bytes. FRR klarade av att hantera 
transmission av jumboramar, medan Quagga och ERS inte har kapaciteten att kunna 
hantera paketet. Detta visar tydligt att FRR kan användas för att få en effektivare 
kommunikation genom att kunna överföra stora paket. 

FRR visade sig vara bättre även när det gäller uppdatering av programvaran. Detta 
är viktigt, eftersom en kontinuerlig uppdatering och detektering av fel och buggar 
leder till en förbättrad programvara, vilket gör att programvaran blir lockande och 
trovärdig bland olika företag. 

5.2 Finansiell analys  
Betalningsflöden per period, inbetalningar, utbetalningar, har diskonterats med 
nuvärdemetoden. Flödesperioden har uppdelats från år till månad för mer 
akkuranta beräkningar. Dock så skiljer sig inte slutresultat nämnvärt beroende på 
hur man delar upp perioden. Nettovärdet av respektive betalningsflödet har 
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diskonterat till nuvärde. Varje periods nuvärde har summerats och man ser då varje 
period utfall diskonterat till dagens värde. Summa av varje periods diskonterade 
värde dras av från grundinvesteringen. Det är hur mycket investerar betalar tillbaka 
varje period. Utifrån tabellen 4.8.2 och 4.8.3 så går det går tydligt att se att 
investeringen går break-even efter ca 23 månader och därefter börjar ge ett positivt 
saldo. Vid antaganden om att man behåller investeringen i 5 år dvs 60 månader så 
ger investering ett totalt överskott på ca 17,6 MSEK. WACC är investeringens 
kalkylränta som har beräknats specifik företaget. Ju högre WACC desto mindre 
bidrag ger investeringen dvs högre räntor “äter” upp intäkten från investeringen 
vilket gör att det tar längre tid för investeringen att vara lönsam och tvärtom. 

5.3 Hållbarhets analys 
Ett av de främsta argumenten för att använda öppen källkod är dess flexibilitet och 
att det ger lägre kostnader. Det är inte alltid rekommenderat att välja ett 
kommersiellt publiceringsverktyg, eftersom det medför extra kostnader för bland 
annat licenser. Istället kan man välja att satsa med öppen källkod-programvaror som 
kan gynna alla som vill vidareutveckla och bidra med att förbättra utvecklingen av 
bättre och säkrare programvaror. 

Vid användning av öppen källkod-programvara kan företag lägga sin tid och pengar 
på att effektivisera sin verksamhet, istället för att lägga all sin fokus på att utveckla 
ett system internt. Detta är en fördel både för företaget, men för tekniken och resten 
av världen. 

Öppen källkod-samhället erbjuder en bred utvecklingsmöjlighet, eftersom man har 
möjligheten ta del av någon annans källkod genom att nyttja, modifiera och bygga 
vidare. Därför är användningen av öppen källkod-programvaror en hållbar satsning 
som gynnar omvärlden. 
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6 Slutsats 

Detta kapitel presenterar slutsatsen av arbetet. Det kommer att innehålla en 
sammanställning av den valda routing-applikationen och vad företagen kan förvänta 
sig ekonomiskt. Kapitlet kommer också att blicka framåt och presentera några 
förslag som kan göra i framtiden.  

6.1 Summering 
I detta arbete gjordes en jämförelse mellan tre potentiella routing-protokoll 
daemon:er som tillhör öppen källkod med ett mål om att hitta den bästa lämpliga 
routing-applikationen som tillfredsställer företagens behov. Slutsatsen av denna 
jämförelse blev att Free Range Routing uppfyllde kraven och förblev den bästa 
lämpliga routing-applikationen. Företagen söker efter en stabil routing-applikation 
med bra prestanda, tillräcklig kapacitet och som kontinuerligt uppdateras. Denna 
rapport har undersökt och kommit fram till att Free Range Routing uppfyller 
egenskaperna som företagen söker hos en routing-applikation. Detta efter att Free 
Range Routing gav bättre testresultat vid prestandatestet, hade kapaciteten att 
hantera jumboramar som har en payload på över 1500 byte och var den routing-
applikation som uppdaterades oftare. Free Range Routing jämfördes med routing-
applikationerna Quagga och Ericsson Routing Suite som företag A använder idag för 
att driva sin verksamhet. Resultatet av denna jämförelse visade att Free Range 
Routing var överlägsen i samtliga testfall. En analys av testfallen och resultaten av 
dessa ledde till att Free Range Routing blev ensam kandidat till företagens behov av 
en routing-applikation som helt eller delvis kan användas för att uppfylla företagens 
behov. Företag kan alltså använda alla funktionaliteter som Free Range Routing 
erbjuder eller välja endast de delar som intresserar företagen. 

6.2 Ekonomi 
Baserat på resultatet och den efterföljande analysen och diskussionen kan man 
tydligt se att det tar ungefär två år för denna grundinvestering på 12 789 000 SEK 
att återbetala med vederbörlig hänsyn till kapitalkostnaden WACC. Detta 
investeringsbelopp är implementeringskostnaden som företaget har lagt i början av 
sin investering. Efter 2 år kan företaget börja få ut vinst utav investeringen och ett 
totalt överskott på cirka 18 miljoner SEK efter 5 år. Företaget behöver beakta 
livslängden på investeringen vid den typen av investering. Om investeringen är tänkt 
att ha en mycket kort livslängd som i detta fall är mindre än 23 månader, blir 
investeringen olönsamt. Det kommer nya teknik hela tiden och investering av det 
måste ske kontinuerligt om man vill ligga i framkant bland sina konkurrenter. Därför 
är det viktigt att investeringen inte varar för länge och att alltid försöka hitta ett 
system som är stabilt och attraktivt för sina intressenter. Investering i FRR leder till 
lönsamhet och rekommenderas att byta ut sina gamla system mot det. 

6.3 Framtida arbeten 
Denna studie har gjort en grundläggande och begränsad undersökning av problemet 
som kan locka till och öppna dörrar för framtida utveckling. Ytterligare 
undersökning av FRR kan göras för att göra fler tester för att se hur långt det kan gå 
i prestanda, kapacitet och stabilitet. Ett sätt att göra det är att utöka 
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nätverkstopologin genom att lägga till fler routrar till den, vilket kanske påverkar 
prestandans stabilitet. Att öka antalet paket kan vara ett annat sätt att testa om FRR 
kan upprätthålla samma round-trip time. 
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