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Abstrakt 

IPv6 har, till skillnad från tidigare versioner av protokollet, inbyggt stöd för 

redundans hos gatewayenheter. Vid nyttjande av ett flertal gatewayenheter kan det, 

med hjälp av Neighbor Unreachability Detection, ske automatisk övergång till en 

ny gatewayenhet utifall att den aktiva skulle gå ur funktion. Innan IPv6 har man 

varit tvungen att förlita sig på externa lösningar för att uppnå denna redundans. 

Den huvudsakliga fråga som ställs i rapporten är om det inbyggda stödet för 

gatewayredundans i IPv6 är tillräckligt snabbt för att kunna nyttjas självständigt, 

utan att förlita sig på externa lösningar. För att kunna ta fram ett värde om vad som 

var ”tillräckligt snabbt” har vi, genom att läsa tidigare forskning om användares 

upplevelse av fördröjningar, kommit fram till att en fördröjning ej får överstiga tio 

sekunder. Rapporten undersöker även ifall det finns externa lösningar för 

gatewayredundans som arbetar tillräckligt snabbt, samt om det finns andra 

situationer där man kan föredra en extern lösning framför Neighbor Unreachability 

Detection. Efter ett antal experiment har vi kunnat klarlägga att det inbyggda 

stödet för gatewayredundans i IPv6 inte arbetar tillräckligt snabbt, enligt 

användare, för att självständigt klara av uppgiften. Undersökningar som beskrivs i 

rapporten visar även att ett externt First Hop Redundancy Protocol har god 

potential att återställa kommunikation tillräckligt snabbt för att en användare ska 

anse fördröjningen acceptabel. Dessutom bekräftar det här arbetet att det finns 

situationer där man kan föredra ett First Hop Redundancy Protocol framför 

Neighbor Unreachability Detection. 

Nyckelord: IPv6, gatewayredundans, Neighbor Unreachability Detection, 

användarupplevelse 

  



   

 

   

 

Abstract 

Unlike earlier versions of the Internet Protocol, IPv6 have native support for 

gateway redundancy. By using more than one gateway, Neighbor Unreachability 

Detection supports automatic switching to a new gateway in the case the active 

one fails. Before IPv6 you had to rely on external solutions to achieve this kind of 

redundancy. The main question that is set in the report is if the built-in support for 

gateway redundancy in IPv6 is fast enough to be used independently, without the 

use of external solutions. In order to obtain a value about what was “fast enough” 

we have, by reading previous research about how users experience delay, 

concluded that a delay must not exceed ten seconds. The report also examines if 

there are external solutions for gateway redundancy that operates quick enough, 

and if there are other situations where you might prefer an external solution over 

Neighbor Unreachability Detection. After a number of experiments we’ve been 

able to conclude that, according to users, the native support for gateway 

redundancy in IPv6 is not working fast enough to independently solve the task. 

Experiments described in the report also shows that an external First Hop 

Redundancy Protocol has good potential to restore communication fast enough for 

a user to find the delay acceptable. Furthermore the work confirms that there are 

situations where you might prefer a First Hop Redundancy Protocol over Neighbor 

Unreachability Detection. 

Keywords: IPv6, gateway redundancy, Neighbor Unreachability Detection, user 

experience 



   

 

   

 

Förord 

En anledning till att vi ville utföra just den här undersökningen var att vi 

ville ta reda på mer om Neighbor Unreachability Detection i IPv6. 

Dessutom uppmärksammade vi att de sista IPv4-adresserna hade allokerats 

upp bara några veckor innan examensarbetet påbörjades. Vi kände då att 

arbetet var aktuellt och desto mer intressant. 

Vi vill speciellt tacka vår handledare Thomas Ivarsson som bidragit med 

idéer och inspiration under arbetets gång. Även ett stort tack till 

medstudenter som funnits där när man behövt diskutera tankar kring 

arbetet. 
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1 Introduktion  
Detta första kapitel innehåller en inledning där det beskrivs vad uppsatsen 

kommer handla om. Därefter presenteras vår problemformulering, följt av 

syfte och en frågeställning. I slutet av kapitlet finns våra avgränsningar, som 

beskriver vad för utrustning och teknologier som används, följt utav en 

beskrivning av vilken målgrupp som uppsatsen är skriven för. 

1.1 Inledning 

Internet Protocol (IP) är det mest använda protokollet för kommunikation 

mellan olika nätverksanslutna enheter, och används både i Local Area 

Networks (LAN) - och i Wide Area Networks (WAN) -miljöer (Higginson & 

Shand, 1997). I Request For Comments (RFC) 2460 presenteras nästa 

generations IP-protokoll, IPv6 (Deering & Hinden, 1998). Detta protokoll 

kommer att ersätta det nuvarande IP-protokollet (IPv4), eftersom adresserna i 

den gamla adressrymden nu har blivit allokerade (ICANN, 2011).  

Braden & Postel (1987) beskriver hur olika nätverk är sammankopplade med 

hjälp utav en IP-Gateway. IP-Gateway beskrivs som en enhet som är ansluten 

till två eller flera olika nätverk och har en IP-adress i vardera nätverk. Denna 

enhet måste även flytta datapaket mellan olika IP-nätverk, även kallat 

routning. Higginson & Shand (1997) beskriver vikten utav gatewayredundans 

i IPv4-nätverk. I samma artikel beskrivs det även att man måste ha ett 

protokoll utöver IPv4 för att åstadkomma gatewayredundans. 

Gatewayredundans är viktigt för att tillhandahålla hög tillgänglighet i 

nätverk. Med det är det också viktigt att det arbetar tillräckligt snabbt för att 

användare och tjänster ska påverkas så lite som möjligt (Shinn, 2009). Till 

skillnad från IPv4 har IPv6 inbyggt stöd för gatewayredundans i form utav 

Neighbor Discovery Protocol (NDP) (Narten, Nordmark, Simpson, & 

Soliman, 2007). Man kan då ifrågasätta ifall IPv6 verkligen behöver någon 

fristående lösning för att åstadkomma en kompetent gatewayredundans. 

I detta arbete definieras gatewayredundans som en lösning för att möjliggöra 

utnyttjande utav ett flertal alternativa gateways, vilka datatrafik kan använda 

för att nå sin destination. När ett byte utav gateway sker uppstår en 

fördröjning som kan variera i tid. 

Det finns tidigare forskning som beskriver hur användare upplever 

fördröjningar. Denna information ska användas för att komma fram till ett 

gränsvärde för hur snabbt kommunikation måste återställas för att anses vara 

acceptabelt. När det är klarlagt kan vi komma fram till en slutsats. 
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1.2 Tidigare forskning 

Shinn (2009) menar att det är extremt viktigt att om enheter sätts ur funktion 

ska det inte påverka det vardagliga användandet av tjänster i nätverket. 

Artikeln beskriver och analyserar ett antal olika protokoll för 

gatewayredundans, däribland Hot Standby Routing Protocol, HSRP och 

Virtual Router Redundancy Protocol, VRRP, vidare beskrivs en egen 

implementation av VRRPv2, kallad Redundant Gateway Protocol, RGP. 

Shinn (2009) påpekar att tiden det tar för gatewayredundansprotokoll att 

återställa kommunikationen är viktig att ta hänsyn till. Hög tillgänglighet är 

avgörande för att avbruten kommunikation inte ska upplevas av 

slutanvändaren. HSRP har en minimumtid för skickande av hello-

meddelanden på en sekund, dessutom är minimumtiden det tar innan en aktiv 

router anses vara nere en sekund. När det gäller VRRP skiljer sig tiderna 

mellan versionerna. VRRPv2 har en minimumtid på en sekund för skickande 

av hello-meddelanden. Tiden det tar att upptäcka att en router har gått ner är 

dock minst tre sekunder. VRRPv3 har däremot möjlighet att skicka hello-

paket i interval på under en sekund (Nadas, 2010). Shinn (2009) påstår dock 

att den egenutvecklade lösningen, RGP, har potential att återställa 

kommunikation ögonblickligen. 

Det har varit svårt att finna artiklar som diskuterar gatewayredundans i IPv6. 

Det vi dock har att arbeta med är RFC:n för Neighbor Discovery Protocol 

(Narten et al., 2007). 

När kommunikation genom en aktiv gatewayenhet bryts uppstår en 

fördröjning tills det att trafikflödet kan gå genom en ny gateway. Khirman & 

Henriksen (2002) beskriver en undersökning om hur länge en användare vill 

vänta på att ett objekt ska överföras från en webberver på Internet, hem till 

den lokala datorn, innan användaren väljer att avbryta, eller uppdatera sin 

förfrågan. 

Analysen i artikeln är baserad på HTTP-förfrågningar från både 

hemanvändare och företag, och data har samlats in från mer än 20’000 unika 

användare. Totalt har ungefär 2 miljoner HTTP-förfrågningar analyserats. 

Man har sett till hur antalet avbrutna förfrågningar förhåller sig till tiden det 

tar att överföra ett objekt till användaren. De kom fram till att 8% av 

användarna avbryter sin förfrågan efter 10 sekunders väntetid på hämtandet 

av en webbsida. 

I en undersökning av Bhatti, Bouch & Kuchinsky (2000) har man gjort en 

kvalitativ studie om hur användare upplever fördröjning på Internet. Man har 
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bett användarna att bedöma hur de upplever tiden det tar att ladda en 

webbsida från det att de initierar sin begäran. 

Användarna i studien fick välja mellan tre olika betyg att sätta i fallande 

ordning, beroende hur snabbt sidan laddade, Hög, Medel och Låg. Där 

betyget Låg angavs då det tog mer än 11 sekunder att ladda webbsidan. Värt 

att poängtera är att webbsidan laddades icke-inkrementellt.  

Bhatti et al. (2000) skriver också om tidigare studier som påpekar att 

tröskelvärdet för då en användare tappar koncentrationen på uppgiften i fråga 

ligger på ungefär 10 sekunders fördröjning. Detta kan man se styrkas av 

användarnas egna betyg. 

1.3 Problemformulering 

Shinn (2009) beskrev hur viktigt det är med hur snabbt teknologierna för 

gatewayredundans utför sin uppgift. Detta för att användare och tjänster ska 

påverkas så lite som möjligt ifall nätverkskommunikationen bryts. Frågan är 

om IPv6 inbyggda funktionalitet är tillräckligt snabb och fungerar i alla 

situationer, eller om det behövs ett externt protokoll.  

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här undersökningen är att fastställa om den inbyggda 

gatewayredundansen i IPv6 är tillräckligt kompetent för att kunna användas 

självständigt, utan att man behöver förlita sig på externa lösningar. 

Den frågeställning arbetet baseras på presenteras nedan: 

– Är den inbyggda gatewayredundansen i IPv6 tillräckligt snabb enligt 

användaren, så att ett externt gatewayredundansprotokoll inte behövs? 

– Ifall den inbyggda gatewayredundansen i IPv6 inte är tillräckligt snabb, 

tillhandahåller då ett externt protokoll en lösning och hur mycket snabbare är 

den? 

– Finns det något tillfälle då ett externt protokoll för gatewayredundans är att 

föredra och i så fall vid vilket tillfälle? 

1.5 Avgränsning 

De enheter som har funnits tillgängliga för genomförandet av våra tester är 

Cisco 2811 och Cisco Catalyst 3560. 
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Vi väljer att inte själva mäta användarens upplevelse av fördröjningar, utan 

använder oss istället av tidigare forskning som kan ge oss gränsvärden att 

arbeta med. 

1.6 Målgrupp 

Den här uppsatsen riktar sig mot personer som arbetar med nätverksteknik, 

samt studerande inom datavetenskap. Därför antas det att läsaren har 

kunskaper inom området. 
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2 Teknisk bakgrund 
Detta kapitel ger läsaren den bakgrundsteori som behövs för att kunna förstå 

de olika protokoll och tekniker som används i undersökningen.  

2.1 Internet Protocol Version 6 

IPv6, vilket även kallas för IP Next Generation eller IPng, är det protokoll 

som kommer att ersätta IPv4 (Deering & Hinden, 1998). Abdullahi & 

Mahadevan (2010) tar upp viktiga egenskaper som IPv6 erbjuder. Till dessa 

hör, till skillnad från IPv4, fler adresser samt en förenklad header. Dessutom 

tillhandahålls även Dual-Stacking med IPv4 och inbyggt stöd för IPsec. I 

RFC 3513 beskriver Hinden & Deering (2003) de tre olika adresstyper som 

IPv6 använder. Den första adresstypen är Unicast som är till för att identifiera 

ett enskilt interface. Anycast är den andra sortens adress och används för att 

kontakta det närmaste interfacet. Den sista typen är Multicast och identifierar 

en grupp med adresser. Groat, Dunlop, Marchany, & Tront (2010) skriver att 

en IPv6-adress består utav 128 bitar och att det innebär att en det finns 2
128

 

möjliga adresser. Vilket i sin tur innebär att det finns 5*10
28

 adresser för 

varje människa på jorden, (6,8 miljarder). 

2.1.1 Neighbor Discovery Protocol (NDP) 

IPv6-enheter som befinner sig på samma länk använder sig utav Neighbor 

Discovery Protocol (NDP), för att ta reda på varandras existens, lokala länk-

adresser samt routrar (Narten et al., 2007). Med hjälp av NDP kan enheter ta 

reda på vilka enheter på länken som ansvarar för att skicka vidare paket. 

Dessutom kan de hålla reda på vilka grann-enheter som är nåbara eller inte. 

Då en granne, eller vägen till en granne, går ner börjar enheten i fråga att 

söka efter möjliga alternativa grannar. 

Narten et al. (2007) skriver att Neighbor Discovery använder fem olika typer 

av ICMP-paket, vilka beskrivs i Tabell 2.1. 
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Tabell 2.1.  Olika ICMP-paket i NDP 

Router Solicitation (RS) RS skickas ut av enheter i stunden då 

dess interface aktiveras, och ber 

grann-enheter att skicka ut Router 

Advertisements direkt. 

Router Advertisement (RA) RA sänder en router ut för att 

annonsera ut sin egen existens på 

länken. I denna RA finns bland annat 

prefix för att avgöra om en annan IP-

adress finns på samma länk, eller 

delar samma adresskonfiguration. 

Neighbor Solicitation (NS) NS skickas ut för att ta reda på en 

grannes lokala länk-adress, eller för 

att hålla reda på om en granne 

fortfarande är nåbar på den cachade 

lokala länk-adressen. 

Neighbor Advertisement (NA) NA är det som sänds som svar på 

NS. 

Redirect Används för att informera routrar om 

en bättre gateway för en viss 

destination. 

 

2.1.2 Neighbor Unreachability Detection (NUD) 

En klient på en länk tar emot RA från alla intilliggande routrar, och använder 

dessa för att konstruera en lista, Neighbor Cache, innehållande sina Default 

Routers som denne kan använda för att skicka vidare sina paket (Narten et al., 

2007). Routrar genererar dessa RA med jämna mellanrum, och gör det 

möjligt för klienter att ta del av dess existens. Detta sker dock inte tillräckligt 

frekvent för att klienten ska kunna förlita sig på det för att kunna avgöra om 

en router har gått ner. För detta ändamål krävs en separat lösning, Neighbor 

Unreachability Detection (NUD). 

För att NUD ska fungera krävs det att man i förväg kan verifiera att grannen 

kan ta emot paket på sitt IP-lager. Det finns två sätt för att ta reda på detta. 

Det första är genom indikationer från protokoll högre upp i OSI-modellen, 
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exempelvis TCP. Det andra sättet är då klienten får ett NA som svar på ett 

utsänt NS. 

Då TCP används, och ett svar i form utav en ACK kommer tillbaka, kan man 

dra slutsatsen att det skickade datapaketet nådde fram till sin destination. Det 

innebär i sin tur att det också finns fungerande kommunikation med den 

gateway som skickade vidare paketet. 

Det finns fall då man inte kan förlita sig på ett svar från ett protokoll högre 

upp i OSI-modellen, exempelvis då man använder sig utav UDP. När läget är 

sådant sänder klienten istället ut frekventa NS för att verifiera om vägen 

fortfarande fungerar. Då ett NA kommer tillbaka som svar kan man 

konfirmera att grannen är nåbar. 

Var post i Neighbor Cache kan befinna sig i ett antal olika tillstånd. Dessa 

beskrivs i Tabell 2.2.  

Tabell 2.2.  Tillstånd för en post i Neighbor Cache 

Incomplete Uppslag av address har utförts genom att ett NS har sänts ut. 

Ett motsvarande NA har ej tagits emot. 

Reachable Med någon utav de tidigare nämnda metoderna har det 

konfirmerats att en granne är nåbar.  

Stale Det är inte längre konfirmerat att grannen är nåbar, men 

såvida inga paket skickas till denne kommer inga försök att 

verifiera kontakten med grannen att utföras. 

Delay Det är inte längre konfirmerat att grannen är nåbar, och paket 

har skickats till grannen. För att låta protokoll högre upp i 

OSI-modellen ge några tecken på att kommunikationen 

fortfarande fungerar så dröjer det ett tag innan det skickas ut 

några NS. 

Probe Det skickas ut NS för att verifiera grannens nåbarhet. 

 

Narten et al. (2007) beskriver processen hos NUD enligt följande: 

Då en enhet slår upp en grannes adress skapar denne en post i sin Neighbor 

Cache, och placerar denna i tillståndet ”Incomplete”. Om det pågående 
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uppslaget av grannens adress misslyckas tas posten bort, så att vidare trafik 

mot destinationen ser till att nya försök att hitta en gateway utförs. 

När en fungerande gateway hittats, ändras tillståndet på posten i Neghbor 

Cache till ”Reachable”. 

När en enhet första gången skickar ett paket till en granne vars post är i 

tillståndet ”Stale”, ändras tillståndet till ”Delay”, och en timer sätts till värdet 

på variabeln ”DELAY_FIRST_PROBE_TIME”. Om tillstådet fortfarande är 

”Delay” när timern har räknat ner övergår postens tillstånd till ”Probe” och 

enheten börjar sända ut NS till grannen i fråga. Ifall det inte har kommit 

något svar efter RetransTimer
1
 millisekunder efter att tre NS har skickats 

slutar det sändas NS, och posten tas bort från Neighbor Cache. Om ny trafik 

skickas mot grannen kommer en ny post i Neigjbor Cache skapas. 

2.2 First Hop Redundancy Protocols (FHRP) 

Enligt Cisco Systems (2010) är First Hop Redundancy Protocols (FHRP) ett 

begrepp för protokoll som ger gatewayredundans. I samma dokument tar man 

även upp två exempel på sådana protokoll, Hot Standby Protocol (HSRP) och 

Gateway Load Bancing Protocol (GLBP). Skillnaden mellan dessa två är att 

GLBP kan lastbalansera automatiskt medan HSRP enbart tillhandahåller 

redundans. Enligt Shinn (2009) fungerar de flesta protokoll för 

gatewayredundans på samma sätt. Enheterna som ska agera gateway 

grupperas tillsammans och tilldelas två IP-adresser. En adress som är unik för 

varje enhet och en adress som delas mellan alla enheter. En enhet blir sedan 

den aktiva medan resterande blir backup-enheter (det finns dock undantag, 

såsom GLBP). Vilken enhet som blir aktiv går även att justera med 

prioritetsinställningar. 

De två protokoll som togs upp tidigare presenteras djupare av Cisco Systems 

(2010). Det beskrivs hur dessa protokoll håller reda på att enheterna fungerar. 

Även i artikeln av Shinn (2009) beskrivs denna process. Processen fungerar 

på så sätt att enheterna skickar hello-meddelanden till varandra och ifall en 

enhet slutar skicka dessa, betraktas den som icke nåbar.  

FHRP var från början till för IPv4 men när IPv6 introducerades utvecklades 

dessa protokoll vidare för att fungera även med nästa generations IP-

protokoll. Tre exempel på dessa protokoll som blivit kompatibelt med IPv6 är 

VRRP (Nadas, 2010), HSRP och GLBP (Cisco Systems, 2010).  

                                                 

1
 “The time between retransmissions of Neighbor Solicitation messages to a neighbor when 

resolving the address or when probing the reachability of a neighbor.” (Narten et al., 2007) 
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3 Metod 
Kapitlet inleds med en beskrivning av vår vetenskapliga ansats, där 

metodvalet tas upp och diskuteras. Därefter beskrivs datainsamlandet och hur 

det genomfördes. Även valet av utrustning presenteras under denna rubrik. 

Vidare beskrivs det hur resultatet har analyserats, och i slutet diskuteras 

tillförlitligheten i de genomförda undersökningar. 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Tillvägagångssättet i denna uppsats inleddes med att en frågeställning 

arbetades fram. Med hjälp av ett antal olika undersökningar kunde det 

sammanställas ett resultat som besvarade frågorna. 

Jacobsen (2002) skriver att en induktiv ansats innebär forskning som utgår 

från befintlig kunskap, och baserat på den försöker man komma fram till nya 

teorier. Induktion beskrivs som så att forskare studerar och mäter ting som i 

förväg inte har någon hypotes förankrad till sig. Man analyserar mönster, 

likheter eller andra typer av händelser, och utgår från detta när man formar 

sin teori (Lawson, 2004). Backman (2008) beskriver vidare att en deduktiv 

ansats är hypotesprövande. 

Vår undersökning gick ut på att med hjälp av experiment utföra mätningar, 

och få ut värden i form utav statistisk data. När tillräckligt med data samlats 

in sammanställdes ett resultat. För att fastställa metodvalet genomfördes 

bland annat en jämförelse mellan vårt tillvägagångssätt och följande citat: 

Användningen av mätningar, kvantifiering med hjälp av matematik och 

statistik, har medfört att vissa metoder kommit att benämans som 

kvantitativa. Det är med andra ord sådana metoder som utmynnar i 

numeriska observationer eller låter sig transformeras i sådana. Hit hör 

exempelvis experiment, kvasiexperiment, test, prov, enkäter och 

frågeformulär m.m. (Backman, 2008, s.33). 

Nationalencyklopedin (2011) beskrev den kvantitativa metoden som ett 

arbetssätt där man samlar in empirisk och kvantifierbar data, sammanfattar 

dessa i statistisk form för att därefter analysera utfallet utfrån sina fastställda 

hypoteser. Det var även utifrån denna information som metodvalet i arbetet 

ytterligare styrktes, med den skillnaden att hypoteser inte testas. 

Sammanfattningsvis konstaterades det att en induktiv ansats med en 

kvantitativ metod var vårt vetenskapliga tillvägagångssätt. 
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3.2 Datainsamling  

Data till vårt resultat har främst samlats in från observationer av utgången av 

våra experiment. Även vissa litteraturstudier har använts för att ta reda på hur 

användare upplever fördröjningar. 

För att ta reda på det sistnämnda, hur användare upplever fördröjningar, 

skulle vi ha kunnat utföra egna undersökningar med enkäter eller intervjuer. 

Det hade dock blivit för omfattande, och vi ansåg att de källor hittades inom 

området var tillräckliga. 

3.2.1 Urval 

Urvalet baserades bland annat på begränsningar i tillgång till utrustning, 

därför används routrar och switchar av modell 2811 respektive 3560 från 

Cisco. 

Klientdatorerna körs som virtuella maskiner, med Windows 7 Enterprise 

64bit, i VMWare Workstation, vars virtuella nätverkskort är kopplat till ett 

fysiskt. Anledningen till att vi har valt Windows 7 är att det är det mest 

använda operativsystemet på skrivbordet i USA, Kanada samt stora delar av 

Europa (Pingdom, 2011). Virtualisering används för att det saknas rättigheter 

att installera applikationer på de fysiska maskinerna. 

Datan som samlats in har begränsats till tiden det tar att återställa 

kommunikationen. Detta för att det är den informationen vi finner mest 

relevant för att kunna besvara vår frågeställning. 

3.3 Genomförande 

Nedan beskrivs de genomförda undersökningarna. 

3.3.1 Acceptabel tidsfördröjning 

För att bestämma vilken tidsram som var acceptabel för återställd 

kommunikation ur användarens synvinkel har ett beslut baserats på resultatet 

av undersökningen av Bhatti et al. (2000). Även studien av Khirman & 

Henriksen (2002) gav underlag för att bestämma ett gränsvärde. 

3.3.2 Generellt för samtliga undersökningar 

Under samtliga undersökningar kopplades nätverket upp enligt 

nätverkstopologin som finns beskriven i Bild 3.1. 
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Bild 3.1. Topologi för samtliga undersökningar 

IP-adresseringen konfigurerades som så att C1 och C2 låg i olika subnät. C1 

använder R1 och R2 som gatewayenheter och C2 använder R4 som gateway. 

Samtliga gatewayenheter konfigurerades med IPv6-adresser. På länkar 

mellan gatewayenheter används link-local-adresser. C1 och C2 tilldelades en 

statisk IPv6-adress i vardera subnät. Den kompletta adresseringen finns 

beskriven i Tabell 3.1. Datatrafik mellan de olika subnäten routas dynamiskt 

med hjälp av Open Shortest Path First (OSPF). 

Tabell 3.1.  IP-adressering för enheter 

Namn: IPv6-adress: 

R1 mot S1 2001:AE4:1000::2 

R1 mot R3 2001:AE4:2000::2 

R2 mot S1 2001:AE4:1000::3 

R2 mot R3 2001:AE4:2001::2 

R3 mot R1 2001:AE4:2000::3 

R3 mot R2 2001:AE4:2001::3 

R3 mot R4 2001:AE4:2003::2 

R4 mot C2 2001:AE4:1001::2 

R4 mot R3 2001:AE4:2003::3 

C1 2001:AE4:1000::100 

C2 2001:AE4:1001::100 

 

Varje undersökning var uppdelad i ett antal moment, där varje moment består 

av ett test som upprepas tio gånger. Testet går till som beskrivet i listan 

nedan. Den absoluta maxgränsen för hur länge vi anser det värt att vänta på 

att kommunikation ska återställas har specificerats till tio minuter. För att 
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generera trafik används Iperf
2
, och för att kontrollera tiden används 

Wireshark
3
. 

1. På C2 startades en Iperf-server i kommandotolken, med följande 

kommando: 

> iperf.exe -s -u -P 0 -i 1 -p 5001 -V -f k 

2. På C1 startades ett flöde av UDP-trafik, mot servern på C2, med 

följande kommando: 

> iperf.exe -c 2001:AE4:1001::100 -u -P 1 -i 1 -p 5001 -V -f k -b 

1.0M -t 600 -T 1 

3. Kommunikationen bryts på olika sätt beroende på vilken 

undersökning som genomförs.  

4. Tiden det tog att återställa kommunikationen kontrollerades i 

Wireshark genom att se på tidsstämplarna för inkomna UDP-paket. 

Tiden mellan att det sista paketet togs emot och det att 

kommunikationen var återställd och nästa paket togs emot noterades.  

3.3.3 Undersökning 1 - Moment I 

I det första momentet i undersökning 1 konfigurerades enbart IPv6 som det är 

beskrivet i det tidigare kapitlet. 

Genomförande: 

- Aktiverade IPv6 på R1, R2, R3 och R4. 

- Statiska globala IPv6-adresser tilldelades på samtliga 

gatewayenheters interface. 

- Konfigurerade OSPF på samtliga gatewayenheter. 

Ett utdrag ur konfigurationen finns i Bilaga A.  

För att ta reda på vilken router som var aktiv gateway för tillfället användes 

tracert från C1 till C2.  

                                                 

2
 Hämtat från http://iperf.sourceforge.net/  

3
 Hämtat från http://www.wireshark.org/  

http://iperf.sourceforge.net/
http://www.wireshark.org/
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Testet genomfördes som det är beskrivet kapitel 3.3.2. Kommunikation bröts 

genom att koppla ur kabeln från S1 till den aktiva gatewayen. 

3.3.4 Undersökning 1 – Moment II 

I det andra momentet i undersökning 1 konfigurerades IPv6 som det är 

beskrivet i kapitel 3.3.2, samt HSRP. 

Genomförande: 

- Aktiverade IPv6 på R1, R2, R3 och R4. 

- Statiska globala IPv6-adresser tilldelades på samtliga 

gatewayenheters interface. 

- Konfigurerade HSRP på R1 och R2 mot S1. 

- Konfigurerade OSPF på samtliga gatewayenheter. 

Ett utdrag ur konfigurationen finns i Bilaga B.  

För att ta reda på vilken router som var aktiv gateway för tillfället användes 

tracert från C1 till C2.  

Testet genomfördes som det är beskrivet kapitel 3.3.2. Kommunikation bröts 

genom att koppla ur kabeln från S1 till den aktiva gatewayen. 

3.3.5 Undersökning 1 – Moment III 

I det tredje momentet i undersökning 1 konfigurerades IPv6 som det är 

beskrivet i kapitel 3.3.2, samt HSRP med modifierade tidsinställningar. 

Genomförande: 

- Aktiverade IPv6 på R1, R2, R3 och R4. 

- Statiska globala IPv6-adresser tilldelades på samtliga 

gatewayenheters interface. 

- Konfigurerade HSRP på R1 och R2 mot S1. Minskade även 

tidsinställningarna för hello-meddelanden och fördröjningen från det 

att en enhet ej är nåbar tills det att den anses vara otillgänglig av 

protokollet. 

- Konfigurerade OSPF på samtliga gatewayenheter. 
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Ett utdrag ur konfigurationen finns i Bilaga C.  

För att ta reda på vilken router som var aktiv gateway för tillfället användes 

tracert från C1 till C2.  

Testet genomfördes som det är beskrivet kapitel 3.3.2. Kommunikation bröts 

genom att koppla ur kabeln från S1 till den aktiva gatewayen. 

3.3.6 Undersökning 2 – Moment I 

I det första momentet i undersökning 2 konfigurerades enbart IPv6 som det är 

beskrivet i kapitel 3.3.2. 

Genomförande: 

- Aktiverade IPv6 på R1, R2, R3 och R4. 

- Statiska globala IPv6-adresser tilldelades på samtliga 

gatewayenheters interface. 

- Konfigurerade OSPF på samtliga gatewayenheter. 

Ett utdrag ur konfigurationen finns i Bilaga A.  

För att ta reda på vilken router som var aktiv gateway för tillfället användes 

tracert från C1 till C2.  

Testet genomfördes som det är beskrivet kapitel 3.3.2. Kommunikation bröts 

genom att koppla ur kabeln från R3 till den aktiva gatewayen. 

3.3.7 Undersökning 2 – Moment II 

I det andra momentet i undersökning 2 konfigurerades IPv6 som det är 

beskrivet i kapitel 3.3.2, samt HSRP. 

Genomförande: 

- Aktiverade IPv6 på R1, R2, R3 och R4. 

- Statiska globala IPv6-adresser tilldelades på samtliga 

gatewayenheters interface. 

- Konfigurerade HSRP på R1 och R2 mot S1. 

- Konfigurerade OSPF på samtliga gatewayenheter. 
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Ett utdrag ur konfigurationen finns i Bilaga B.  

För att ta reda på vilken router som var aktiv gateway för tillfället användes 

tracert från C1 mot C2.  

Testet genomfördes som det är beskrivet kapitel 3.3.2. Kommunikation bröts 

genom att koppla ur kabeln från R3 till den aktiva gatewayen. 

3.4 Analys 

I undersökningarna beräknades medelvärdet och medianen av de värden som 

samlats in. Detta för att därefter jämföras med den acceptabla 

tidsfördröjningen. 

3.5 Tillförlitlighet 

En variabel som vi inte har tagit hänsyn till under testandets gång är hur ofta 

enheterna skickar ut NS. Eftersom att vi har utfört så pass många tester anser 

vi trots allt att detta inte är en avgörande faktor. Implementationer utav IPv6 

kan dessutom variera mellan olika tillverkare av nätverksutrustning och 

operativsystem, vilket skulle kunna ge varierande resultat. Vårt resultat bör 

ändå ge en bra bild över situationen.  

Vi har inte på något sätt kontrollerat funktionen hos Iperf, mer än att bekräfta 

att UDP-trafiken kom fram. Programmet användes dock enbart för att 

generera trafik, och inte för att ge några mätdata, vilket innebär att den 

variabeln inte ska påverka resultatet.  

Att vi använder virtuella maskiner ska inte heller ha någon inverkan på 

slutresultatet. De virtuella nätverkskorten är direktanslutna till 

klientdatorernas fysiska, och det bör inte ge någon märkbar overhead. 

För att återskapa våra tester så exakt som möjligt är det viktigt att ta hänsyn 

till att förutsättningarna är så lika våra som möjligt. Att använda 

nätverksutrustning från Cisco samt en nyinstallation av Windows 7 

Enterprise x64 som operativsystem på klientdatorerna. 
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4 Resultat 
Under denna rubrik presenteras resultatet av våra undersökningar. 

4.1 Acceptabel tidsfördröjning 

Tabell 4.1 presenterar resultatet av undersökningen genomförd av Khirman & 

Henriksen (2002). 

Tabell 4.1.  Förhållande mellan avbrutna förfrågningar och leveranstiden för 

 objekt 

Avbrutna förfrågningar (%) Leveranstid för objekt (ms) 

5% 5000 ms 

8% 10000 ms 

10% 15000 ms 

14% 20000 ms 

 

Bhatti et al. (2000) säger att en tidigare undersökning visade att tröskelvärdet 

för då en användare tappar koncentrationen på uppgiften i fråga ligger på 

ungefär 10 sekunders fördröjning. I Tabell 4.2 presenteras resultatet av 

studien genomförd av Bhatti et al. (2000). 

Tabell 4.2.  Användarbetyg på fördröjning 

Betyg Icke inkrementell fördröjning (ms) 

Hög 0-5000 ms 

Medel >5000 ms 

Låg >11000 ms 

 

Genom att titta på den tidigare forskningen har vi kommit fram till att en 

tidsfördröjning på maximalt tio sekunder är acceptabelt. 

4.2 Undersökning 1 – Moment I 

Under denna rubrik samlas data som rör undersökning 1, moment I. 

Experimentet gick ut på att kontrollera hur snabbt IPv6 NUD återställde 

kommunikationen. I Tabell 4.1 presenteras data från varje test i sekunder. 

Testresultaten varierar mellan 9 och 31 sekunder. 
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Tabell 4.1.  Insamlad data från undersökning 1 moment I 

Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test 9 Test 10 

24 s 19 s 24 s 30 s 23 s 31 s 24 s 11 s 24 s 9 s 

 

Tabell 4.2 presenterar median och medelvärde av den insamlade 

informationen, vilka man kan se är snarlika varandra. 

Tabell 4.2. Sammanställning av insamlad data från undersökning 1 moment 

 I 

Medel 21,9 s 

Median 24,0 s 

 

4.3 Undersökning 1 – Moment II 

Under denna rubrik samlas data som rör undersökning 1, moment II. 

Experimentet gick ut på att kontrollera hur snabbt ett standardkonfigurerat 

FHRP återställde kommunikationen. I Tabell 4.3 presenteras data från varje 

test i sekunder. Testresultaten varierar mellan 9 och 11 sekunder. 

Tabell 4.3.  Insamlad data från undersökning 1 moment II 

Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test 9 Test 10 

11 s 10 s 11 s 11 s 10 s 10 s 11 s 9 s 10 s 11 s 

 

Tabell 4.4 presenterar median och medelvärde av den insamlade 

informationen, vilka man kan se är snarlika varandra. 

Tabell 4.4.  Sammanställning av insamlad data från undersökning 1 moment 

 II 

Medel 10,4 s 

Median 10,5 s 
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4.4 Undersökning 1 – Moment III 

Under denna rubrik samlas data som rör undersökning 1, moment III. 

Experimentet gick ut på att kontrollera hur snabbt ett FHRP med modifierad 

konfiguration återställde kommunikationen. I Tabell 4.5 presenteras data från 

varje test i sekunder. Testresultaten varierar mellan 3 och 5 sekunder. 

Tabell 4.5.  Insamlad data från undersökning 1 moment III 

Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test 9 Test 10 

4 s 4 s 5 s 3 s 4 s 4 s 4 s 4 s 4 s 4 s 

 

Tabell 4.6 presenterar median och medelvärde av den insamlade 

informationen, vilka man kan se är lika varandra. 

Tabell 4.6.  Sammanställning av insamlad data från undersökning 1 moment 

 III 

 

 

4.5 Undersökning 2 – Moment I 

Under denna rubrik samlas data som rör undersökning 2, moment I. 

Experimentet gick ut på att kontrollera om IPv6 NUD klarade av att återställa 

kommunikationen då den bröts bakom den aktiva gatewayenheten. I Tabell 

4.7 presenteras data från varje test i sekunder. Testresultaten översteg 10 

minuter. 

Tabell 4.7.  Insamlad data från undersökning 2 moment I 

Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test 9 Test 10 

>600 s >600 s >600 s >600 s >600 s >600 s >600 s >600 s >600 s >600 s 

 

Tabell 4.8 presenterar median och medelvärde av den insamlade 

informationen, vilka man kan se är lika varandra. 

Medel 4,0 s 

Median 4,0 s 
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Tabell 4.8.  Sammanställning av insamlad data från undersökning 2 moment 

 I 

 

 

4.6 Undersökning 2 – Moment II 

Under denna rubrik samlas data som rör undersökning 2, moment II. 

Experimentet gick ut på att kontrollera om ett FHRP med modifierad 

konfiguration klarade av att återställa kommunikationen då den bröts bakom 

den aktiva gatewayenheten. I Tabell 4.9 presenteras data från varje test i 

sekunder. Testresultaten varierar mellan 1 och 3 sekunder. 

Tabell 4.9. Insamlad data från undersökning 2 moment II 

Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test 9 Test 10 

3 s 2 s 3 s 1 s 1 s 2 s 2 s 1 s 1 s 2 s 

 

Tabell 4.10 presenterar median och medelvärde av den insamlade 

informationen, vilka man kan se är lika varandra. 

  

Medel >600 s 

Median >600 s 
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Tabell 4.10.  Sammanställning av insamlad data från undersökning 2 moment 

 II 

 

 

4.7 Analys av resultat 

Resultatet av undersökningarna visar att NUD i IPv6 inte är tillräckligt snabbt 

på att återställa kommunikationen efter ett avbrott hos den primära 

gatewayenheten. Detta om man ser det från användarens synvinkel. Man kan 

även utläsa att ett externt protokoll, i det här fallet HSRP, ligger runt 

gränsvärdet för acceptabel tidsfördröjning. Detta då HSRP var 

standardkonfigurerat. Om man däremot justerar inställningarna för hur ofta 

HSRP skickar ut hello-meddelanden, samt tiden det tar innan en enhet anses 

vara otillgänglig, kan man mer än halvera tiden kommunikationen är bruten. 

Undersökning 2 visar att det finns fall då NUD inte klarar av att återställa 

kommunikationen. Då krävs det ett externt protokoll för att lösa problemet. 

Sitationen som testades gick ut på att länken bakom den aktiva 

gatewayenheten kopplades ur. IPv6 klarade inte av att meddela detta till 

klienten, utan utgav sig fortfarande att vara gateway, och tog emot trafik utan 

att ha möjlighet att vidarebefordra den. HSRP har möjlighet att övervaka 

länkar, och enheten kan meddela att denne är otillgänglig när den övervakade 

länken kopplas ur. 

 

Medel 1,8 s 

Median 2,0 s 
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5 Diskussion  
I det här kapitlet diskuteras vår metod och resultatet utav våra 

undersökningar. 

5.1 Metodreflektion 

Under insamlandet av tidigare forskning rörande användares upplevelse av 

fördröjningar uppmärksammade vi att det inte finns mycket forskning som är 

aktuell. De artiklar vi använder oss av är ungefär tio år gamla, och en ny 

undersökning i dagsläget skulle kunna ge ett annorlunda resultat. Vi anser 

dock att ifall en ny undersökning om användarens syn på fördröjningar skulle 

genomföras i dagsläget, är våra övriga resultat fortfarande aktuella. 

Samtliga undersökningar är genomförda med lika förutsättningar, vilket 

gäller för topologin, antalet tester, tidsgränsen, mätning av tid samt analysen 

av resultatet. Detta anser vi bör ge ett tillförlitligt resultat. 

En sak vi inte har tagit hänsyn till när testerna har genomförts är hur ofta och 

när Neighbor Solicitation-paket skickas ut av klientdatorerna. Detta skulle 

kunna påverka resultatet till viss del, men inte så mycket att de blir ogiltliga.  

5.2 Diskussion av resultatet 

I följande kapitel diskuteras de frågeställningar som arbetet utgick ifrån, vilka 

var följande: 

– Är den inbyggda gatewayredundansen i IPv6 tillräckligt snabb enligt 

användaren, så att ett externt gatewayredundansprotokoll inte behövs? 

– Ifall den inbyggda gatewayredundansen i IPv6 inte är tillräckligt snabb, 

tillhandahåller då ett externt protokoll en lösning och hur mycket snabbare är 

den? 

– Finns det något tillfälle då ett externt protokoll för gatewayredundans är att 

föredra och i så fall vid vilket tillfälle? 

Som vi såg i analysen av resultatet kan vi konstatera att IPv6 inte är 

tillräckligt för att uppfylla användares krav på fördröjningar i nätverk under 

våra förutsättningar. Varierande implementationer av IPv6 hos 

operativsystem och nätverksenheter skulle kunna ge ett annorlunda resultat. 

Därför är det viktigt att använda likadan utrustning som användes i våra 

undersökningar ifall man ämnar återskapa testerna. Ett externt protokoll har 

däremot potential att klara av problemet med god marginal. En fördel som 
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man får med användandet av ett externt protokoll är att operativsystemet på 

klientdatorerna i nätverket inte påverkar gatewayredundansen.  

Vi observerade att redirect-paket togs emot utav klientdatorn men att det inte 

påverkade valet utav gateway. Det beror på att redirect-paket är till för andra 

routrar, men att operativsystemen borde kunna dra nytta av dessa paket. Man 

kan då tänka sig att detta, tillsammans med en vidareutvecklad version utav 

IPv6 NUD, implementeras i kommande operativsystem. Ifall denna 

förbättring genomförs, skulle det kunna leda till att operativsystemet kan ta 

över uppgiften som idag, enligt våra undersökningar, bör läggas på 

gatewayenheterna.  

Fördröjning som uppstår är främst märkbar då en användare utför uppgifter 

som kräver konstant nätverkskommunikation genom sin gateway. Om det 

enbart sker arbete mot den lokala datorn, eller mot det lokala subnätet, 

kommer ingen fördröjning relaterad till skiftandet av gateway upplevas. 

I undersökning 1 moment I fick vi två resultat som skiljde sig ifrån mängden, 

testen som gav resultaten 11 respektive 9 sekunder ligger betydligt under 

övriga resultat.  Vi antar att detta beror på att vi inte tagit hänsyn till när 

Neighbor Solicitation-paket skickas ut. Om man tog reda på, och försökte 

förutsäga när NS skickas, så skulle man kunna ha testat att bryta 

kommunikationen precis innan man förutspår att NS ska skickas. Då hade 

man kanske fått ett annorlunda resultat. 

Då vi testade ett externt protokoll användes HSRP, vilket tar ungefär tio 

sekunder på sig för att återställa kommunikation då det är 

standardkonfigurerat. Väljer man att modifiera tidsinställningarna i HSRP 

kan man uppnå betydligt kortare tider, vilket vi kom fram till i undersökning 

1, moment III. Man bör ta hänsyn till att det finns möjlighet att ställa kortare 

tidsinställningar än vad vi gjorde, vilket skulle kunna ge ett ännu bättre 

resultat. Detta kan dock påverka nätverksprestandan, men paketen är så pass 

små att det är högst osannolikt. 

Den sista undersökningen kontrollerade ifall det finns tillfällen då ett externt 

protokoll är att föredra, vilket resultaten bevisade. Ifall man då ser på 

helheten utav det vi undersökt, klarar IPv6 inte av att hantera 

gatewayredundans på ett tillfredsställande sätt. Utan man bör, baserat på 

resultatet utav våra tester, använda en extern lösning. 

Det finns troligtvis tillfällen då IPv6:s inbyggda gatewayredundans är fullt 

tillräcklig. Allt beror på vad användarna och tjänsterna har för krav på 
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tillgänglighet i olika situationer. Detta skulle kunna variera mellan olika 

organisationer och företag. 
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6 Avslutning 
I detta kapitel presenteras en kortfattad slutsats och förslag till vidare 

forskning. 

6.1 Slutsats 

De slutsatser som drogs av undersökningarna är att IPv6 inte är tillräckligt 

snabbt sett ifrån en användares perspektiv, men att externa protokoll 

tillhandahåller en lösning som både ger mer funktionalitet och är snabbare. 

Man får dock tänka på att resultatet skulle kunna variera beroende på hur 

nätverkstopologin ser ut. Det finns även tillfällen då IPv6 inte bara tar väldigt 

lång tid på sig, utan inte heller löser situationen. I dessa situationer löser dock 

ett externt protokoll uppgiften. 

6.2 Förslag till vidare forskning  

Det som vi har upptäckt när vi jobbat med denna uppsats är att vi åsidosatt 

vissa saker som skulle kunna vara intressanta att titta närmare på. Det första 

vi insåg var att det operativsystemet kan påverka hur IPv6 beter sig. Detta på 

grund av att implementationerna mellan olika operativsystem kan variera. 

Därför skulle det vara intressant att göra undersökningar och se om det skiljer 

något mellan olika operativsystem, t.ex. Linux, Windows och Mac OS X. 

En annan sak som vi uppmärksammade var att artiklarna om hur användaren 

upplever fördröjningar var flera år gamla. Användarens syn på fördröjningar 

kan tänkas ha förändrats när hårdvaran blir snabbare och man vill alltid vara 

uppkopplad mot omvärlden. Det vore därför intressant att göra om den 

undersökningen och sedan jämföra med våra resultat. I och med att den 

undersökningen skulle bli mer aktuell så skulle även våra resultat ge en mer 

aktuell bild utav hur det ser ut idag. 
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Bilaga A: Konfiguration för undersökning 1 & 2 moment I 

!-- R1 

! 

ipv6 unicast-routing 

! 

! 

interface FastEthernet0/0 

 ipv6 address 2001:AE4:1000::2/64 

 ipv6 enable 

 ipv6 ospf 1 area 0 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ipv6 address 2001:AE4:2000::2/64 

 ipv6 enable 

 ipv6 ospf 1 area 0 

! 

! 

ipv6 router ospf 1 

 router-id 1.1.1.1 

! 

!-- R2 

! 

ipv6 unicast-routing 

! 

interface FastEthernet0/0 

 ipv6 address 2001:AE4:1000::3/64 

 ipv6 enable 

 ipv6 ospf 1 area 0 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ipv6 address 2001:AE4:2001::2/64 

 ipv6 enable 

 ipv6 ospf 1 area 0 

! 

! 

ipv6 router ospf 1 

 router-id 2.2.2.2 

! 
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!-- R3 

! 

ipv6 unicast-routing 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ipv6 address 2001:AE4:2000::3/64 

 ipv6 enable 

 ipv6 ospf 1 area 0 

! 

interface FastEthernet0/2 

 ipv6 address 2001:AE4:2001::3/64 

 ipv6 enable 

 ipv6 ospf 1 area 0 

! 

interface FastEthernet0/3 

 ipv6 address 2001:AE4:2002::2/64 

 ipv6 enable 

 ipv6 ospf 1 area 0 

! 

! 

ipv6 router ospf 1 

 router-id 3.3.3.3 

! 

!-- R4 

! 

ipv6 unicast-routing 

! 

interface FastEthernet0/0 

 ipv6 address 2001:AE4:1001::2/64 

 ipv6 enable 

 ipv6 ospf 1 area 0 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ipv6 address 2001:AE4:2002::3/64 

 ipv6 enable 

 ipv6 ospf 1 area 0 

! 

! 

! 

ipv6 router ospf 1 

 router-id 4.4.4.4 

! 
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Bilaga B: Konfiguration för undersökning 1 & 2 moment II 

!-- R1 

! 

ipv6 unicast-routing 

! 

! 

interface FastEthernet0/0 

 ipv6 address 2001:AE4:1000::2/64 

 ipv6 enable 

 ipv6 ospf 1 area 0 

 standby version 2 

 standby 1 ipv6 autoconfig 

 standby 1 priority 95 

 standby 1 preempt 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ipv6 address 2001:AE4:2000::2/64 

 ipv6 enable 

 ipv6 ospf 1 area 0 

! 

! 

ipv6 router ospf 1 

 router-id 1.1.1.1 

! 

!-- R2 

! 

ipv6 unicast-routing 

! 

interface FastEthernet0/0 

 ipv6 address 2001:AE4:1000::3/64 

 ipv6 enable 

 ipv6 ospf 1 area 0 

 standby version 2 

 standby 1 ipv6 autoconfig 

 standby 1 preempt 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ipv6 address 2001:AE4:2001::2/64 

 ipv6 enable 

 ipv6 ospf 1 area 0 

! 
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! 

ipv6 router ospf 1 

 router-id 2.2.2.2 

! 

!-- R3 

! 

ipv6 unicast-routing 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ipv6 address 2001:AE4:2000::3/64 

 ipv6 enable 

 ipv6 ospf 1 area 0 

! 

interface FastEthernet0/2 

 ipv6 address 2001:AE4:2001::3/64 

 ipv6 enable 

 ipv6 ospf 1 area 0 

! 

interface FastEthernet0/3 

 ipv6 address 2001:AE4:2002::2/64 

 ipv6 enable 

 ipv6 ospf 1 area 0 

! 

! 

ipv6 router ospf 1 

 router-id 3.3.3.3 

! 

!-- R4 

! 

ipv6 unicast-routing 

! 

interface FastEthernet0/0 

 ipv6 address 2001:AE4:1001::2/64 

 ipv6 enable 

 ipv6 ospf 1 area 0 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ipv6 address 2001:AE4:2002::3/64 

 ipv6 enable 

 ipv6 ospf 1 area 0 

! 
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! 

ipv6 router ospf 1 

 router-id 4.4.4.4 

! 
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Bilaga C: Konfiguration för undersökning 1 moment III

!-- R1 

! 

ipv6 unicast-routing 

! 

! 

interface FastEthernet0/0 

 ipv6 address 2001:AE4:1000::2/64 

 ipv6 enable 

 ipv6 ospf 1 area 0 

 standby version 2 

 standby 1 ipv6 autoconfig 

 standby 1 priority 95 

 standby 1 preempt 

 standby 1 timers 1 4 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ipv6 address 2001:AE4:2000::2/64 

 ipv6 enable 

 ipv6 ospf 1 area 0 

! 

! 

ipv6 router ospf 1 

 router-id 1.1.1.1 

! 

!-- R2 

! 

ipv6 unicast-routing 

! 

interface FastEthernet0/0 

 ipv6 address 2001:AE4:1000::3/64 

 ipv6 enable 

 ipv6 ospf 1 area 0 

 standby version 2 

 standby 1 ipv6 autoconfig 

 standby 1 preempt 

 standby 1 timers 1 4 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ipv6 address 2001:AE4:2001::2/64 

 ipv6 enable 
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 ipv6 ospf 1 area 0 

! 

! 

ipv6 router ospf 1 

 router-id 2.2.2.2 

! 

!-- R3 

! 

ipv6 unicast-routing 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ipv6 address 2001:AE4:2000::3/64 

 ipv6 enable 

 ipv6 ospf 1 area 0 

! 

interface FastEthernet0/2 

 ipv6 address 2001:AE4:2001::3/64 

 ipv6 enable 

 ipv6 ospf 1 area 0 

! 

interface FastEthernet0/3 

 ipv6 address 2001:AE4:2002::2/64 

 ipv6 enable 

 ipv6 ospf 1 area 0 

! 

! 

ipv6 router ospf 1 

 router-id 3.3.3.3 

! 

!-- R4 

! 

ipv6 unicast-routing 

! 

interface FastEthernet0/0 

 ipv6 address 2001:AE4:1001::2/64 

 ipv6 enable 

 ipv6 ospf 1 area 0 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ipv6 address 2001:AE4:2002::3/64 

 ipv6 enable 
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 ipv6 ospf 1 area 0 

! 

! 

! 

ipv6 router ospf 1 

 router-id 4.4.4.4 

!
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