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Sammanfattning

Detta examensarbete har som syfte att titta på om strukturer, så som van Emde Boas och 
y-fastträd är snabbare än en standardstruktur som binärt trie på att göra IP-
uppslagningar i routingtabeller vid vidarebefordring av paket i nätverk. Detta är en av 
de mest utförda operationerna i dag. Den utförs varje gång ett paket passerar en router 
och går ut på att hitta den mest lämpliga vägen för paketet att ta sig till värden.

Det är i denna operation ett framtida problem kan uppkomma på grund av den ständigt 
ökande trafiken över nätverken. Att minska tiden för IP-uppslagning med hjälp av 
strukturerna van Emde Boas eller y-fast kan vara en dellösning för att undvika att 
routern blir en framtida flaskhals. Resultaten från java-implementationerna visar dock 
att varken van Emde Boas eller y-fastträd genererar ett bättre resultat än ett binärt trie, 
trots att uppslagning i dessa strukturer har lägre asymptotisk tidskomplexitet än 
uppslagning i ett binärt trie. Det finns olika anledningar till att det är så; ett är att de 
routingtabeller som används ej är tillräckligt stora för att van Emde Boas- eller y-fast- 
strukturernas fördelar ska visas. En annan orsak är att fler minnesaccesser till minnet 
görs i dessa jämfört med det binära triet.

En gräns som länge ifrågasatts är om datagenomströmningen för en router kan överstiga 
en gigabyte per sekund(GB/s) genom att endast ändra routerns mjukvara och köra denna 
på standardhårdvara. Detta examensarbete och flera andra arbeten visar att det går att 
öka datagenomströmningen med lämplig implementation av routingtabellerna och IP-
uppslagning.

Trots att van Emde Boas eller y-fastträdet inte är bättre än det binära triet i antalet 
uppslagningar per sekund, visar van Emde Boas träd och det binära triet att 
dataöverföring i GB/s är möjliga att göra i mjukvara.
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1. Inledning

Syftet med detta examensarbete är att titta på om det är praktiskt genomförbart att 
minska tidsåtgången vid uppslagning av nästa adress i en router för 
vidarebefordring av ett paket i nätverk. Det finns teoretiska bevis på att det skulle 
vara möjligt att få en lägre asymptotisk tidskomplexitet för IP-uppslagning med 
hjälp av olika alternativa datastrukturer, men frågan som ställs är om det går att 
genomföra praktiskt. Detta problem är intressant då denna operation är en av de 
mest utförda i dagsläget. Den görs så fort någon använder ett nätverk och paket 
skickas till olika värdar. Dessa paket passerar routrar som ska hitta den mest 
lämpade vägen för paket att ta sig till en eller flera värdar. 

Fler och fler människor och olika varianter av apparater förväntas koppla upp sig 
mot internet. Detta kommer att öka trafiken i nätverken. Det innebär att 
belastningen kommer att öka och flödet sjunka i nätverken, om anpassningar till 
den ökande trafiken ej görs. Att öka effektiviteten för IP-uppslagning skulle kunna 
vara en dellösning på den framtida explosionen av trafik och värdar. Om frågan 
för detta arbete omformulerades skulle den kunna ställas så här: kan man praktiskt 
implementera en struktur som gör att datagenomströmningen för en router kan 
överstiga en gigabyte per sekund(GB/s) eller mer? Att uppnå och ännu hellre 
passera denna gräns skulle innebära att problemet med den ökande trafiken i 
nätverken delvis skulle kunna lösas.

I detta examensarbete görs en jämförelse mellan olika alternativa datastrukturer 
och en standardstruktur så som ett binärt trie. De alternativa strukturerna som 
jämförs med är van Emde Boas träd [1] och y-fastträd [2].

Upplägget i denna rapport är att först gå igenom teorin för hur IP-uppslagning och 
längsta prefixmatchning går till, sedan teori och utförande för de olika 
strukturerna. Efter detta kommer en presentation och diskussion av resultaten. 
Avslutningsvis några kommentarer om vad som kan göras i ett nästa steg eller 
annorlunda, om det hade funnits tid.
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2. Teoretisk bakgrund

2.1. Uppslagning av IP-adress

När vi sitter och surfar använder vi en hel del funktioner som vi inte är 
medvetna om och tar för givna. En sådan är till exempel uppslagning av 
IP-adress i en router för ett inkommande paket. När vi matar in en 
webbadress motsvarar detta en IP-adress. Denna lagras sedan i paket som 
skickas över nätverken. Paketen innehåller data som säger vad värden 
ska göra åt oss, när vi matar in en webbadress säger vi till värden att 
hämta data, som sedan visas i webbläsaren. Trafiken på nätverken ökar 
och förväntas växa kraftigt framöver. IP-uppslagning är en operation som 
måste kunna anpassas för att hastigheten i nätverken ej ska sjunka. Om 
detta kan motverkas kan flödet genom en router öka och därmed 
förhindra att routrarna kommer överbelastas. Om de överbelastas orsakar 
det att färre paket kommer igenom och sänker hastigheten eller blockerar 
helt en router för inkommande trafik.

Hur slår routern upp nästa mest lämpade router att skicka det 
inkommande paketet till? 
I det inkommande paketet finns det lagrat vilken destination det är 
adresserat till, en dator eller en någon typ av uppkopplad värd. Den 
adressen kallas destinationsadress och är en IP-adress.

En IP-adress innehåller två delar; en som anger vilket nätverk och en som 
anger vilken värd inom det nätverket paketet ska skickas till. Den första 
delen av IP-adressen, som anger nätverket, kallas också för adressens 
prefix och det är denna del som routrarna använder för att slå upp nästa 
lämpliga router. Den andra delen kallas suffix och anger vilken värd på 
nätverket som söks. Att dela in en IP-adress i ett prefix och ett suffix gör 
att alla adresser kan delas in i grupper motsvarande olika nätverk. Vid 
internets födelse, enligt [3], fanns tre olika typer av nätverk A, B och C 
nätverk, med olika prefixlängd (8, 16, 24 bitar). Dock var hela IP-
adressen av samma längd (Ipv4: 32 bitar). Prefixets längd begränsade 
antalet värdar som kunde koppla upp sig mot ett nätverk.

Att slå upp nästa router för ett nätverk var enkelt i och med att det endats 
fanns tre olika prefixlängder där det dessutom fanns tre olika tabeller för 
de olika prefixlängderna. Prefixet söktes i den tabell som prefixlängden 
pekade ut och hittades om det fanns däri. Om det inte hittades var det ett 
felaktigt prefix.

Det uppkom dock problem. Ett var att rymden för en adress ej blev 
effektivt utnyttjad och IP-adresserna snabbt tog slut. Ett andra problem 
var att routrarnas uppslagningstabeller växte i proportion till antalet 
nätverk. Det var ett problem då varje router mellan varje nätverk måste 
innehålla alla nätverksadresser, till följd växte tabellerna extremt snabbt. 
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Både uppslagningstiden och minnesåtgången hos routrarna påverkades 
negativt, vilket i sin tur orsakade att routrarnas paketflöde minskade. För 
att rätta till slöseriet av adressrymd och de växande 
uppslagningstabellerna blev lösningen att införa ett adresschema, som 
kallas CIDR (Classless interdomain routing). Denna lösning infördes i 
systemet 1993. Skillnaden med CIDR mot det gamla sättet är att det inte 
finns tre olika statiska prefixlängder utan de kan vara av godtycklig längd 
och därmed infördes endast en uppslagningstabell.

CIDR är dock inte helt felfri. Om en viss adressrymd består av flera 
nätverk, representerar varje nätverk en egen adressrymd inom den större 
adressrymden. Om den större adressrymden för alla nätverk har haft en 
gemensam operatör, representeras denna rymd av en IP-adress i en 
uppslagningstabell. Om ett nätverk inom denna adressrymd vill byta 
operatör och samtidigt behålla den del av adressrymden som nätverket 
redan upptar, uppstår ett problem. Problemet är att nätverket skulle då 
behöva tilldelas en egen IP-adress och detta orsakar att fler adresser 
skulle behöva lagras i tabellen. Det var just detta som skulle motverkas 
med CIDR som lösning. För detta finns det olika lösningar: ett sätt är att 
behålla grupperingen med prefix, men också samtidigt lagra just det 
specifika prefix som det nätverket har. Då uppstår dock ett annat 
problem, att prefixet inte matchar enbart med en post i tabellen utan två 
eller fler poster. Därmed fick exakt prefixmatchning bytas ut mot längsta 

prefixmatchning. Längsta prefixmatchning är idag den rådande lösningen. 
Där tas destinationsadressen för paketet och matchas så långt den kan 
med prefixen i uppslagningstabellen hos routern [3] s.8. 

Vid uppslagning i routingtabellen matchas alltså IP-adressens prefix mot 
data i en tabell med olika prefix. Det längsta matchande prefixet väljs ut 
och därefter hämtas adressen till nästa router och vilken port som paketet 
ska skickas ifrån på den nuvarande routern. Paketet transporteras från 
den inkommande länken till den utgående och skickas.

3



2.2. Längsta prefixmatchning

Alla IP-adresser finns lagrade i en uppslagningstabell. Denna tabell kan 
likställas med en mängd av tal T och där IP-uppslagning (find) i denna 
mängd är att ta fram rätt element för en viss IP-adress. IP-adressen består 
av ett prefix x, som nämnt i föregående avsnitt, och är det prefixet som 
söks. 
Om det finns en exakt matchning i tabellen för x returneras x. Om inte 
returneras ett kortare prefix y för det sökta x. Det kortare prefixet y till det 
sökta prefixet x har då en större adressrymd och har en mer generell adress 
att skicka paket till. Prefixets längd avgör förutom ett nätverks storlek 
också hur specifik dess IP-adress är. Ett större nätverk, har en större 
adressrymd och därmed en mer generell adress än ett mindre nätverk. I 
senare kapitel kommer y refereras till som det föregående elementet. Det 
kommer också nämnas ett efterföljande element, det är det kortaste 
prefixet men som är längre än x.

För att beskriva längsta prefixmatchning mer matematiskt, används 
sökning av det största y i mängden T som är mindre än det sökta x. Med 
det menas att elementet har ett kortare prefix än det sökta värdet x. Det 
antas att universumet U, med u element, är begränsat till att innehålla 
heltal från 0 till u-1 se [1] s.1.

Längsta prefixmatchning kan visas genom att betrakta delmängden T ! U  
med |T| = n, där n är antalet prefix insatta i strukturen. I (1) betraktas 
delmängden T, givet att x tillhör U, och hitta y som är större men mindre 
än det sökta x i mängden T, se [4] s.1. Detta är längsta prefixmatchning, 
med universumet U begränsat till {0 - (232 - 1)}, då IPv4 adresserna 
representeras av 32 bitar.

!x " U, find(x, T ) = max{y " T |y < x} (1)

Efterföljande delkapitel kommer att gå in i mer detalj på hur binära trie, 
van Emde Boas och y-fastträd teoretiskt är uppbyggda och hur matchning 
av IP-adressens prefix kan utföras i dessa strukturer.
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2.3. Binärt trie

Ett trie är en ordnad trädstruktur, som används för att lagra en associativ 
array med nycklar av strängar. Varje nod kan maximalt ha ett visst antal 
barn, som bestäms av antalet tecken i alfabetet. Nyckeln lagras inte i 
noden utan nodens position indikerar vilken nyckel som den är associerad 
till. Roten anses representera den tomma strängen, som ses i översta noden 
i bild 1. Returvärden associeras vanligen inte till de interna noderna utan 
till löven, dock kan viktiga interna noder ha värden. Exempel av ett trie, se 
bild 1.

Bild 1, En klassisk trie-struktur med strängar, beroende på vilka grenar 
som väljs bildas olika ord. Källa: [5]

Ett binärt trie är, till skillnad från bild 1, begränsad till att varje nod får ha 
maximalt två barn. Alfabetet består av två tecken, ett och noll, barnet till 
vänster representerar värdet noll och det till höger ett. 
Destinationsadressen i ett paket kan omvandlas till ett decimalt tal, men 
kan också ses som ett tal på binär form. Detta gör att ett binärt trie är 
optimalt då ett tal på binär form endast består ut av ettor och nollor och att 
sätta in talen i triet blir då intuitivt. I bild 2 ses ett exempel på ett binärt trie 
med prefixen a-g insatta i triet. Alla prefix (i binär form) som börjar med t 
ex 0 får alltid gå genom noden a, om andra biten är 0 igen blir a svaret på 
det prefixet och om den är 1 fortsätter traverseringen i triet, antingen 
returneras a, b eller c. Noderna b och c utgör undantag från a:s 
adressrymd.
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Bild 2, Visar ett exempel på en binär trie struktur, med bokstäverna a-g 
representerar vilken nästa nätverksgruppering paketet ska skickas vidare 
till. Källa: [3] s.11.

Att sätta in nya noder görs genom att söka genom trädet och vid ankomst 
till en nod där nästa bit ej motsvaras av en vänster eller höger barnnod, 
skapas denna och eventuella efterföljande noder.

Längsta prefixmatchning
För att göra längsta prefixmatchning i ett binärt trie görs en sökning med 
start i roten. Sedan går den till vänster eller höger beroende på om det 
nuvarande tecknet i prefixet är en nolla eller en etta i destinationsadressen. 
Om en nod hittas och den innehåller en markering med en möjlig adress 
för vidarebefordring av paketet, uppdateras en variabel som lagrar den 
bästa matchningen som traverseringen gett hittills. Sökningen fortsätter 
sedan med att nästa tecken undersöks. Om det inte finns någon markering i 
noden uppdateras inte variabeln utan har kvar samma matchningsprefix. 
Om prefixet ej överensstämmer med en väg i trädet, returneras den lagrade 
bästa matchningen för prefixet. Det är alltid det lagrade värdet i variabeln 
för bästa prefixmatchning som returneras, då exakt matchning ej eftersöks. 
Ett exempel är prefix 0101* i bild 2 då a returneras, om prefixet var 101* 
returneras d.

Komplexitet
Enligt Ruiz-Sánchez m fl [3] s.20 är tidskomplexiteten för att slå upp ett 
visst prefix O(m), och uppdatering densamma, medan 
minneskomplexiteten är på O(nm), där m är längden på prefixet och n 
antalet prefix inlagda i strukturen. Om ett trie är fullt utnyttjat är det 
detsamma som ett binärt balanserat sökträd, därmed borde det binära triet 
och ett binärt balanserat sökträd kunna likställas. Ett binärt balanserat 
sökträd har tidskomplexiteten O(log N), där höjden av sökträdet är 
detsamma som logaritmen på antalet noder (N) i trädet. Höjden i ett trie 
bestäms ut av längden av prefixen (m), detta motsvarar höjden i det binära 

Prefix

a 0*

b 0100*

c 011*

d 1*

e 100*

f 1100*

g 111*
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sökträdet. Prefixen som tittas på har ett universum på 232, där log u = 32. 
Då IPv4 adresser är på längd 32, kan slutsatsen dras att m ! log u och 
tidskomplexiteten O(log u). Detta gäller både uppdatering, insättning och 
sökning i strukturen. Minnesallokeringen kräver O(n log u). Tids- och 
minneskomplexiteten bekräftas av [3] s.21.
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2.4. van Emde Boas träd

Van Emde Boas(vEB) struktur är en binär trädstruktur, som implementerar 
en associativ array med nycklar av heltal med m bitar, där m = log u, detta 
kan ses i bild 4. Nycklarna är binärt representerade precis som i 
föregående struktur, det binära triet.

För att skapa en van Emde Boas struktur finns två alternativ: ett sätt är att 
binärsöka på log u objekt. Ett annat alternativ är att skapa en rekursiv 
struktur, som efter traversering pekar på en likadan struktur osv [1] s.3. 
vEB är teoretiskt beskriven som det andra alternativet, men vid 
implementation kommer det första alternativet att användas. Här kommer 
nu en beskrivning av vEB:

Van Emde Boas är en binär trädstruktur S, se bild 3. För att lyckas uppnå 
den låga tidskomplexiteten O(log log u) för IP-uppslagning delas 
universumet U med u antal element först upp i 

!
u  kluster av storlek 

!
u : 

sub[0]...sub[
!

u-1].

Bild 3, Tolkning av van Emde Boas-träd.

För att hjälpa till finns sedan en hjälpstruktur Summary, som också är ett 

vEB-träd (liksom strukturerna sub) och har en storlek av !u  där varje 

Summary[i], som ej är tom indikerar vilka delstrukturer som inte är 

tomma. I bild 3 ses det som den övre triangeln. Van Emde Boas strukturen 
är alltså rekursiv i den bemärkelsen att elementen i strukturen pekar på 
element av samma typ och storlek som de själva. Förutom detta lagras ett 

minimumvärde och ett maximumvärde för varje delstruktur, som 
innehåller det lägsta respektive högsta värdet i mängden. Om inget finns 
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lagrat i klustret är inte värdet på minimum eller maximum satt. Maximum 
uppdateras om det värde som sätts in är ett värde större än det existerande 

maximumvärdet i strukturen och motsvarande för minimum.

Bild 4, Träd vy för van Emde Boas (elementen är 1, 9, 10, 15). Källa: [6] 
s. 2472.

Som exempel på detta kan vi använda bild 4 med m =4 och u = 16. Det ger 
fyra kluster av storlek fyra. Detta kan ses i de nedre inringade delträden i 
bilden och Summary strukturen med storlek fyra. För att göra en sökning 
av ett element, eller en sökning efter närmsta föregående eller 
efterkommande behövs att ett kluster och eventuellt att Summary 
strukturen undersöks för att hitta korrekt element. Maximalt kommer log 
log u objekt undersökas pga att varje kluster och Summary innehåller 

!
u 

element. För ett kluster kommer maximalt hälften av log u element vara i 
sökrymden och lika många element för Summary. Den totala sökrymden 
kommer att maximalt bestå av log u element, som sedan binärsökning 
utförs på för att uppnå log log u tidskomplexitet.

Funktioner som kan utföras i ett van Emde Boas-träd är sökning efter ett 
visst element, hitta föregående och efterföljande element för en nyckel x 
och insättning. Alla dessa funktioner kräver sökning i strukturen och det 
går till genom att först dela upp nyckeln x i två delar, high(x) och low(x). 

High väljer ut den halva av m med de mest signifikanta bitarna och low får 
den halva av m med de minst signifikanta bitarna [6] s.2471. Exempel: Om 
x = 10110101, sätts high(x) = 1011 och low(x) = 0101. High säger hur 
traversering den övre delen av trädet, alltså Summary strukturen, ska 
göras, medan low säger hur traverseringen ska ske i klustren.

Vid insättning måste först en sökning utföras efter en plats att sätta in datat 
på med low(x) och sedan måste eventuellt Summary uppdateras om 
klustret där datat sattes in var tomt innan. För pseudokod se [1] s.9, [6] s.
2472. Innan nämndes att minimum uppdateras om datat som sätts in i 

1

0     1     0     0   0      0      0    0      0     1    1    0     0     0      0      1

1

1

1

111

1
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klustret är lägre än det som finns lagrat och maximum uppdateras om 
värdet är större. Om det bara finns ett värde i klustret är minimum och 
maximum lika.

För att leta reda på föregående elementet för samma nyckel, delas  nyckeln 
upp i high(x) och low(x). Vi vet vilket kluster x ska finnas med high(x), och 
om det finns ett element som är mindre än x i klustret behövs endast en 
sökning inom denna delstruktur. Dock om det inte finns något sådant 
element ska den föregående icke tomma delstruktur identifieras med hjälp 
av Summary och dess högsta värde hämtas. Om x inte är större testas om 
low(x) är större än klustrets minimumvärde, i så fall returneras lämpligt tal 
inom klustret. Sökning görs enbart inom ett kluster eller i både kluster och 
Summary. 

Vid borttagning av element x ur strukturen, delas x upp i high och low bitar 
precis som innan. Efter det jämförs x med minsta värdet för 
huvudstrukturen. Om de är lika hämtas position för klustret däri värdet 
ligger, sedan byts minimum om till det nästa lägsta i delstrukturen. Om det 
var det sista värdet i strukturen flaggas att strukturen är tom. Då ska 
Summary strukturen uppdateras för klustret att indikera att det är tomt.
För pseudokod se [7] s.1.

Detta anses vara de grundläggande funktionerna för van Emde Boas 
strukturen och andra funktioner utförs på liknande sätt. T ex för att leta 
reda på näst efterföljande element av samma prefix. Beskrivningen för 
framtagning av föregående element är baserad på framtagning av näst 
efterföljande element i [6] s.2473 och [7] s.2.

Längsta prefixmatchning
Att göra längsta prefixmatchning i en van Emde Boas struktur, kan 
likställas med att göra en sökning efter ett största tal med ett kortare prefix 
för x av en viss längd m i ett begränsat universum U. IP-adresserna (IPv4) 
som används i detta examensarbete är 32 bitar. Det som söks efter är det 
prefix som är mindre eller lika med x. Matchningen går till som beskrivet 
innan för en sökning efter föregående element genomförs med en 
destinationsadress för ett paket. Skillnaden är att den position som är den 
bästa prefixmatchningen hittills behöver lagras. 

Komplexitet
Detta är en av de strukturer som lovar en lägre tidskomplexitet än ett 
binärt trie O(log u). Den utlovar O(log log u) för alla operationer. Det är en 
trädstruktur som implementerar en associativ array med nycklar av heltal 
med m bitar och därmed är m höjden på trädet och u är storleken på 
universumet. Universumet är begränsat till {0, 1, 2, …, u-1}. Detta kan 
läsas om i bland annat [1] och [8].
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Som nämnt innan finns det flera alternativ till lösningar för att uppnå 
O(log log u) tidskomplexitet. Den ena är att göra binär sökning över log u 
objekt. För att skapa log u objekt kan korrekt objekt hittas genom att titta 
på prefixets längd.
Prefixet är på m bitar där m motsvarar log u bitar. Binärsökning utförs 
sedan på prefixen. Detta sker på logaritmisk tid. Om binärsökning utförs 
på log u objekt fås O(log log u). Minnesåtgången för denna variant är 
antalet prefix, n, som blir insatta i själva strukturen och antalet 
delstrukturer (log u) som prefixen sätts in i, alltså O(n log u). Det är denna 
variant av vEB som kommer implementeras i detta examensarbete.

Det andra alternativet är att skapa vEB-träd i vEB-träd, rekursivt 
anropande operationer där strukturerna är uppbyggda på samma sätt. Då 
klustrena är uppdelade i 

!
u i antal och storlek, tar det log u / 2 tid att hitta 

rätt kluster, sökningen med high(x) i Summary och utförs på prefix av 
längden x, som är detsamma som log u. Det ger O(log log u), [1] s.4. 
Minnesåtgången för detta alternativ är O(u), men kan reduceras enligt [5] 
s.1 till O(n) om perfekt hashning införs.
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2.5. Y-fastträd

Strukturen för ett y-fastträd liknar den för van Emde Boas struktur. Y-
fastträd har dock effektivare minnesåtgång än van Emde Boas då denna 
använder teoretiskt O(u) i minne medan y-fast använder O(n) i minne, där 
u är antalet element i universum U, och n är antalet prefix i y-fast 
strukturen S och där S ! U  enligt [2] s.83.

För att skapa denna struktur delas S in i n / log u grupper om storlek log u. 

Dessa representerar de nedre strukturerna i bild 5. Varje nedre struktur är 
ett balanserat binärt träd (rödsvart-, AVL- eller någon struktur med 
logaritmisk sökningstid), dessa lagrar log u element och minimum och 
maximum värdet för trädet. Den övre strukturen, markerad med vEB i bild 
5 är en van Emde Boas struktur som lagrar representanter s för de olika 
nedre strukturerna och vilka binära sökträd som funktionen kan leta efter 
sitt prefix i. Det finns ett vänster- och höger-träd för varje s där vänster träd 
innehåller prefixvärden som är lägre än s och det högra innehåller värden 
som är högre än s. De representerande värdena s för de olika träden 
beräknas utifrån ett träds maximumvärde och nästa träds minimumvärde 
och ska vara ett värde mellan dessa två och antalet s är lika många som 
antalet träd. Om bild 6 observeras ses att de värden (tunna linjer) som är 
till höger om si kommer bli si+1 vänstra träd osv. Bild 6 är en tallinje med 
fyra s-värden s0-s3 med fyra prefixvärden i träden.

En förutsättning för att skapa denna struktur är att elementen i S är 
sorterade. De log u första elementen av S tas och lagras i ett binärt träd, 
därpå beräknas s av det sista elementet som lades in och det första 
kommande värdet från den blivande gruppen av värden. Om det inte finns 
några fler element till ett vänsterträd, kan s sättas till ett värde större än det 
maximala värdet av gruppen. Värdena s lagras sedan in i den övre 
strukturen vEB. (Förutom att alla s lagras in i den övre strukturen kan 
minimum- och maximumvärdet för S sparas in i vEB tillsammans med s.) 
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Prefixen sätts in i ett balanserat binärt sökträd, och i noderna lagras de 
tillsammans med minimum- och maximumvärdet för dess delträd.

Om uppdatering eller borttagning skulle vara önskvärt, måste de 
balanserade binära sökträden delas om antalet element i dess struktur 
överstiger 2 log u element och skapa ett nytt s för att representera denna 
nya grupp. Om något av de binära sökträden minskar till färre än log u / 4 
element (kan ske vid borttagning av element ur strukturen eller efter 
delning) ska det binära trädet slås samman med ett grannträd, eventuellt 
måste den nya gruppen delas igen om deras sammanlagda antal element är 
fler är 2 log u.

Längsta prefixmatchning
För att matcha längsta prefix i denna struktur är det som bevisat i avsnitt 
2.2 att göra en sökning efter det föregående elementet p om inte exakt 
matchning finns.

Bild 6, Tallinje med prefixvärden och de representerande värdena s.

Sökning efter prefix går till genom att först söka det mest lämpade 
representerande värdet s i vEB strukturen. Detta sker på samma sätt som 
längsta prefixmatchning i vEB, bara att här sker det med de 
representerande värdena s. Se bild 6 för grafisk representation i form av en 
tallinje med fyra s-värden s0-s3 och fyra prefixvärden i träden. 
Efter att s har hittats, och under förutsättning att det s som har hittats är 
mindre eller lika med det sökta x, söks först de log u värden som är till 
höger om s då dessa innehåller större värden än s då x är större. Om 
resultatet ej hittas däri söks de vänstra värdena om s. De vänstra värdena 
genomsöks först då x är större än s, men mindre än det minsta värdet bland 
de högra värdena. Alltså om x är större än s2, men det första värdet om s2 
är större än x genomsöks först de markerade log u värdena. Om x inte 
hittar sitt värde bland prefixvärdena i trädet, misslyckas exakt matchning, 
och x:s föregående element p returneras. p är det prefixvärde som är störst 
av de värden som är lägre än det sökta och innehåller därför en mer 
generell adress att skicka paketet till än en exakt matchning. Exempel av 
data i träd:

p1 = 810 = 10002

p2 = 1210 = 11002
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I exemplet ovan är p1 mindre än p2 och har då färre bitar satta än p2, som 
gör att p2 adressrymd blir mindre än p1. Om 910 (10012) är det värde som 
söks bland dessa värden, returneras p1 som har värdet 8.

För att hitta det största föregående talet p för x i de binära träden söks den 
nod där talet borde finnas (för exakt matchning), men finns den inte måste 
dess största föregående element hittas istället. Om den nod som hittats var 
ett högerbarn, är dess förälder dess största föregående tal. Medan om det 
var ett vänsterbarn, måste traverseringen gå uppåt genom dess förälder tills 
denna stöter på en nod som är ett högerbarn, då det är det största 
föregående talet till x.

Komplexitet
Enligt Willard [2] s.83 är den övre delen av y-fastträdet ett van Emde 
Boas-träd eller ett x-fast träd, som nämnt i föregående avsnitt (2.4). Att 
söka efter prefix i dessa utförs på "(log log u) tid. Varje binärt träd 
behöver "(log L) i söktid för att hitta rätt nod, där L är antalet element i 
trädet (L = log u). Detta medför att hela y-fast strukturen behöver:
"(log L + log log u) = "(2 log log u) och då 2 << u ger det en tidsåtgång 
på "(log log u).

Minnesåtgången för en y-fast struktur är "(n) där vEB-trädet behöver 

"(n) minne, för att det finns n / log u representerande s värden för 
grupperna och per s finns det log u prefix i varje grupp. Varje binärt träd 
behöver O(log u) minne och det finns n / log u binära träd för varje s. 
Totalt för de binära träden krävs O(n) minne därmed behöver en y-fast 
struktur "(n) minne.
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3. Utförande

I denna del kommer de olika strukturernas implementationer att gås igenom, vad 
som tänktes på, eventuella problem som kom fram under implementationen och i 
viss mån hur frågan för detta examensarbete begränsades.

Förutom implementationerna av de olika strukturerna behövde strukturerna 
populeras med lämpliga data för att kunna göra mätningar på dessa. Först ställdes 
frågan vilken typ av data var det som användes i detta examensarbete? Det var två 
olika typer: Den ena var poster bestående av många tusentals IP-adresser, deras 
prefixlängd och vilken adress paketen ska skickas till vid routern för att komma 
till destinationen. Denna typ lagras i routingtabellen. Den andra typen av data är 
IP-adresser som ska sökas i routingtabellerna.

För att göra utförandet av implementationen enklare valdes att datat i 
routingtabellerna ej ändras över tiden, att de kommer antas vara statiska. I 
verkligheten är det dock så att många ändringar görs av flertalet hemsidors IP-
adresser. De har kvar samma bokstavsadress (ex www.liu.se), men själva 
hemsidan kan vara lokaliserad på en annan server än för fem minuter sedan. Det 
är DNS-servarna, som håller reda på IP-adresserna så att vi slipper veta exakt 
vilken som ska matas in för tillfället för att komma till en viss hemsida.

En annan fråga som ställdes innan detta arbete började var vilken typ av testdata 
som skulle tittas på. Ska det vara realistiska eller fiktiva? Det är beroende på om 
operationerna påverkas av vilken typ av data det är eller ej. Är det intressant 
vilken data som söks fram? Nej, det är inte intressant att veta innehållet i datat 
men hur snabbt det kan tas fram. Det innebär att lämpliga fiktiva data skulle vara 
tillräckligt för ändamålet. Dessutom borde inte operationer påverkas av vilken 
data som lagras i strukturen. Dock är inte trafiken jämnt fördelad över de prefix 
som finns i routingtabellen, utan ofta kommer anhopningar av förfrågningar till en 
adress ungefär vid samma tidpunkt. Att det är mer frekvent att människor surfar 
på till exempel www.liu.se på dagstid än på kvälls- och nattetid är ganska 
uppenbart. Det gör det svårt att simulera storleken på trafikströmmen och vilka 
fördelningar mellan paketen det finns för de olika prefixen för att få en rättvis 
jämförelse. Det är ett forskningsområde i sig, som sträcker sig utanför detta 
examensarbete så lämnar det därhän. Jag har därför valt att använda befintlig 
realistisk data. Riktig data är dock svårt att få tag på. Det data jag har hittat är en 
tabell från 1997 tagen från Stefan Nilsson vid KTH [9] också använd i [10]. 
Dessutom har jag fått tag på routingtabeller från 2003, men utan någon trafik, från 
ett italienskt projekt vid CNR [11]. Det senare datamaterialet har en större tabell, 
med en lite mer realistisk storlek av 142 475 st unika adresser, medan den från 
1997 innehåller 41 578 unika adresser. I dagsläget har routingtabeller generellt 
ökat till en storleksordning av 350 000 unika adresser, kan ses på http://
bgp.potaroo.net.
I följande delkapitel beskrivs hur de tre olika strukturerna implementerades och 
hur de verifierades.
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3.1. Binära tries

Binära trie-strukturen är implementerade mer eller mindre exakt som 
beskrivet i avsnitt 2.3. Den representeras av ett Trie-objekt som innehåller 
endast en rotnod, en nod med värde null. På denna struktur kan sökning 
efter längsta prefix (find) och insättning av nya prefix (insert) göras.

Roten och noderna representeras av en nod klass (TrieNode), som har 
pekare till objekt av samma typ som sig själv. Dessa noder har en 
adressvariabel som kan sättas för vidarebefordring av paket. Adressen 
representeras av ett heltal, men kan lika väl vara någon annan datatyp. I 
noden lagras också antalet barn den har eller om det är ett löv, alltså inte 
har några barn. Den lagrar vilka barn den har, till vänster och höger, 
dessutom lagrar den vilken förälder den har för bakåtsökning om 
borttagning av prefix skulle vara aktuellt.

För att söka fram den adress som paketet ska vidarebefordras till används 
find och det heltal som representerar den destinationsadress paketet ska 
till. Algoritmen går till vänster om biten i prefixet är noll, och till höger om 
den är ett. Under traverseringen av trie-strukturen lagras den senaste bästa 
adressen som hittas längs vägen, som beskrivet i tidigare avsnitt 2.3.

Metoden insert tar ett heltal x representerande prefixet att sätta in i 
strukturen, längden l för prefixet och destinationsadressen n. 
Insättningsmetoden tar heltalet och traverserar triet genom att titta på först 
talets mest signifikanta bit, sedan den näst mest signifikanta osv. När 
traverseringen gått igenom de l mest signifikanta bitarna, slutar sökningen 
och n sätts in i strukturen. Om det under traverseringen skulle vara en nod 
där det ej fanns en väg att gå för insert, skapar den de nödvändiga 
noderna för att göra det möjligt. Detta sker tills prefixets väg är uppfylld 
och destinationsadressen kan läggas in i en nod. För fullständig kod se 
Bilaga A.

Komplexiteten för den implementerade strukturen är densamma som i den 
teoretiska delen. Tidskomplexitet för IP-uppslagning är O(log u) i trädet, 
där U = {0 - (232 - 1)} och u = 232 och minnesåtgången O(n log u).
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3.2. van Emde Boas träd

Bild 7, Implementation av van Emde Boas struktur.

Strukturen är uppbyggd av en array av hashtabeller (HashMap), se bild 7. 
Varje position i arrayen svarar mot prefixets längd. Om ett prefix av längd 
åtta ska läggas in i strukturen, läggs det in i hashtabellen som återfinns på 
index 7 i arrayen. 

En viktig detalj i skapandet av denna struktur är att de data som ska läggas 
in är sorterade på prefixets längd och sedan sorterade på nyckelvärde, 
alltså destinationsadressen, i andra hand. Efter detta bearbetas listan för 
insättning i strukturen, med ökande prefixlängd. En insättning, insert, går 
till genom att det minsta värdet x tas ur den sorterade listan ovan och sätts 
in i den hashtabell som representerar värdets prefixlängd l. Därefter letas 
närmsta föregående element p fram för samma men kortare prefix, genom 
att stega sig uppåt i arrayen. Alltså att titta för varje kortare längd l-1, l-2 
osv. om prefixet finns i dess hashtabell. Om prefixet finns, returneras dess 
position, om det ej hittas tittar man på nästa kortare längd och tittar om 
prefixet finns i denna position. Om inget prefix hittas för prefixet 
returneras noll, detta kan också indikera en träff i index noll (längd ett). 
Att det är samma sak som när inget hittades kan också visa att paketet ska 
skickas till en av de mest generella adresserna lagrade i strukturen, och det 
är vid index noll. Efter ha hittat sitt föregående element, stegas tabellen 
igenom och för varje längd mellan den längd lp där det föregående prefixet 
hittades och den längd l där prefixet lades in lagras det föregående 
elementets adress n' för vidarebefordring av paket. Efter detta tas det näst 
minsta värdet ur den sorterade listan och samma procedur genomförs och 
likadant för nästa tills hela listan är genomarbetad.

Matematiskt kan insättning av ett prefix beskrivas, som enligt [10], med en 
adress x, längden l och vidarebefordringsadress n, så sätts x in:
hash[l ! 1][prefix(x, l)]" n

Sedan för varje z: lp # z < l där insättning av n' sker genom: 
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hash[z ! 1][prefix(x, z)]" n!

Sökning av en nyckel sker genom att utföra längsta prefixmatchning som 
utförs med binärsökning på längden av arrayen, där varje index motsvarar 
de olika längderna av prefixen.

En sökning av IP-adress x, skickas x till operationen find för att hitta det 
längsta matchande prefixet för x. I find beräknas först en gissning av 
längden g för det längsta matchande prefixet och den räknas fram genom 
att beräkna medelvärdet av l och u, där l är undre gräns och u är övre gräns 
för vilka längder sökningen har begränsats till. Initialt är l noll och u är 31. 
Efter detta tittar metoden i den hashtabell vid position g om den innehåller 
prefix(x, g), om det är fallet sparas värdet undan och l sätts till g+1, det 
längsta matchande prefixet är då minst g. Om prefixet inte existerar sätts u 
till g-1. Att u blir g-1 beror på att det ej finns något prefix av x längre än g, 
därmed borde det existera något prefix av x som är kortare än g. Sökningen 
utförs tills l > u, antalet gånger denna koll behöver göras är i fem 
iterationer. Antalet iterationer som behövs för att fastslå att ett resultat är 
korrekt kan beräknas genom att titta på antalet steg som behövs i 
binärsökningen. Binärsökningen utförs på längden av prefixen och när den 
nått maximal prefixlängd kan resultatet fastslås. Binärsökning tar alltid i 
värsta fallet log(m) tid [12] s.420, där m är antalet olika längder (här är m 
32 pga av IPv4) och om hashtabelluppslagning tar O(1), som utlovas av 
Javas API för HashMap, krävs fem iterationer, innan resultatet anses vara 
stabilt. För att få en konstant tidskomplexitet för hashtabelluppslagning 
krävs att Java APIs inbyggda hashfunktion fördelar elementen jämnt över 
tabellen. Om inte skulle perfekt hashning kunna införas för att få O(1) för 
uppslagning i hashtabellen.

Tidskomplexiteten för den implementerade strukturen är O(log log u) då 
binärsökning utförs på antalet längder (log u) och minnesåtgången är 
"(n log u), där n är antalet prefix insatta i strukturen. För fullständig kod 
se Bilaga B.

För att förbättra den initiala gissningen av g beräknas medelvärdet av alla 
prefixlängder som har satts in i strukturen, istället för att beräkna 
medelvärdet mellan de möjliga prefixlängderna noll och 32 vid varje ny 
start av en sökning. Om inte den första typen av medellängdsberäkning 
utfördes skulle insättning kunna utföras lite snabbare. Dock kommer find 
sannolikt hitta korrekt adress snabbare med denna metod då den troligaste 
prefixlängden är den mest frekventa, och därmed behövs färre operationer 
för att hitta den.

Strukturer som denna är enkla att implementera, men dess effektivitet är 
sämre än komplexa strukturer då fler accesser till minnet behövs. Detta 
påverkar effektiviteten av uppslagning av IP-adresser i denna struktur. Mer 
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komplexa strukturer vara effektivare, men är svårare att förstå och kan 
kräva mer minnesutrymme [10] s.2.
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3.3. Y-fastträd

För att skapa denna struktur delas S (en mängd bestående av n prefix) in i 
n / log u grupper om storlek log u. Dessa representerar de nedre 
strukturerna i bild 5. För att kunna göra detta på ett korrekt sätt måste 
elementen i S vara sorterade på värde. Varje nedre struktur i bild 5 är ett 
balanserat binärt träd. I denna implementation användes en array T som 
kan lagra log u element sorterat, därmed kan elementen med maximum 
och minimum värdet plockas ut enkelt. Den övre strukturen, markerad 
med vEB i bild 5, är en array Y där varje position innehåller en hashtabell 
(se bild 7, det är samma som för vEB). Hashtabellen lagrar representanter 
s för de olika nedre strukturerna och vilka par av arrayer (av typ T) som 
funktionen kan leta efter sitt prefix i med hjälp av binärsökning. Det finns 
en vänster- och en höger-array för varje s, där vänster-arrayen innehåller 
prefix med värden lägre än eller lika med s och den högra innehåller 
värden som är högre eller lika med s. De representerande värdena s för de 
olika arrayerna beräknas utifrån ett träds maximum värde och nästa träds 
minimum värde och ska vara ett värde mellan dessa två. Om det inte finns 
några element i höger array sätts s till vänstra arrayens maximala värde. 
Antalet s är lika många som antalet arrayer. En array till höger om ett si 
kommer vid si+1 bli till vänster om denna och dess högra array kommer bli 
si+2 vänstra array och så vidare.
Varje s-värde med pekare till dess vänstra och högra grupp med värden 
sätts in i en array SA. SA kommer vara sorterad då S är sorterad. Arrayen 
SA bearbetas sedan för insättning av s i den övre strukturen Y. Detta görs 
genom att gå igenom alla s för varje längd. Varje position i den övre 
strukturen, se bild 7, motsvarar en längd l. Index 0 i Y motsvarar längd l=1 
osv. Insättningen av s i Y börjar med att värden från SA sätts in för index 0, 
1, 2 tom 31. Om hash[l-1][prefix(s, l)] ej finns, sätts s in i hashtabellen 
tillsammans med index i för vilket index s har i SA, så här: hash[l-1]

[prefix(s, l)] <– i.

Längsta prefixmatchning
Längsta prefixmatchning går till så att föst görs en binärsökning på 
längden av prefixet i hashtabellen och det kommer resultera i att ett 
representerande värde s hittas. När s har hittats kan sedan de två arrayerna 
som s pekar på undersökas för lämpligt värde att returnera. Det sökta 
värdet x kan vara lika med ett element i arrayen eller om det ej hittas 
returnera ett föregående element. Det föregående elementet är det 
maximala värdet av de värden som är mindre än x. Sökning i båda 
arrayerna kan behöva göras om x är större än s och inget exakt värde eller 
föregående element hittas. Då finns svaret i den vänstra arrayen även om 
sökningen startade i den högra för att x > s.
För att hitta ett lämpligt s med binärsökning beräknas först en gissning g 
för det längsta matchande prefixet. Det räknas fram genom att beräkna 
medelvärdet av l och u, där l och u är undre och övre gräns för vilka 
längder sökningen har begränsats till. Initialt är l noll och u maximala 
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längden för en IP-adress minus ett, vilket här är 31 (IPv4). Om 
hashtabellen på position g innehåller nyckel prefix(x, g) lagras det värdet 
som är kopplat till nyckeln, som den bästa vidarebefodringsadressen 
hittils. l sätts då till g+1, det längsta matchande prefixet är av minst längd 

g+1. Om prefixet inte existerar sätts u till g-1. Att u blir g-1 beror på att 
det då ej finns något prefix av x längre än g, därmed borde det existera 
något prefix av x som är kortare än g. Sökningen utförs tills 
l > u. 

Problem
Det finns dock ett problem med denna version av strukturen vid sökning i 
arrayerna av typ T med prefixvärden. Sökningen efter x returnerar fel 
värde om ej exakt matchning finns utan det är det föregående elementet 
som ska returneras. Det föregående elementet kan returnera fel element, 
beroende på vilka prefix som finns i strukturen. Detta kan bäst illustreras 
av ett exempel, se bild 8.

Detta exempel är under förutsättning att ett lämpligt s-värde redan valts, 
korrekt array T att leta i har hittats och att prefixlängden är maximalt 8 
bitar.

Prefixvärden i arrayen:

Bild 8, Exempel för uppkommet problem i version 1 av y-fastträd.

Detta ger att vid uppslagning av det sökta värdet 1001 0100, returneras 
värdet b, medan det korrekta värdet vore a, då b innehåller fler signifikanta 
bitar än vad det sökta värdet x gör. En lösning på detta problem bedömdes 
inte kunna hittas inom tidsramen för detta examensarbete, dock hittades en 
alternativ struktur till den första versionen. Den nya skiljer sig en del i sin 
uppbyggnad från den teoretiska beskrivningen av y-fastträden, men har 
fortfarande samma tids- och minnesåtgång. Problemet som uppstod kan 
säkert lösas med den första strukturen om än okänt hur till denna tidpunkt. 
Nu kommer en genomgång av den nya strukturen.

Den nya strukturen
Den nya strukturen har samma algoritm för sökning (find) av prefix som 
den föregående versionen, men andra datatyper som stoppas in i 
strukturen. Det som skiljer sig är att i T arrayerna skapas nu adressrymder 
(AddressRange) som lagras istället för heltal. En adressrymd består av en 
startpunkt L och en slutpunkt H. Ett prefix på fem bitar med prefixlängd 
tre, exempelvis 010*, ger att dess adressrymd är alla tal mellan åtta och 
elva (01000, 01011). L är då lika med åtta och H lika med elva. Ett mer 
utförligt exempel kan ses i tabell 1 och bild 9. Detta är på samma sätt som 
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[10] gör vid insättning av prefix i splay-träd. De skapar först adressrymder 
som de sedan sätter in i trädet, som IP-uppslagningen sedan utförs på. 
Istället för att göra binärsökning på längden av ett prefix som tidigare, 
utförs binärsökning över adressrymder [3], [13]. 

Detta exempel förutsätter åtta bitars adresser:

Prefix Adressrymd

u * 0000 0000-1111 1111 (0-255)

a 1001* 1001 0000-10011111 (144-159)

b 1001 001* 1001 0010-1001 0011 (146-147)

c 1001 0111 1001 0111 (151)

Tabell 1, Adressrymder för prefix för insättning.

Tabell 1 visar fyra olika prefix u och a-c och i de högra fälten ses 
adressrymderna motsvarande prefixen. Adressrymderna är de objekt som 
sedan sätts in i strukturerna. u kan förutom att betraktas som ett prefix, ses 
som universum för alla åtta bitars tal. För u är startpunkten noll och 
slutpunkten 255. I bild 9 ses en grafisk representation av adressrymderna.

Bild 9, Adressrymder grafiskt representerade vid sökning av x (1001 
0100).

Efter adressrymderna skapats som i bild 9, införs vilken adress som ska 
returneras beroende på vilken adressrymd prefixvärdet är inom. 
Adressrymderna är insatta i arrayer av typ T och för varje adressrymd 
finns det lagrat förutom, dess start- och slutpunkt, vilken 
vidarebefordringsadress som ska returneras om det sökta värdet på prefixet 
är inom adressrymden. Bild 9 visar exemplet att vid sökning efter x av 
värde 10010100 ger resultatet 1001 0000. Detta kan också ses i tabell 2, 
där = betyder exakt matchning och > betyder att det föregående elementet 
returneras. Om talet är utanför de två mindre adressrymderna b och c 
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returneras a, om prefixet som söks är inom b, returneras b och om talet är c 
returneras c.

Adressrymds start- och slutpunkt = >

0000 0000 (0) u u

1001 0000 (144) a a

1001 0010 (146) b b

1001 0011 (147) b a

1001 0111 (151) c a

1001 1111 (159) a u

1111 1111 (255) - u

Tabell 2, Innehåller vilken adress att vidarebefordra paket till om ett tal är 
lika med eller större än en punkt.

Representationsvärden för grupperna(T) beräknas på liknande sätt som 
innan men att dessa baseras nu på vänsterarrayens sista adressrymds 
slutpunkt och nästa grupps första adressrymds startpunkt, men det blir 
fortfarande ett värde som existerar mellan dessa grupper. Där sedan SA 
populeras med s-värden och deras höger och vänster träd.

Efter att detta steg är gjort bearbetas SA för insättning (insert) av s i 
strukturen Y. SA skapas som tidigare och SA är sorterad då S ursprungligen 
är sorterad. Insättning av s-värden i Y görs genom att gå igenom alla s för 
varje längd precis som i den första versionen av y-fastträd, det som skiljer 
är att det är par av s som sätts in i Y. Paren är på formen: <min, max> och 
representerar vilka data som finns att tillgå för en viss nod. Ett enkelt 
exempel, se bild 10, längd ett ger ett par: <0, 24>, längd två:<0,11>, <20, 
24>, längd tre: <0,0>, <8, 11>, <20, 23>, <24, 24>, osv för resterande 
längder. Varje position i den övre strukturen Y, se bild 7, motsvarar en 
längd l. Index 0 i Y motsvarar längd l=1 osv. Det börjar med att värden 
från SA sätts in för längd 1, 2 tom 32 i Y. Om s-värdet för prefixlängden l 
inte finns i hashtabellen på position l-1: hash[l-1][prefix(s, l)] sätts paret 
<min, max > till <s, s> och in i hashtabellen tillsammans med index i för 
vilket index s har i SA, så här: hash[l-1][prefix(s, l)] <— i. Om värdet 
finns, uppdateras max till s.
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Bild 10, Binärt trie exempel med fem bitars heltal 0, 8, 10, 11, 20, 22, 23, 
24. Den streckade linjen till tal 24 införd pga platsbrist, övriga prickar 
indikerar en plats för en nod, men som ej existerar i detta trie.

Hur utförs IP-uppslagning i denna version?
Längsta prefixmatchning (find) går till så att först görs en binärsökning på 
längden av prefixet i hashtabellen, och kommer resultera i att ett par av 
representerande värden <min, max> hittas. Om min=max (arrayen 
innehåller endast ett värde) hittas korrekt s antingen i första min-värdet 
eller i max-värdet vid index ett mindre än nuvarande (ett mindre i index 
för s-paren) i SA arrayen, alltså det största talet av det lägre s-paret. Vidare 
om min $ max (arrayen innehåller mer än ett prefix) och om x är större än 
max väljs max som s. Om min $ max och x # max är korrekt s antingen 
min eller min vid det index som är ett mindre än nuvarande index för SA. I 
det sista fallet om det inte existerar ett s mindre än x returneras det minsta 
s som finns i SA. Efter ha hittat korrekt s-par och sedan s, kan nu korrekt 
array av typ T hittas och sedan utförs en ordinarie binärsökning på denna, 
där antingen x eller det största föregående elementet till x returnerar den 
adress som är lagrad för det prefixet.

Tidskomplexiteten för denna nya version för y-fastträd är att först 
binärsöka på ett van Emde Boas träd, som är en array av längd log u. 
Sedan lagras par av s i hashtabeller (HashMap), där det enligt Javas API tar 
O(1) tid att ta fram s-paret. Det går alltså åt log log u tid att slå upp korrekt 
s-par. Efter att det hittats återstår binärsökning på arrayerna som s pekar ut. 
Det tar logaritmisk tid på antalet element i arrayen, som i detta fall är log u 
objekt, detta ger att binärsökningen tar log log u tid. Totalt ger det log log 

u + log log u vilket ger 2 log log u och då 2<< u ger slutresultatet "(log 

log u). Minnesåtgången för den nya strukturen är "(n) där n är antalet 

prefix som ska sättas in i strukturen. Varje prefix som sätts in i strukturen 
blir en startpunkt på en adressrymd, sedan utifrån denna skapas 
adressrymdens slutpunkt. Det blir två tal per prefix alltså 2n. Hur detta 
görs i detalj se [3] s. 19 och [13]. Adressrymderna delas sedan upp i n / log 

u grupper om log u element. Detta ger en minnesåtgång på "(n). Detaljer 
för funktioner och klasser se kod i bilaga C.
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3.4. Verifiering och mätning 

När strukturerna blivit implementerade ska de verifieras, genom att 
kontrollera att de utför uppslagning på korrekt sätt. För att kontrollera 
detta används ett program av Stefan Nilsson vid KTH [9] för att se att 
strukturerna ger samma resultat som hans. Detta då hans kod är väl använd 
av många som tittat på problemet med IP-uppslagning och därmed borde 
kunna klassas som korrekt även om det kan finnas mindre fel, som är 
okända i denna stund. Efter att strukturerna har passerat verifieringen var 
det dags att mäta antalet uppslagningar strukturerna klarar per tidsenhet. 
Detta gjordes på en Sun V20z med två AMD Opteron 250 processorer med 
L1 cacheminne på 64 kB, L2 cacheminne på 1024 kB och 4 GB RAM-
minne med Linux som operativsystem. Den kod som används i kärnan på 
denna datorn är också från Stefan Nilsson och mer information kan fås 
från [14].

För att mäta antalet uppslagningar per sekund för de olika strukturerna 
används Stefan Nilssons [9] java-kod. Den utför tidtagning per enskild 
uppslagning och beräknar sedan ett medelvärde av antalet uppslagningar 
som en struktur klarar per sekund. Det är tusentals uppslagningar i varje 
tabell som sedan utförs i tio iterationer per körning. Programmet körs 
ytterligare tio gånger för att säkerställa uppslagningstiden från eventuella 
slumpartade mätvarianser.
Tre olika typer av mätningar gjordes en med riktig trafik, en med slumpad 

trafik baserad på de prefix som fanns i tabellen och en singelspårning som 

slumpade ut ett prefix ur tabellen och söktes flera gånger för att simulera 

trafik där det var samma IP-adress som eftersöktes. För att uppskatta 
storleken av strukturerna användes ett paket från JavaMex [15].

Det som jämförs mellan de olika strukturerna är om IP-uppslagning kan 
utföras med en tidskomplexitet på O(log log u) tid för van Emde Boas träd 
och y-fastträd jämfört med O(log u) tid för det binära triet. Det binära triet 
borde om teorin stämmer vara logaritmsikt långsammare än de övriga två, 
men stämmer detta praktiskt? Detta är temat för nästa avsnitt.
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4. Resultat

För att mäta antalet IP-uppslagningar en struktur klarar per tidsenhet behövs data 
att sätta in i strukturen. Det finns inte mycket data att tillgå från routrar med både 
routingtabeller och dess trafik under en tidsperiod. En tabell och trafikspår från 
1997 hittades för en router vid Funet (Finnish University and Research Network) 
hos Stefan Nilsson [9], det var den enda tabellen med trafikspår som blev funnen. 
Jag fann dessutom en routingtabell med lite nyare data från 2003 från en Oregon-
router från National Research Council i Italien [11]. Den minsta tabellen, Mae 
West från 1997, som gick att få tag på hos Nilsson [9] valdes för att se om denna 
skulle kunna rymmas i L2-cachen. Tabellen valdes enbart för att se vad 
mätningarna gav för resultat. Om en routingtabell är så liten att den kan rymmas i 
L2-cachen borde IP-uppslagning i denna resultera i ett större antal av 
uppslagningar per sekund än när operationerna måste hämta data ur RAM-minnet, 
då dessa operationer tar längre tid än att hämta data ur L2-minnet. 

Alla tabeller kan inte matchas med riktig trafik. Därför infördes ytterligare två 
varianter på mätningar: första varianten baseras på att slumpa fram trafik genom 
randomisering av de existerande prefixen i tabellen och antalet slumpade spår är 
lika i antal som prefix i tabellen. Dessa mätningar är markerade som "Slumpat" i 
tabellerna 3-5. Den andra mätningen är en singelspårning, markerad som "Singel" 
i tabellerna. I dessa valdes ett prefix ur routingtabellen och samma prefix söktes 
efter flera gånger för att simulera trafik där det var samma IP-adress som 
efterfrågades. Den sista typen av mätning som gjordes var för tabeller med riktig 
trafik inhämtat under en tidsperiod för en router. De är markerade med "Spår" i 
tabellerna. Funet var den enda tabell som det fanns riktiga data och routingtabell 
sparat för en tidsperiod.

Router Poster Adresser Minnes-
åtgång(MB)

Trafik, mätning i miljoner 
uppslagningar per sekund

Spår Slumpat Singel

Funet 41 578 20 10,4 7,3 7 12,2

Oregon 142 
475

67 22,6 - 6,4 12,3

Mae West 14 618 55 4,3 - 10,6 7,8

Tabell 3, Resultat med binär trädstruktur.
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Router Poster Adresser Minnes-
åtgång 
(MB)

Trafik, mätning i miljoner 
uppslagningar per sekund

Spår Slumpat Singel

Funet 41 578 20 11,5 2 3,8 3,9

Oregon 142 
475

67 36,5 - 2,2 3,6

Mae West 14 618 55 6,9 - 4 3,9

Tabell 4, Resultat med van Emde Boas struktur.

Router Poster Adresser Minnes-
åtgång 
(MB)

Trafik, mätning i miljoner 
uppslagningar per sekund

Spår Slumpat Singel

Funet 41 578 20 9,8 1,4 1,5 1,7

Oregon 142 
475

67 32,6 - 1,4 1,9

Mae West 14 618 55 3,9 - 1,6 1,6

Tabell 5, Resultat med y-fast struktur.

Ingen av de implementerade strukturerna i detta arbete ska ge större antal 
uppslagningar per tidsenhet med singelspårning, ändå kan det tydligt ses i tabell 
3-5, att så är fallet. Troligen beror detta på att Java-objekt används, det senaste 
framtagna objektet ligger i L1-minnet och de mindre vanliga i L2 och RAM-
minnet. Detta gör att det går snabbare att slå upp en IP-adress om och om igen än 
om de är olika. Det finns några undantag, men det verkar inte vara beroende på 
struktur utan storleken av routingtabellen. Mae West t ex har långsammare 
uppslagning eller tangerar i singelspårning jämfört med slumpad spårning. Det 
kan bero på att ett mindre lämpligt värde valdes för singelspårning för denna 
tabell eller att mycket fördelaktiga värden valdes för de övriga routingtabellerna, 
det är något som borde kunna undersökas vidare.

Något som kan observeras som avvikande i resultaten är att storleken på y-fast- 
trädets struktur är större än det binära triets vid data från Oregon tabellen. Det kan 
bero på hur y-fast strukturen är designad i kombination med vilka data som sätts 
in. Om många närliggande värden finns i routingtabellen utnyttjar triet samma väg 
medan i y-fast strukturen skapas enskilda addressrymder för varje prefix, det 
borde göra att y-fast strukturen kräver mer minne än vad det binära triet gör. Detta 

27



är troligen orsaken till att minnesåtgången för Oregon tabellen är större för y-fast 
strukturen än för det binära triet.

För att svara på den omformulerade frågan i inledningen av denna rapport: om 
dessa strukturer kan erbjuda en dataöverföring på en hastighet över 1 GB/s, måste 
resultaten i tabellerna 3-5 omvandlas från antal uppslagningar per sekund till 
bytes per sekund. Varje uppslagning motsvarar ett paket som ska genom routern. 
Om den ungefärliga storleken på paketen är känt och dess värde tas gånger antalet 
uppslagningar borde ett resultat på en ungefärlig överföringshastighet för dessa 
strukturer kunna fås. Den ungefärliga storleken för paket är ca 500 bytes [16], 
vilket gör att för att ha 1 GB/s i hastighet behövs minst 2 000 000 uppslagningar 
per sekund. Både det binära triet och van Emde Boas strukturen klarar den 
gränsen. Y-fastträd gör inte det men ligger på minst 700 MB/s vilket inte är alltför 
långt bort. Med lite optimering kanske även denna kan komma över 1 GB/s 
gränsen.
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5. Diskussion och slutsatser

Under examensarbetets början undersöktes vilka alternativ på strukturer det finns 
för att minska tidsåtgången på IP-uppslagning. Van Emde Boas strukturer, y-
fastträd och fusion-träd är de mest intressanta strukturerna då dessa framstår 
tydligast och framhävs också i litteraturen [1], [8] som lösningar. Fusion träd 
uteslöts dock då denna kändes mer komplex i jämförelse med van Emde Boas träd 
och y-fastträd och därmed koncentrerades arbetet på att jämföra van Emde Boas 
träd och y-fastträd med ett binärt trie.
Van Emde Boas strukturen är en struktur som många har studerat. Det är både bra 
och dåligt. En bra sak är att det finns exempel på implementationer som gör att det 
är enklare att förstå dessa komplexa träd. Dock skulle en implementation av denna 
struktur inte ge någon ny information utan bekräfta den information som redan har 
tagits fram. I kontrast till van Emde Boas träden står y-fastträdet. Om dessa finns 
inte mycket information tillgängligt och de är mindre undersökta. Det gör dem 
svårare att implementera, men att undersöka y-fast träden kan bidra till ny 
information. Dessutom är det en fördel att ha gått igenom van Emde Boas 
strukturen för att förstå y-fast trädens uppbyggnad då det är en viktigt del av y-fast 
trädets struktur. Y-fast trädet visar sig också vara svårare att förstå och 
implementera, då en felaktig eller mer svårlöst ansats gjordes till en början. En 
andra alternativ ansats löste problemet. Det löste dock inte problemet på bästa sätt 
då resultatet avviker en aning från den teoretiska beskrivningen av hur ett y-
fastträd är uppbyggt.

En annan sak som övervägdes i början var vilken typ av data som skulle 
användas, om det skulle vara realistiska eller fiktiva. Det är inte intressant att veta 
vilken typ av data som finns i dessa routingtabeller, utan vilken tid det tar att slå 
upp IP-adresser i tabellerna som är det intressanta. Fiktiva data konstaterades vara 
lämpligt för det som undersöks i detta arbete, men praktisk lite mer 
arbetskrävande då det kunde bli svårare att simulera och skapa lämpliga trafikspår 
och IP-adresser om simulering av riktig trafik skulle åstadkommas. Det blev 
därmed mest lämpligt att försöka få tag på riktig data. Den första tabellen med 
riktig data (Funet) hittades snabbt, genom [9]. Efter en del eftersökningar hittades 
en större tabell (Oregon) av mer realistisk storlek för dagen. Den sista (Mae West) 
valdes för att se om den kunde rymmas inom L2-minnet och om det påverkade 
resultatet på ett positivt sätt. Det kunde inte bekräftas då denna inte rymdes däri, 
men om en struktur ryms i L2-minnet borde varje IP-uppslagning ta mindre tid 
och därmed få ett större antal uppslagningar per sekund. Det bekräftas också av 
[3] s.14.

En förenkling av problemet som gjordes var dessutom att inga uppdateringar eller 
övriga ändringar så som tillägg eller borttagning av prefix i strukturen kunde göras 
i strukturen när den väl var genererad. I verkligheten sker det många tusentals 
förändringar i sekunden i tabellen vilket borde påverka resultatet av mätningar på 
verkliga routingtabeller negativt.
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Ett problem som finns med användning av Java som programmeringsspråk är att 
extra minne krävs (minne för att hålla reda på och skilja objekt åt) jämfört med ett 
mer "avskalat" språk såsom C och C++. Detta syns tydligt vid en jämförelse 
mellan den implementerade vEB-strukturens storlek i detta examensarbete och 
[10]. Med Mae West tabellen som exempel är storleken för denna tabell ca 0,5 
MB för C++ och 6,9 MB för Java trots att dessa implementationer är mycket lika i 
sin utformning.

Ett klart problem med Java är att alla 32 bitar i ett heltal (int) inte kan utnyttjas 
utan endast bit 1-31. Den första biten (bit 0) används för att indikera om talet är 
positivt eller negativt. Vilket gör att när IP-adresser (IPv4) med prefix av längd 32 
ska lagras i van Emde Boas och y-fast strukturerna måste vissa data 
(destinationsadresserna, prefix för insättning) lagras med en annan datatyp 
nämligen long som består av 64 bitar istället för 32 bitar. Detta gör att dessa data 
kommer uppta dubbelt så mycket minne som när int används som i det binära 
triet. Javas minnesbehov och att int inte kan utnyttjas fullt ut gör att vEB och y-
fast strukturer antagligen tar mer plats än vad de skulle behöva. Ett sätt att lösa 
detta, som nämnts, är att byta programmeringsspråk till ett som utnyttjar alla 32 
bitar i ett heltal. Strukturerna kommer då att minska, men det är okänt exakt hur 
mycket. Det är också möjligt att utnyttja alla 32 bitar i en int i Java. Det kommer 
i så fall krävas anpassning hur sortering ska ske av talen, hur talen tolkas vid 
framtagning med mera.

En viktig aspekt för strukturen är om den är skalbar och om den är anpassningsbar 
till IPv6. IPv6 är den version som håller på att införas i dagens system och består 
av 128 bitar. De strukturer som borde klara detta bäst är van Emde Boas och y-
fastträd, medan det binära triet kommer få en triehöjd på 128 istället för 32. Van 
Emde Boas och y-fast träd kommer behöva sju iterationer innan resultatet är hittat 
för IPv6 jämfört med fem för IPv4. För det binära triet kommer den ungefärliga 
söktiden att fyrdubblas, medan för de övriga strukturerna att maximalt dubbleras 
om man bara jämför förhållandet mellan prefixlängderna.
Dessutom tillkommer att antalet prefix förväntas öka i framtiden och pga 
platsbrist införs IPv6, som ökar adressutrymmet från ca 4 miljarder adresser till ca 
340 sextiljoner (1036).

Sammanfattningsvis kan sägas att de strukturer som jämförts i detta arbete och det 
sätt de implementerades på ej är lämpligt för routingtabeller. Resultaten från 
implementationerna visar dock att varken van Emde Boas eller y-fastträd 
genererar ett bättre resultat än ett binärt trie. Detta går emot de teoretiska bevisen 
att dessa har en tidskomplexitet på O(log log u) medan det binära triet ligger på 
O(log u). Varför genereras dessa resultat? En orsak kan vara att de routingtabeller 
som används inte är tillräckligt stora för att van Emde Boas eller y-fast 
strukturernas fördelar ska visas eller att fler minnesaccesser görs i dessa jämfört 
med det binära triet.

Angående storleken på strukturerna kan sägas att Java är ett programmeringsspråk 
som är mycket minneskrävande. Om något sätt att utnyttja Javas hela int, med ett 
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eget paket för sortering mm, skulle kunna införas borde minnesåtgången minska 
drastiskt. Det finns bättre sätt att öka flödet av paket tex genom att använda C eller 
C++. Trots detta utlovar de implementerade strukturerna en datagenomströmning 
på ca en gigabyte per sekund. Ett test [9] av kod för LC-trie ger en 
genomströmning på ca 5 GB/s. Resultaten visar att varken van Emde Boas eller y-
fastträdet är bättre än det binära triet i antalet uppslagningar per sekund. Dessutom 
visar van Emde Boas och det binära triet att dataöverföring i gigabyte per sekund 
är möjligt att göra i mjukvara med standardhårdvara.
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6. Framtida utveckling

Det finns några grenar från detta examensarbete som skulle vara intressant att 
undersöka vidare; den första är att de flesta routingtabeller består av 100-300 000 
tals poster i dagsläget och de ryms inte i dagens L2-cachar utan får lagras i både 
L1-, L2- och RAM-minnet. Att L2-cachen tar fram data snabbare än RAM-minnet 
är väl känt, därför skulle det vara intressant att mäta IP-uppslagningar i L2-cachen 
och se om det finns några fördelar om en routingtabell endast sparas däri. Detta 
skulle kunna göras genom att öka L2-minnet och/eller i kombination med 
nedskalning av en routingtabell och en lämplig implementation att lagra data som 
kräver minimalt med minne. En kombination av detta skulle vara en aspekt som 
skulle vara intressant, i väntan på ökat cacheminne.

Ett annat område att undersöka är om det finns några prefix som genererar bättre 
resultat än andra värden i en struktur (typvärden) och se om skillnaden i resultat är 
något som behöver beaktas. Detta då resultaten från detta examensarbete har gett 
resultat som pekar på att singelspårning ger en ökning i antalet uppslagningar per 
sekund jämfört med de slumpade spårningarna för två av tabellerna medan för den 
tredje tabellen gav tecken på motsatt effekt. Då väcks frågan om det är så att för 
de första två tabellerna tre och fyra valdes ett värde som genererade för bra 
resultat. Det värde som valdes inte är ett typvärde för spårning eller om det var ett 
värde som genererar sämre resultat än "normalvärdet" för Mae West-tabellen. 
Rent logiskt borde singelspårning vara snabbare om det senaste objektet har en 
referens i L1- eller L2-cachen. En minnesaccess får fram det datat snabbare än 
jämfört med data ej refererat till tidigare och då lagrat i RAM-minnet. Detta pekar 
på att det värde som valdes för singelspårning för Mae West var ett "dåligt" val. 
Ett följdspår vore då att undersöka vad som är ett normalt prefix för en tabell och 
sedan undersöka vad som händer med uppslagningstiden vid användning om ett 
"olämpligt", representativt och ett fördelaktigt prefix med uppslagningstiden för 
singelspårning.

Det som skulle vara mest intressant är hur mycket minnesåtgången skulle minska 
om all datalagring av long i examensarbetet kunde bytas ut mot int. Den borde 
halveras i en van Emde Boas och en y-fast struktur.

För övrigt skulle det vara av intresse att titta på Fusion-träd, som är en av 
strukturerna som kunde ha undersökts om tiden tillåtit detta. Fusion-träd utlovar 
en tidskomplexitet som är bättre än O(log u) enligt [17], [18], men inte lika bra 
som van Emde Boas och y-fast träd. Då detta arbete har visat att varken vEB eller 
y-fastträd är bättre än binära trie skulle det vara intressant att göra ett arbete med 
denna struktur, då dess teoretiska tidskomplexitet ligger mellan binära trie och de 
övriga. Demaine och Leong [17] påpekar att denna struktur passar mycket bra där 
antalet prefix är mycket få i förhållande till ett stort universum, vilket data i en 
routingtabell är.
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Bilaga A: Kod för binärt trie

Gemensamma filer som huvudprogrammet Test.java, Clock.java och Entry.java kan ses 
i Bilaga D.

Trie.java, huvudstrukturen för det binära triet
/**
 * Class representing a trie structure
 * @author Rebecka Björklund
 *
 */
public class Trie {
   private TrieNode root; //The root of the structure.
   private final int ipAddressLength = 32; //Length of the IP address, IPv4
   
   /**
    * Constructor of the trie structure.
    */
   public Trie() {
      root = new TrieNode(null);
   }
   
   public TrieNode getRoot() {
      return root;
   }
   
   public void setRoot(TrieNode root) {
      this.root = root;
   }
   
   /**
    * Lookup the best matching node for the prefix x.
    * @param x  prefix to search for
    * @return int, in a empty trie or no prefix nextHop is found zero is
    * returned.
    */
   public int find(int x) {
      TrieNode current = this.getRoot();
      // Sets the bestMatch to current if the root contains a prefix else 0.
      int bestMatch = (current.hasNextHop() ? current.getNextHop():0); 
      
      int mask = 1;
      mask <<= ipAddressLength-1;
      
      for (int i = 0; i < ipAddressLength; i++) {
         if ((x & mask) == 0 && current.hasLeftChild()){
            current = current.getLeftChild();
            if (current.hasNextHop()){
               bestMatch = current.getNextHop();
            }
         }else if ((x & mask ) != 0 && current.hasRightChild()) {
            current = current.getRightChild();
            if (current.hasNextHop()){
               bestMatch = current.getNextHop();
            }
         }else{
            break;
         }
         
         mask >>>= 1; 
      }
      return bestMatch;
   } 
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   /**
    * Inserts the given nextHop for a specified prefix x, insert new nodes in 
    * the trie if needed for the prefix.
    * @param nextHop the next-hop
    * @param length the length of x to be inserted
    * @param x the destinationaddress
    */
   public void insert(int x, int length, int nextHop) {
      TrieNode current = this.getRoot();
      
      int mask = 1;
      mask <<= ipAddressLength-1;
      
      for(int i= 0; i< length; i++){
         if((x & mask) == 0){
            if(current.hasLeftChild()){
               current = current.getLeftChild();
               if(i ==  (length - 1)){
                  // nextHop inserted at the end of the prefix
                  current.setNextHop(nextHop);
                  current.setHasNextHop(true);
               }
            }else{
               if(i ==  (length - 1)){
                  //nextHop inserted at the end of the prefix
                  current.setLeftChild(new TrieNode(nextHop, current));
               }else{
                  current.setLeftChild(new TrieNode(current));
               }
               current.setNo_children(current.getNo_children()+1);
               current = current.getLeftChild();
            }
            
         }else if ((x & mask) != 0){
            if(current.hasRightChild()){
               current = current.getRightChild();
               if(i ==  (length - 1)){
                  // nextHop inserted at the end of the prefix
                  current.setNextHop(nextHop);
                  current.setHasNextHop(true);
               }
            }else{
               if(i ==  (length - 1)){
                  //nextHop inserted at the end of the prefix
                  current.setRightChild(new TrieNode(nextHop, current));
               }else{
                  current.setRightChild(new TrieNode(current));
               }
               current.setNo_children(current.getNo_children()+1);
               current = current.getRightChild();
            }
         }
         
         mask >>>= 1; 
      } 
   }
}

TrieNode.java, en nod i binära triet
/**
 * Class representing a node in a trie
 * @author Rebecka Björklund
 *
 */
public class TrieNode {
 private int nextHop = 0;
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 private boolean hasNextHop = false;
 private int no_children = 0;
 private boolean isLeaf = true;
 private TrieNode leftChild = null;
 private TrieNode rightChild = null;
 private TrieNode parent = null;

 /**
  * Constructor for a node in a trie, taking a TrieNode as     * 
parameter, representing the parent node.
  * @param parent
  */
 public TrieNode(TrieNode parent) {
  setParent(parent);
 }

 /**
  * Constructor for a node in a trie, taking a TrieNode and   
  * integer with data as parameters.
  * @param data
  * @param parent
  */
 public TrieNode(int data, TrieNode parent) {
  nextHop = data;
  setHasNextHop(true);
  setParent(parent);
 }

 public boolean isLeaf() {
  return isLeaf;
 }

 public void setLeaf(boolean isLeaf) {
  this.isLeaf = isLeaf;
 }

 public TrieNode getLeftChild() {
  return leftChild;
 }

 public void setLeftChild(TrieNode leftChild) {
  this.leftChild = leftChild;
 }

 public boolean hasLeftChild() {
  return (leftChild != null);
 }

 public int getNextHop() {
  return nextHop;
 }

 public void setNextHop(int nextHop) {
  this.nextHop = nextHop;
 }

 public int getNo_children() {
  return no_children;
 }

 public void setNo_children(int no_children) {
  this.setLeaf(no_children == 0);
  this.no_children = no_children;
 }

 public TrieNode getRightChild() {
  return rightChild;
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 }

 public void setRightChild(TrieNode rightChild) {
  this.rightChild = rightChild;
 }

 public boolean hasRightChild() {
  return (rightChild != null);
 }

 public TrieNode getParent() {
  return parent;
 }

 public void setParent(TrieNode parent) {
  this.parent = parent;
 }

 public boolean hasNextHop() {
  return hasNextHop;
 }

 public void setHasNextHop(boolean hasNextHop) {
  this.hasNextHop = hasNextHop;
 }
}
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Bilaga B: Kod för van Emde Boas träd

Gemensamma filer som huvudprogrammet Test.java, Clock.java och Entry.java kan ses 
i Bilaga D.

vEB.java huvudstrukturen för van Emde Boas trädet
/**
 * Class representing a van Emde Boas structure
 * @author Rebecka Björklund
 */
public class vEBTree {

   private final int ipAddressLength = 32; //Length of the ip-addresses, IPv4
   private HashMap<Integer, Integer>[] vEB = new HashMap[ipAddressLength];  
   private int shortestPrefix = ipAddressLength;
   private ArrayList<Integer> prefixLengths = new ArrayList<Integer>();
   private double averageLength;
   
   /**
    * Constructor of the van Emde Boas Tree
    */
   public vEBTree(){
   }
   
   /**
    * Method that finds the longest prefix match of a prefix x
    * @param x ip-address
    * @return an int the best prefix match
    */
   public int find(int x){
      Integer bestMatch =0;
      // contains the best nextHop address, if 0 no prefix match has been 
      //found
      Integer index = null;
      int lowerBound = 0;
      int upperBound = ipAddressLength-1;
      int guess = (int)averageLength;
      
      while(lowerBound <= upperBound){
         if(vEB[guess] != null){
            index = vEB[guess].get(prefix(x, guess+1));
            if(index != null){
               bestMatch = index;
               lowerBound = guess + 1;
            }else{
               upperBound = guess -1;
            }
         }else{
            upperBound = guess -1;
         }
         
         //New guess
         guess = (int) java.lang.Math.floor((upperBound + lowerBound)/2);
      }
      return bestMatch;
   }
   
   /**
    * Method that uses a mask to retrieve only the relevant n bits of an
    * integer.
    * @param x the integer to use the mask on
    * @param n number of significant bits
    * @return an integer after applying the mask on x
    */
   private int prefix(int x, int n) {
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      int mask = 1;
      mask <<= ipAddressLength-1;
      mask >>= (n-1);
      return x & mask;
   }
   
   /**
    * Method that inserts all the unique entries and appropriate index for
    * their fowardingadress in the vEB structure.
    * 
    * @param entries
    * @param nextHopTable
    */
   public void insertAll(ArrayList<Entry> entries,
    ArrayList<Long> nextHopTable) {
      for (Entry e : entries) {
         insert(e.getKey(), e.getLength(),nextHopTable.indexOf(e.getValue()));
      }
   }
   
   /**
    * Method that inserts x in the van Emde Boas structure, with prefix
    * length "length" with index to the NextHop table.
    * @param x
    * @param length
    * @param nextHopIndex
    */
   public void insert(int x, int length, int nextHopIndex) {
      //Saves the shortest length of a prefix
      if(length < shortestPrefix)
         shortestPrefix = length;
      
      prefixLengths.add(length);
      calculateAverage(prefixLengths);
      
      if(vEB[length-1] == null){
         HashMap<Integer, Integer> temp = new HashMap<Integer, Integer>();
         temp.put(prefix(x, length), nextHopIndex);
         vEB[length-1] = temp;
      }else{
         vEB[length-1].put(prefix(x, length), nextHopIndex);
      }
      
      // If no predecessor is found set to zero, at index zero in the  
      //nextHopTable contains the "general" address, means also search to the 
      //right in find
      Integer address = 0;
      Integer index;
      int predLength = length-1;//holds the length of the predecessor prefix, 
 //at [length-1] the new value is inserted
      
      //Predecessor search
      while(predLength > 0){
         if(vEB[predLength-1] != null){
            index = vEB[predLength-1].get(prefix(x, predLength));
       //returns null if key is not contained in vEB[upperBound]
            if(index == null){
               predLength--;
            }else{
               //Found predecessor
               address = index;
               break;
            }
         }else{
            predLength--;
         }
      }
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      //predLength returned at which the predecessor element was found
      //inserting after this element therefor predLength++.
      predLength++;
      
      //Cases:
      //1: If no data for shorter or longer prefix of x exists, do nothing!
      //2: If there exists a shorter prefix of x, fill the intermediate 
      // lengths of x with the shorter prefixs next-hop address.
      while(predLength < length){
         if(vEB[predLength-1] == null){
            HashMap<Integer, Integer> temp = new HashMap<Integer, Integer>();
            temp.put(prefix(x, predLength), address);
            vEB[predLength-1] = temp;
         }else{
            vEB[predLength-1].put(prefix(x, predLength), address);
         }
         predLength++;
      }
   }
   
   /**
    * Method that calculate average length of the inserted prefixes
    * @param prefixLengths
    */
   private void calculateAverage(ArrayList<Integer> prefixLengths) {
      double sum = averageLength;
      averageLength= ((sum * (prefixLengths.size()-1)) + 
prefixLengths.get(prefixLengths.size()-1))/prefixLengths.size();
 }
}
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Bilaga C: Kod för y-fastträd

Gemensamma filer som huvudprogrammet Test.java, Clock.java och Entry.java kan ses 
i Bilaga D.

AddressRange.java en adressrymd.
/**
 * Class representing an AddressRange object
 * @author Tommy Färnqvist, modified by Rebecka Björklund
 */
public class AddressRange {

 // Gives next hop info for address x if start <= x < end holds
 private long start;
 private long end;
 private int grNextHop; // next hop if start < x < end
 private int eqNextHop; // next hop if x = start

 /**
  * Empty constructor of an address range object
  */
 public AddressRange(){
 }

 /**
  * Constructor of an address range object, with parameters
  * @param start
  * @param end
  * @param grNextHop, next hop if start < x < end
  * @param eqNextHop, next hop if x = start
  */
 public AddressRange(long start, long end, int grNextHop,
    int eqNextHop){
  this.start = start;
  this.end = end;
  this.grNextHop = grNextHop;
  this.eqNextHop = eqNextHop;
 }

 /* (non-Javadoc)
  * @see java.lang.Object#toString()
  */
 public String toString(){
  return start  + "," + end + "," + "," + grNextHop + "," + 
   eqNextHop;
 }

 public long getEnd() {
  return end;
 }

 public int getEqNextHop() {
  return eqNextHop;
 }

 public int getGrNextHop() {
  return grNextHop;
 }

 public long getStart() {
  return start;
 }
}
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Range.java ett rymd objekt med data för vidarebefodringsadress för uppslagning av ett 
tal som är inom eller större än adressrymden.
/**
 * Class representing a Range object
 * @author Tommy Färnqvist, modified by Rebecka Björklund
 */
public class Range implements Comparable  {
   
   private long endPoint;
   private int length;
   private long grNextAdr; 
   private long eqNextAdr;
   private int grNextHop; 
   private int eqNextHop;
   private boolean lowPoint = true; 

   /**
    * Constructor of a Range object, with no specific data to be set.
    */
   public Range(){
      endPoint = 0;
      length = 0;
      grNextHop = 0;
      eqNextHop = 0;
      grNextAdr = 0;
      eqNextAdr = 0;
      lowPoint = true;
   }
   
   /**
    * Constructor of a Range object, with data to set.
    * @param endPoint
    * @param length
    * @param grNextAdr
    * @param eqNextAdr 
    * @param grNextHop 
    * @param eqNextHop
    * @param lowPoint 
    */
   public Range(long endPoint, int length, long grNextAdr, long eqNextAdr,
   int grNextHop, int eqNextHop, boolean lowPoint){
      this.endPoint = endPoint;
      this.length = length;
      this.grNextHop = grNextHop;
      this.eqNextHop = eqNextHop;
      this.grNextAdr = grNextAdr;
      this.eqNextAdr = eqNextAdr;
      this.lowPoint = lowPoint;
   }
   
   /* (non-Javadoc)
    * @see java.lang.Object#toString()
    */
   public String toString(){
      String point = lowPoint==true? "L":"H";
      return endPoint  + "," + length + "," + point + "," + grNextHop + "," + 
   eqNextHop;
   }
   
   /**
    * Method that checks if this range object and another are equal
    * @param r range object to compare with
    * @return boolean true if equal otherwise false
    */
   public boolean equals(Range r){
      int mask = 1;
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      mask <<= 31;
      if(this.length == r.length){
         mask >>= length-1;
         if((this.endPoint & mask) == (r.endPoint & mask))
            {
               if(this.grNextAdr == r.grNextAdr)
                  {
                     if(this.eqNextAdr == r.eqNextAdr)
                        return this.isLowPoint() == r.isLowPoint();
                  }
            }
      }
      return false;
   }
   
   /**
    * Compares the ranges
    * @param o Object
    * @return integer
    * @return -1 if o is larger, 0 if equal and 1 if o is smaller
    */
   public int compareTo(Object o) {
      Range r = (Range)o;
      if(this.endPoint < r.endPoint)
         return -1;
      else if(this.endPoint > r.endPoint)
         return 1;
      else if(!this.isLowPoint() && r.isLowPoint())
         return 1;
      else if(this.isLowPoint() && !r.isLowPoint())
         return -1;
      else if(isLowPoint()) {
         if(this.length < r.length)
            return -1;
         else if (this.length > r.length)
            return 1;
      }
      else if(!isLowPoint()) {
         if(this.length < r.length)
            return 1;
         else if(this.length > r.length)
            return -1;
      }
      return 0;
   }
   
   public int getGrNextHop() {
      return grNextHop;
   }
   
   public void setGrNextHop(int grNextHop) {
      this.grNextHop = grNextHop;
   }
   
   public long getEndPoint() {
      return endPoint;
   }
   
   public long getEqNextAdr() {
      return eqNextAdr;
   }
   
   public int getEqNextHop() {
      return eqNextHop;
   }
   
   public long getGrNextAdr() {
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      return grNextAdr;
   }
   
   public boolean isLowPoint() {
      return lowPoint;
   }
   
   public int getLength() {
      return length;
   }
}

RangeTable.java en tabell med rymder.
/**
 * Class representing a RangeTable object
 * @author Tommy Färnqvist, modified by Rebecka Björklund
 */
public class RangeTable {

   private final int ipAddressLength = 32;
   private ArrayList<Range> array;
   
   /**
    * Constructor of a range table object
    * @param entries list with entries from the routing table
    * @param nextHopTable list with next-hops
    */
   public RangeTable(ArrayList<Entry> entries, ArrayList<Long> nextHopTable){
      
      int count;
      int rsize = 2*entries.size();
      Range newRange;
      Range[] rangeArray = new Range[rsize];
      
      newRange = new Range(); //Start of universe
      rangeArray[0] = newRange;
      
      newRange = new Range(0xFFFFFFFFL, ipAddressLength, 0, 0, 0, 0, false);
      rangeArray[3] = newRange;
      
      //Creates start and end of range for each entry in router table
      for(int i=1; i < entries.size(); i++){
         Entry tmp = (Entry) entries.get(i);
         
         newRange = new Range(tmp.getKey(), tmp.getLength(), 0, 
     tmp.getNextHop(), 0,  
     nextHopTable.indexOf(tmp.getNextHop()),true);
         rangeArray[1*i] = newRange;
         
         Long endPoint =  tmp.getLength() == ipAddressLength ? tmp.getKey() : 
     tmp.getKey() ^ (0xFFFFFFFFL >>> 
     tmp.getLength());
         newRange = new Range(endPoint, tmp.getLength(), 0,  tmp.getNextHop(), 
    0, nextHopTable.indexOf(tmp.getNextHop()), false);
         rangeArray[1*i+1] = newRange;
      }
      //Sorts the range objects
      Arrays.sort(rangeArray);
      
      Stack<Range> s = new Stack<Range>();
      int i = 1;
      s.push(rangeArray[0]);
      count = 1;//counts the number of uniquely matched address ranges
      
      Range temp1 = rangeArray[i];
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      //Goes through the rangeArray until end of universe is found or when the 
      //lenght of an endpoint is 32.
      //prefixes of length 32 is complete prefixes and has no address range.
      while(temp1.getLength() != ipAddressLength || 
  temp1.getEndPoint() != 0xFFFFFFFFL){
         //If low point put on stack otherwise pop the stack
         if(temp1.isLowPoint()){
            s.push(temp1);
            Range temp2 = rangeArray[i+1];
            while(temp1.getEndPoint() == temp2.getEndPoint() && 
   temp2.isLowPoint()){
               s.push(temp2);
               i++;
               temp1 = rangeArray[i];
               temp2 = rangeArray[i+1];
            }
            rangeArray[count] = temp1;//insert high point or endpoint with 
  //differing value to predecessor(at count-1)
            i++;
            temp1 = rangeArray[i];

            if(rangeArray[count].getEndPoint() == temp1.getEndPoint()){
               s.pop();//skip over temp1, take next
               Range range = s.pop();
               //set the > pointer for rangeArray[count] to the nexthop index 
    //of the narrowest and enclosing range to this.
   rangeArray[count].setGrNextHop(nextHopTable.
  indexOf(range.getEqNextAdr()));
               s.push(range);
               count++;
               i++;
               temp1 = rangeArray[i];
            }else{
               //set the > pointer for rangeArray[count] to the nexthop index 
    //of the narrowest and enclosing range to this
               //when the range contains of one element
               rangeArray[count].setGrNextHop(nextHopTable.
   indexOf(rangeArray[count].getEqNextAdr()));
               count++;
            }
         }else{
            rangeArray[count] =  temp1;
            s.pop();
            i++;
            temp1 = rangeArray[i];
            while(rangeArray[count].getEndPoint() == temp1.getEndPoint() && 
   !temp1.isLowPoint()){
               s.pop();
               i++;
               temp1 = rangeArray[i];
            }
            Range range = s.pop();
            //set the > pointer for rangeArray[count] to the nexthop index of 
      //the narrowest and enclosing range to this
            rangeArray[count].setGrNextHop(nextHopTable.
  indexOf(range.getEqNextAdr()));
            s.push(range);
            count++;
         }
      }
      rangeArray[count] =  temp1;
      count++;
      
      array = new ArrayList<Range>(count);
      for(int j=0; j < count; j++){
         array.add(rangeArray[j]);
      }
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   }
   
   /**
    * Method that returns a Range object stored at a specific index in a 
    * RangeTable
    * @param index
    * @return a range object 
    */
   public Range get(int index) {
      return array.get(index);
   }
   
   /**
    * Size of the RangeTable
    * @return the size of the RangeTable
    */
   public int size(){
      return array.size();
   }
}

RArray.java en array med adressrymder.
/**
 * Class representing an object which is an array of ranges
 * @author Rebecka Björklund
 */
public class RArray {
 
 private ArrayList<AddressRange> array =
  new ArrayList<AddressRange>();

 /**
  * Empty constructor of a range array object
  */
 public RArray(){
 }

 /**
  * Adding an address range to an RArray
  * @param a
  */
 public void put(AddressRange a){
  array.add(a);
 }

 /**
  * Retrieves an address range for a specific index
  * @param index
  * @return an address range
  */
 public AddressRange get(int index){
  return array.get(index);
 }

 /**
  * Method that locates an exact match of the value x or its   * 
predecessor.
  * @param x value to search for
  * @return an integer that is paired with either an exact match   * of 
x or its predecessor if neither exact match or predecessor   * is found null is 
returned.
  */
 public Integer find(long x){
  AddressRange best = null;
  int l = 0, u = array.size()-1, g;
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  if(array.size() <1)
   return null;

  while(l <= u){
   g = (int) java.lang.Math.floor((u + l) / 2);
   AddressRange k = array.get(g);
   if(x < k.getStart()){
    u = g - 1;
   }else if(x > k.getStart()){
    l = g + 1;
    best = k;
   }else {
    best = k;
    break;
   }
  }

  if (best != null) {
   return x > best.getStart() ? best.getGrNextHop() : 
    best.getEqNextHop();
  }

  return null;
 }

 /**
  * Method that gets the lowest value of address ranges in the   * 
array
  * @return an address range that is lowest
  */
 public long firstKey(){
  return array.get(0).getStart();
 }

 /**
  * Method that gets the gretest value of address rangs in the   * 
array
  * @return an address range that is greatest
  */
 public long lastKey(){
  return array.get(array.size()-1).getEnd() - 1;
 }

 /**
  * Method that return the size of the RArray
  * @return the size of the RArray
  */
 public int size() {
  return array.size();
 }

 /**
  * Method that return true if array is empty, otherwise false
  * @return boolean
  */
 public boolean isEmpty(){
  return array.isEmpty();
 }

 /* (non-Javadoc)
  * @see java.lang.Object#toString()
  */
 public String toString(){
  String str = null;
  int count = 0;
  for(AddressRange a:array){
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   str += count +":" + a.getStart() + " (" + 
    Long.toBinaryString(a.getStart()) + ")" +"  " + 
    a.getEnd() + "\n";
   count++;
  }
  return str;
 }
}

SplitValue.java klass för de representerande värdena s.
/**
 * Class representing the pointers to the left and right for 
 * splitvalue in the x-tree/van Emde Boas structure
 * @author Rebecka Björklund
 *
 */
public class SplitValue implements Comparable {

 private long splitvalue;
 private RArray left;
 private RArray right;
      private int index; // index within splitArray
 
 /**
  * Constructor with left and right tree as parameters
  * @param splitvalue
  * @param left
  * @param right
  * @param index
  */
    public SplitValue(long splitvalue, RArray left, RArray right,
 int index){
  setSplitvalue(splitvalue);
  setLeft(left);
  setRight(right);
  setIndex(index);
 }
 
 public RArray getLeft() {
  return left;
 }

 public void setLeft(RArray left) {
  this.left = left;
 }

 public RArray getRight() {
  return right;
 }

 public void setRight(RArray right) {
  this.right = right;
 }

 public long getSplitvalue() {
  return splitvalue;
 }

 public void setSplitvalue(long splitvalue) {
  this.splitvalue = splitvalue;
 }

 public int getIndex() {
  return index;
 }
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 public void setIndex(int index) {
  this.index = index;
 }

 /* (non-Javadoc)
  * @see java.lang.Comparable#compareTo(java.lang.Object)
  */
 public int compareTo(Object o) {
  SplitValue s = (SplitValue)o;
  if (splitvalue < s.splitvalue)
      return -1;
  if (splitvalue > s.splitvalue)
      return 1;
  return 0;
 }
    
}

SPair.java par av representerande värden s.
/**
 * Class representing a pair of SplitValue objects
 * @author Tommy Färnqvist, modified by Rebecka Björklund
 */
public class SVPair {
 private SplitValue first;
 private SplitValue second;

 /**
  * Empty constructor for a pair of SplitValues
  */
 public SVPair(){
 }

 /**
  * Constructor for a SplitValue pair, with parameters
  * @param first
  * @param second
  */
 public SVPair(SplitValue first, SplitValue second){
  this.first = first;
  this.second = second;
 }

 /* (non-Javadoc)
  * @see java.lang.Object#toString()
  */
 public String toString(){
  return first.toString()  + "," + second.toString();
 }

 public SplitValue getFirst() {
  return first;
 }

 public SplitValue getSecond() {
  return second;
 }

 public void setFirst(SplitValue first) {
  this.first = first;
 }

 public void setSecond(SplitValue second) {
  this.second = second;
 }
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}

yFast.java huvudstrukturen för y-fastträd
/**
 * Class representing a y-fast structure
 * @author Rebecka Björklund
 */
public class yFast {
   private final int ipAddressLength = 32;
   private final int upperSize = 32;
   // Upper size of the binary search tree, shall be log u, in this case
   // u=2^32 -> upperSize 32.
   private HashMap<Long, SVPair>[] xTree = new HashMap[ipAddressLength];
   private ArrayList<SplitValue> splitArray = new ArrayList<SplitValue>();
   
   /**
    * Constructor of the y-fast structure.
    */
   public yFast(RangeTable ranges) {
      insertRanges(ranges);
   }
   
   /**
    * Method that insert the ranges from the range table into a y-fast tree
    * @param ranges list with ranges
    */
   private void insertRanges(RangeTable ranges){
      ArrayList<AddressRange> rngArray = 
  new ArrayList<AddressRange>(ranges.size());

      //Start of universe
      AddressRange rng = new AddressRange(ranges.get(0).getEndPoint(), 
  ranges.get(1).getEndPoint(), ranges.get(0).getGrNextHop(), 
  ranges.get(0).getEqNextHop());
      rngArray.add(rng);
      
      for(int i = 1; i < ranges.size() - 1;i++){
         rng = new AddressRange(ranges.get(i).getEndPoint(), 
  ranges.get(i+1).getEndPoint(), ranges.get(i).getGrNextHop(), 
  ranges.get(i).getEqNextHop());
         rngArray.add(rng);
      }
      
      //Insert address ranges in splitArray
      insertArray(rngArray);
      
      //Insert splitvalues in x-fast tree
      for(int i = 0; i < ipAddressLength; i++)
         xTree[i] = new HashMap<Long, SVPair>();
      
      for(SplitValue s:splitArray){
         for (int i = 0; i < ipAddressLength; i++){
            SVPair svp = xTree[i].get(prefix(s.getSplitvalue(),i+1));
            if(svp == null)
               xTree[i].put(prefix(s.getSplitvalue(),i+1), new SVPair(s,s));
            else
               svp.setSecond(s);
         }
      }
   }
   
   /**
    * Method that divides the values into groups of 'log u' elements
    * and calculate the splitvalue of these while inserted into the list
    *  'splitArray' togheter with the groups.
    * @param list a list with address ranges
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    */
   private void insertArray(ArrayList<AddressRange> list){
      int index = 0;

      for(AddressRange a:list){
         if(splitArray.isEmpty()){
            long splitvalue = a.getEnd() - 1;
            RArray temp = new RArray();
            temp.put(a);
            splitArray.add(new SplitValue(splitvalue, temp, new RArray(), 
  index));
            index++;
         }else{
            SplitValue last = splitArray.get(splitArray.size()-1);
            RArray left = last.getLeft();
            RArray right = last.getRight();
            
            if(left.size() < upperSize){
               left.put(a);
               long splitvalue = left.lastKey();
               last.setSplitvalue(splitvalue);
            }else if(right.isEmpty()){
               right.put(a);
            }else if(right.size() < upperSize){
               right.put(a);
            }else if(left.size() == upperSize &&  right.size() == upperSize){
               RArray temp = new RArray();
               temp.put(a);
               long splitvalue = right.lastKey();
               splitArray.add(new SplitValue(splitvalue, right, temp, index));
               index++;
            }else{
               System.out.print("Missed insert case...");
               System.out.println("Size:" + left.size() +" " + right.size());
            }
         }
      }
   }
   
   /**
    * Method that lookup the prefix x in the structure, to find the nextHop
    * address index.
    * @param x
    * @return integer representing the index of the nextHop, if nothing is
    * found index zero is returned.
    */
   public int find(long x) {
      int lowerBound = 0;
      int upperBound = upperSize - 1;
      int guess = 0;
      int bestGuess = 0;
      SVPair bestSV = null;
      SplitValue s = null;
      
      //Binary search for finding longest matching prefix for x
      //among splitvalues in x-fast tree
      while (lowerBound <= upperBound) {
         // New guess
         guess = (int) java.lang.Math.floor((upperBound + lowerBound) / 2);
         
         if (xTree[guess] != null){
            SVPair curr = xTree[guess].get(prefix(x,guess+1));
            if (curr != null){
               bestSV = curr;
               bestGuess = guess;
               lowerBound = guess + 1;
            }
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            else
               upperBound = guess - 1;
         }
         else
            upperBound = guess - 1;
      }
      
      // Determine which splivalue is pred(x)
      if (bestSV != null){
         if(bestGuess == ipAddressLength - 1)
            s = bestSV.getFirst();
         else {
            if (bestSV.getFirst().getSplitvalue() == 
    bestSV.getSecond().getSplitvalue()){
               if (bestSV.getFirst().getSplitvalue() > x){
                  s = splitArray.get(bestSV.getFirst().getIndex()-1);
               }else
                  s = bestSV.getFirst();
            }else{
               if (x > bestSV.getSecond().getSplitvalue())
                  s = bestSV.getSecond();
               else {
                  if (bestSV.getFirst().getIndex() > 0)
                     s = splitArray.get(bestSV.getFirst().getIndex()-1);
                  else
                     s = bestSV.getFirst(); // x < smallest splitvalue
               }
            }
         }
      }
      
      // Search binary trees for address range with start <= x < end
      // and return correct next hop index
      if (s != null){
         if (s.getRight().isEmpty())
            return s.getLeft().find(x);
         else {
            Integer res = s.getRight().find(x);
            return res == null ? s.getLeft().find(x) : res;
         }
      }
      else
         return 0;
   }
   
   /**
    * Method that uses a mask to retrieve only the relevant n bits of a
    * integer.
    * @param x the integer to use the mask on
    * @param n number of significant bits
    * @return an integer after applying the mask on x
    */
   private long prefix(long x, int n) {
      int mask = 1;
      mask <<= ipAddressLength - 1;
      mask >>= n-1;
      return x & mask;
   }
}
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Bilaga D: Gemensamma klasser och metoder

Test.java för binärt trie ett exempel på huvudprogram nedan, observera att insättning av 
de olika strukturerna sker på olika sätt, mer detaljer kan ses på www-und.ida.liu.se/
~rebbj508.

/**
 * Main  program for testing and comparison 
 * @author Rebecka Björklund
 * 
 */
public class Test {
 public static void main(String[] args) {
  //Copied from S Nilsson
  if(args.length < 1 || args.length > 3) {
   System.err.print("Usage: java Test ");
   System.err.println("routing_file [traffic_file] [n]");
   return;
  }
  int repeat = 1;
  boolean trafficSubmitted = false;
  if (args.length == 3) {
   repeat = Integer.parseInt(args[1]);
   trafficSubmitted = true;
  } else if (args.length == 2) {
   if (Character.isDigit(args[3].charAt(0)))
    repeat = Integer.parseInt(args[3]);
   else
    trafficSubmitted = true;
  }
  try{
   ArrayList<Entry> entries = readEntries(args[0]);
   System.err.print("Table file: " + args[0]);
   System.err.println(" (" + entries.size() + " lines)");

   // Sorts the list
   sortEntries(entries);
   
   // Inserts the different nextHop addresses in the 
   // nextHopTable storess no duplicate entries
   ArrayList<Long> nextHopTable = new ArrayList<Long>();
   buildNextHopTable(entries, nextHopTable);

   // Remove duplicates
   removeDuplicates(entries);
   System.err.println(" (" + entries.size() + " lines)");
   
   //writeEntries(entries, 30);

   //Reads the traffic file
   ArrayList<Integer> traffic = new ArrayList<Integer>();
   
   if (trafficSubmitted) {
                           traffic = readTraffic(args[3]);
                           System.err.print("Traffic file: " + args[3]);
                           System.err.println(" (" + traffic.size() + " 
     lines)");
                        } else { // use data from routing table as traffic
                           for (int i = 0; i < entries.size(); i++)
                              traffic.add((int) (entries.get(i).getValue() & 
     0xFFFFFFFFL));
                              // permute the entries
                             Random rand = new Random();
                             for (int i = 0; i < entries.size() - 1; i++) {
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                                int j = i + rand.nextInt(entries.size() - i);
                                int temp = traffic.get(i);
                                traffic.set(i, traffic.get(j));
                                traffic.set(j, temp);
                             }
                        }
   
   // Insert nextHop data in structure
   Trie T = new Trie();
   for (Entry e : entries) {
                           T.insert(e.getKey(), e.getLength(), 
     nextHopTable.indexOf(e.getValue()));
   }
   
   if (repeat > 1)
                           System.err.println("Repeated " + repeat + " 
     times");
   run(traffic, T, nextHopTable, repeat, 10, true);
  }catch(IOException exp){
   exp.getStackTrace();
  }
 }

 /**
  * Search for the entries in 'traffic'' in the trie
  * 'tree' 'repeat' times. The experiment is repeated 'n'
  * times and statistics are computed.
  * @param traffic, list with traffic traces
  * @param tree, the structure in which the lookups shall be done
  * @param nextHopTable, list with next-hop addresses
  * @param repeat
  * @param n
  * @param verbose
  */
   private static void run(ArrayList<Integer> traffic, Trie tree, 
     ArrayList<Long> nextHopTable,int repeat,
     int n, boolean verbose) {
      Clock t = new Clock();
      DecimalFormat df = new DecimalFormat("0.00");
      long[] time = new long[n];
      long min, x_sum, x2_sum;
      double aver, stdev;
      long res; 
      
      for (int i = 0; i < n; ++i) {
         t.reset();
         t.start();
         for (int j = 0; j < repeat; ++j){
            for (int k = 0; k < traffic.size(); k++){
               res = nextHopTable.get(tree.find(traffic.get(k)));
               //Prints the result
               //System.out.println(res);
            }
         }
         t.stop();
         time[i] = t.getTime();
      }
      
      //Calculating the statistics
      x_sum = x2_sum = 0;
      min = Long.MAX_VALUE;
      for (int i = 0; i < n; ++i) {
         x_sum += time[i];
         x2_sum += time[i]*time[i];
         min = time[i] < min ? time[i] : min;
      }
      if (n > 1) {
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         aver = x_sum / (double) n;
         stdev = Math.sqrt(Math.abs(x2_sum - n*aver*aver) / (n - 1));
         System.err.print("min: " + min);
         System.err.print("  aver: " + df.format(aver));
         System.err.print("  stdev: " + df.format(stdev));
      }
      if (verbose) {
         System.err.print(" (");
         for (int i = 0; i < n - 1; ++i)
            System.err.print(time[i] + ",");
         System.err.print(time[n - 1] + ")");
      }
      System.err.println();
      if (min == 0 || !verbose)
         return;
      System.err.print(1000L * repeat * traffic.size() / min);
      System.err.print(" lookups/sec");
      if (verbose) {
         System.err.print(" (" + min + " ms, ");
         System.err.print(repeat * traffic.size() + " lookups)");
      }
      System.err.println();
   }

   
   /**
    * Method that read the entries in the file. Code copied, but modified,
    * from S Nilsson
    * 
    * @param String with fileName
    * @return ArrayList with Entry elements
    * @throws IOException
    */
   private static ArrayList<Entry> readEntries(String fileName)
      throws IOException {
      BufferedReader inFile = new BufferedReader(new FileReader(fileName));
      ArrayList<Entry> list = new ArrayList<Entry>();
      String s;
      while ((s = inFile.readLine()) != null) {
         StringTokenizer st = new StringTokenizer(s);
         int x = (int)(Long.parseLong(st.nextToken()) & 0xFFFFFFFFL);
         int length = Integer.parseInt(st.nextToken());
         Long nextHop = Long.parseLong(st.nextToken());
         list.add(new Entry(x, length, nextHop));
      }
      inFile.close();
      return list;
   }

   /**
    * Method that read the traffic entries in the file.
    * 
    * @param fileName
    * @return ArrayList with Integer elements
    * @throws IOException
    */
   private static ArrayList<Integer> readTraffic(String fileName) 
 throws IOException {
      BufferedReader inFile = new BufferedReader(new FileReader(fileName));
      ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>();
      String s;
      while ((s = inFile.readLine()) != null) {
         int data = (int)(Long.parseLong(s) & 0xFFFFFFFFL);
         list.add(data);
      }
      inFile.close();
      return list;
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   }
   
   /**
    * Method that populates the nextHopTable.
    * @param entries, arrayList to obtain data from
    * @param list, arrayList to insert data into
    */
   private static void buildNextHopTable(ArrayList<Entry> entries, 
       ArrayList<Long> nextHopTable){
      for (Entry e : entries) {
         if (nextHopTable.isEmpty()) {
            nextHopTable.add(e.getValue());
         } else if (!nextHopTable.contains(e.getValue())) {
            nextHopTable.add(e.getValue());
         }
      }
      //Sorts the nextHop values
      Long[] temp = (Long[])nextHopTable.toArray(
     new Long[nextHopTable.size()]);
      Arrays.sort(temp);
      nextHopTable.clear();
      for(int i = 0; i < temp.length ; i++){
         nextHopTable.add(new Long(temp[i]));
      }
      //Prints the nextHopTable
      //System.err.println();
      //System.err.println("nexthop:");
      //for(long i : nextHopTable)
      // System.err.println(i);
      //System.err.println();
   }
   
   /**
    * Write the first n lines of the Entry array to stdout. Code copied and
    * modified from S Nilsson
    * 
    * @param t,an array with Entry elements
    * @param n,number of lines to print
    */
   private static void writeEntries(ArrayList<Entry> entries, int n) {
      if (entries.size() < n)
         n = entries.size();
      System.err.println();
      System.err.println("Entry (nexthop):");
      for (int i = 0; i < n; i++){
         System.err.println(Integer.toBinaryString(entries.get(i).getKey()) + 
    " (" + entries.get(i).getValue()  + ")");
      }
      System.err.println();
   }
   
   /**
    * Removes duplicates in the arraylist
    * 
    * @param list, ArrayList with instances of Entry
    */
   private static void removeDuplicates(ArrayList<Entry> list) {
      int i = 1;
      if (list.size() > 1) {
         while(i < list.size()-1){
            if(list.get(i-1).equals(list.get(i)))
               list.remove(i-1);
            else
               i++;
         }
      }
   }
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   /**
    * Sort the entries in the ArrayList
    * @param entries, ArrayList with instances of Entry
    */
   private static void sortEntries(ArrayList<Entry> entries){
      Entry[] temp = (Entry[])entries.toArray(new Entry[entries.size()]);
      Arrays.sort(temp);
      entries.clear();
      for(int i = 0; i < temp.length ; i++){
         entries.add(new Entry(temp[i].getKey(), temp[i].getLength(), 
  temp[i].getValue()));
      }
   }
}

Clock,java gemensam för: Binärt trie, van Emde Boas och y-fastträd.
/*
 * Clock.java    1.0 2000/01/01
 *
 * Copyright (c) 2000 Stefan Nilsson
 * KTH, Nada
 * SE-100 44 Stockholm, Sweden
 * http://www.nada.kth.se/~snilsson
 *
 * The code presented in this file has been tested with care but
 * is not guaranteed for any purpose. The writer does not offer
 * any warranties nor does he accept any liabilities with respect
 * to the code.
 */
import java.io.Serializable;

/**
 * A simple clock utility for measuring time in milliseconds.
 *
 * @author  Stefan Nilsson
 * @version 1.0, 1 jan 2000
 */
public class Clock implements Serializable {

 private static final long serialVersionUID = 1L;

 /**
     * Time when start() was called. Contains a valid time
     * only if the clock is running.
     */
    private long startTime;

    /**
     * Holds the total accumulated time since last reset.
     * Does not include time since start() if clock is running.
     */
    private long totalTime = 0;

    private boolean isRunning = false;

    /**
     * Turns this clock on.
     * Has no effect if the clock is already running.
     */
    public void start() {
        if (!isRunning) {
            isRunning = true;
            startTime = System.currentTimeMillis();
        }
    }
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    /**
     * Turns this clock off.
     * Has no effect if the clock is not running.
     */
    public void stop() {
        if (isRunning) {
            totalTime += System.currentTimeMillis() - startTime;
            isRunning = false;
        }
    }

    /**
     * Resets this clock.
     * The clock is stopped and the total time is set to 0.
     */
    public void reset() {
        isRunning = false;
        totalTime = 0;
    }

    /**
     * Returns the total time that this clock has been running since
     * last reset.
     * Does not affect the running status of the clock; if the clock
     * is running when this method is called, it continues to run.
     *
     * @return the time in milliseconds.
     */
    public long getTime() {
        return totalTime +
            (isRunning ? System.currentTimeMillis() - startTime : 0);
    }

    /**
     * Tests if this clock is running.
     *
     * @return <tt>true</tt> if this clock is running;
     *         <tt>false</tt> otherwise.
     */
    public boolean isRunning() {
        return isRunning;
    }
}

Entry.java gemensam för binärt trie, van Emde Boas och y-fastträd.
Skiljer sig lite åt endast för varaibel x, då den är av typen long i y-fastträdet och därmed 
påverkar metoden compareTo i denna klass.
/**
 * Class representing an Entry object
 * @author Rebecka Björklund
 */
public class Entry implements Comparable  {
 
 private int x;
 private int length;
 private long nextHop;

 /**
  * Constructor of the entry object
  * @param x ip-address
  * @param length length of the prefix
  * @param nextHop fowardingaddress
  */
 public Entry(int x, int length, Long nextHop) {
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  setKey(x);
  setLength(length);
  setNextHop(nextHop);
 }
 
 /* (non-Javadoc)
  * @see java.lang.Object#toString()
  */
 public String toString(){
  return (x & 0xFFFFFFFFL) + "," + length + "," + nextHop;
 }
 
 /**
  * Compares the keys considering prefix length
  * 
  * @param entry
  * @return boolean, true if equal otherwise false
  */
 public boolean equals(Entry entry) {
  int mask = 1;
  mask <<= 31;
  if (this.length == entry.length) {
   mask >>= length - 1;
   return (this.x & mask) == (entry.x & mask);
  }
  return false;
 }
 
 /**
  * Compares the key and the length of entries
  * @param o Object
  * @return -1, e is larger
  * @return 0, equal
  * @return 1, e is smaller
  */
 public int compareTo(Object o) {
   Entry e = (Entry)o;
   // length more important than value
   if (length < e.length)
            return -1;
        if (length > e.length)
            return 1;
        
        // Handle negativ numbers
        if (x < 0 && e.x >= 0)
            return 1;
        if (x >= 0 && e.x < 0)
            return -1;
        if (x < e.x)
            return -1;
        if (x > e.x)
            return 1;
        
  return 0;
 }

 public int getLength() {
  return length;
 }

 public void setLength(int length) {
  this.length = length;
 }

 public void setNextHop(Long nextHop) {
  this.nextHop = nextHop;
 }
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 public void setKey(int x) {
  this.x = x;
 }

 public int getKey() {
  return x;
 }

 public long getValue() {
  return nextHop;
 }

 public long setValue(long value) {
  setNextHop(value);
  return nextHop;
 }
}
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