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Sammanfattning 
För full migrering till IPv6 behöver utbudet av datakommuniktionsstjänster anpassas för den nya 
generationens IP-protokoll med bevarad eller utökad funktionalitet. Detta examensarbetes mål är 
att ta fram en eller flera lösningar som möter krav och tekniska förutsättningar för att utöka fö-
retaget DGC:s tjänst IP-VPN för IPv6. Detta innefattar adresstilldelningstekniker som prefixde-
legering och automatisk adresskonfigurering i befintlig nätinfrastruktur. 
 
Lösningarna presenteras i sex framtagna scenarier som har undersökts utifrån tester, analys och 
erfarna problem som uppstått. Undersökningen formade kriterierna skalbarhet, konfigurationens 
komplexitet, kompatibilitet, RFC-stöd och krav från DGC som tas hänsyn till i utvärderingen av 
den bäst lämpade lösningen. 
 
Utvärderingen har gett ett resultat i form av ett rekommenderat scenario som är implementerbart 
enligt uppsatta mål. 
 
Tekniker som skulle kunna påverka valet av bäst lämpade lösning, men som inte är tillgängliga, 
diskuteras och presenteras för att poängtera vad som kan behövas tas i beaktande för framtiden. 
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Abstract 
Full migration to IPv6 brings the need to adjust datacommunication services for the new gener-
ation of IP protocols with maintained or expanded functionality. This thesis’ goals is to submit 
one or more solutions that meets requirements and the technical conditions that enables the 
company DGC:s to expand the service IP-VPN for IPv6. This includes address assignment 
techniques like prefix delegation and automatic address configuration in existing network infra-
structure. 
 
Solutions are presented in six scenarios that have been investigated considering tests, analysis and 
experienced problems. The investigation formed the criteria scalability, configuration complex-
ity, compatibility, support by RFC:s and requirements stated by DGC that adds to the evaluation 
of the most suitable solution. 
 
The evaluation has resulted in a recommended scenario that is implementable according to given 
goals. 
 
Techniques that may influence the choice of most suitable solution, but that is not yet available, 
are discussed and presented to point out what may needed to be considered in the future. 
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Definitioner och förkortningar 
BGP - Border Gateway Protocol 
 
DAD - Duplicate Address Detection 
 
DHCPv6 - Dynamic Host Control Protocol for IP version 6 
 
DNS - Domain Name System 
 
Domännamn - En sträng som kopplas till en IP-adress 
 
Värddator - En nod som inte är en router. 
 
IETF - Internet Engineering Task Force, en fokus grupp som främjar standardisering av protokoll 
på nätet. 
 
Interface - Fysisk eller logisk port i en nod. 
 
IPv4 - Internet Protocol version 4 
 
IPv6 - Internet Protocol version 6 
 
ISP - Internet Service Provider 
 
Länk - Fysisk eller logisk koppling till en annan enhet. 
 
LSR - Label Switching Router 
 
LSP - Label Switched Path 
 
MPLS - Multiprotocol Label Switching 
 
NTP - Network Time Protocol, ett protkoll som används för att synkronisera klockan i noder. 
 
NDP - Neighbor Discovery Protocol 
 
Nod - En enhet så som en router eller värddator som kan skicka och ta emot datortrafik. En enhet 
som använder en IPv4 eller IPv6 adress. 
 
Options - information som tilldelas en värddator, detta kan vara en adress till en server för DNS, 
NTP, SIP eller ett domännamn. 
 
Prefix - Nätdelen (de inledande bitarna) av en IP-adress 
 
QoS - Quality Of Service 
 
RA - Router Advertisment 
 
RFC - Request For Comments, en publicering av IETF. 
 
Route - Ett vägval gjort av en router 



 x 

 
Router - En nod som vidarebefordrar trafik som inte är adresserad till den själv. 
 
RSVP - Resources Reservation Protocol 
 
Scope - Det omfång eller den räckvid som beskriver hur långt en typ av trafik kan nå i ett nätverk. 
 
Site - Geografiskt sammansatt plats av noder. 
 
SLAAC - Stateless Address Auto Configuration, tillståndslös automatisk adresskonfigurering. 
 
SIP - Session Initiation Protocol, ett signalerings protokoll som används vid uppsättning av vir-
tuella kretsar vid ljud och bildströmmar. Exempelvis Voice over IP och multimedia konference. 
 
Traffic Engineering – Taktik och implementation i ett nätverk för att optimera nätets prestanda 
 
VPN - Virtual Private Network 
 
VRF - Virtual Routing and Forwarding 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Nätoperatören DGC är en leverantör av datakommunikationstjänster. Idag levereras privata IP 
och Ethernet-tjänster, samt publik internetaccess. Kommunikationen transporteras med hjälp av 
DSL eller över fasta fiberuppkopplingar. Den befintliga kommunikationstjänsten ”IP-VPN” 
knyter samman kunders geografiskt separerade nät över ett core-nät. Tjänsten bygger på stan-
darden RFC 2547bis och använder sig av privata logiskt separerade Virtual Routing and For-
warding-instanser (VRF:er) för att skilja på olika kunders nät. Tjänsten använder idag endast 
IPv4 unicast. Nätinfrastrukturen stödjer dock den nya generationens IP-protokoll IPv6 och dess 
adresstyper unicast och multicast. DGC befinner sig i stadiet att standardisera en ny privat tjänst 
som utnyttjar IPv6-protokollet. Detta innebär stöd för prefixdelegering med DHCPv6 och an-
vändande av automatisk adresskonfiguration med hjälp av Stateless Address Auto Configuration 
(SLAAC). 

1.2 Målformulering 
Detta examensarbete har som mål att undersöka och designa en eller flera tekniska lösningar för 
att möjliggöra prefixdelegering med IPv6 i ett MPLS VPN-nät för DGC:s räkning. 
De tekniska lösningar som tas fram skall fungera i befintlig nätinfrastruktur och design. Vidare 
skall lösningarna tillmötesgå specifika funktionella krav från DGC. De tekniska lösningarna ska 
dokumenteras enligt dokumentationsstandard samt testas och utvärderas i laborationsmiljö. Den 
bästa lösningen enligt utarbetad studie och som stödjer DGC:s krav skall konfigureras på lämplig 
hårdvara och demonstreras. 

1.3 Lösningsmetoder 
Arbetet kommer att inriktas på att ta fram lösningar som lämpar sig för DGC:s befintliga nät-
infrastruktur och tillgång till hårdvara. Information hämtas från RFC:er från IETF, routertill-
verkares konfigurationsexempel, informationsdatabaser och användarforum. DGC tillhandahåller 
expertis inom datakommunikation.   
 
De framtagna lösningar som anses lämpligast kommer att implementeras i laborationsmiljö och 
analyseras med avseende på krav ställda av DGC. 

1.4 Avgränsningar 
� IPv6-tilldelning kommer bara att ske mot värddatorer med operativsystemet Windows 7 

eller Windows 8 
� Examensarbetet kommer inte att utreda ekonomiska faktorer 
� Lösningar kommer att utgå från befintliga RFC:er och rekommenderade standarder 

1.5 Budget 
Egna datorer används, övrig utrustning samt lokaler tillhandahålls av DGC. 

1.6 Kravspecifikation 
Nedan beskrivs de krav som DGC ställer för framtagning av tekniska lösningar. 

1.6.1 Funktionskrav 
� De virtuella routinginstanserna ska konfigureras för IPv6-unicast och -multicast 
� Prefixdelegeringen ska fungera på befintlig hårdvara 
� DNS-utdelningen ska fungera på befintlig hårdvara 
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� Drift och administration av tjänsten ska utföras centralt 

1.6.2 Önskemål 
� Konfigurering bör vara så enkel som möjligt 

1.6.3 Dokumentationskrav 
Konfigurationer och grafisk design av scenarier ska delges DGC. En rapport ska överlämnas till 
KTH. DGC delges ett tryckt exemplar när ett sådant är tillgängligt. 
  

1.6.4 Tidskrav 
Examensarbetet ska utföras inom tidsplanen. Rapport samt dokumentation ska vara färdig den 22 
maj 2013. En redovisning ska genomföras den 12 juni 2013. 
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2 Nulägesbeskrivning 
DGC som nätoperatör strävar efter att vara den bästa leverantören av datakommunikationstjänster 
genom att säkerställa en konkurrenskraftig verksamhet, och erbjuda marknaden lösningar som 
matchar dess behov. IPv4 adresserna håller på att ta slut vilket leder till ett ökat intresse för IPv6. 
Marknaden är i praktiken tvungen att övergå till den nya generationens protokoll. DGC:s befint-
liga nätinfrastruktur har stöd för och är förberett för att klara av en sådan övergång. 
I och med marknadens planering och behov av att fullt emigrera till IPv6 behöver DGC erbjuda 
samma typer av befintliga lösningar som nu används, fast utformade för protokollet IPv6. En av 
dessa inbäddade funktioner är adress- och Options-tilldelning som är en förutsättning för en 
fungerande IPv6 tjänst. För att möjliggöra central drift av adress- och Options-tilldelning, enkel 
konfiguration och för att minimera administration och underhåll, vill DGC implementera pre-
fixdelegering lämpad för tjänsten IP-VPN. 
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3 Teori 
Detta kapitel innehåller relevant fakta för förståelse av rapporten i sin helhet. Kapitlet tar upp 
IPv6 protokollets adressuppbyggnad, delar av IPv6 kärnprotokoll och MPLS som används i 
core-nätet för tjänsten IP-VPN.  

3.1 Internet protokollet version 6 
Adresseringsprotokollet IPv6 (Internet Protocol version 6) är en utveckling av IPv4 (Internet 
Protocol version 4). Att övergå till ett nytt protokoll för adressering är nödvändigt eftersom IPv4 
har en 32-bitarsbegränsning för adressfältet vilket begränsar antalet adresser. Arbetsgruppen 
(IPv6 Version 6 Working Group) vid IETF (Internet Engineering Task Force) har som uppgift att 
specificera och standardisera protokollet och har arbetat fram optimeringar och nya funktioner 
utifrån det föregående protokollet IPv4 [1]. IPv6 använder 128 bitar för att definiera en adress 
vilket innebär möjlighet att adressera alla enskilda noder som har behov av unika globala adresser 
i hela världen. Med optimering av protokollets pakethuvud finns möjlighet att optimera trafik-
flöden och att expandera användandet av protokollet med hjälp av valbara inställningsfält (Op-
tions). 
 
Enbart de funktioner i IPv6 som berör examensarbetets mål och syfte beskrivs nedan.  

3.1.2 Adresstyper i IPv6 
IPv6 har tre adresstyper som kan adresseras till enheters interface. Dessa är Unicast, Anycast och 
Multicast. 
 
Unicast-adresser används för att adressera enbart ett interface på en enskild länk. IPv6:s nya 
adresstyp Anycast används i syfte att vidarebefordra paket till närmsta interface enligt vägvals-
protokollets ”avståndsbedömning”, vilket har fördelar om tjänsteservrar av samma typ finns 
belägna på olika avstånd från klienten som efterfrågar tjänsten. Broadcast-adresstypen har tagits 
bort och istället används Multicast av IPv6 kärnprotokoll som ICMPv6, och tjänsteprotokoll som 
DHCPv6. Anycast som adresseringstyp ligger utanför ramen för detta examensarbete. 
 

3.1.3 Adressallokering i IPv6 
IANA (Internet Assigned Numbers Authority) har allokerat en mängd IPv6-adressutrymmen för 
olika syften rörande protokollets funktioner. 
 
Globala adresser 
Adressutrymmet 2000::/3 är den rymd ur vilken ISP:er tilldelas stora nät som i sin tur delas upp i 
mindre som tilldelas kunder. Vanligtvis tilldelas ISP:er /32-nät medan kunder tilldelas /48- till 
/64-nät. Denna del av IPv6 adressutrymme är till för att låta trafik transporteras globalt över 
internet. 
 
Länklokala adresser 
Adresser med prefixet FE80::/10 används för att adressera enskilda länkar. Dessa adresser kan 
inte routas på nätet. Adresstypen används för kommunikation på den lokala länken och vid till-
ståndslös automatisk adresskonfigurering. 
 
Multicastadresser 
För att skicka trafik till fler interface eller noder samtidigt används multicastadresser. En multi-
castgrupp beskrivs med prefixet FF00::/8. Följande åtta bitar i adressen är fyra flaggbitar och fyra 
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bitar som beskriver för vilket omfång (scope) adressen används. För mer specifik information om 
IPv6-protokollets multicastadresser se RFC 4291[2]. 
 
Omfångsfältet 
Detta fält beskriver multicastadressens omfång eller räckvidd. Omfånget kan vara exempelvis 
länklokalt (FF02::), sitelokalt (FF05::) eller globalt (FF0E::). Routrar använder detta fält för att 
begränsa vidarebefordran av paket till ett specifikt omfång. 
 
Solicited Node Multicast Address 
Under tillståndslös automatisk adresskonfigurering och för IPv6 grannupptäktsprotokoll Neghbor 
Discovery Protocol (NDP) används Solicited Node Multicast adresstypen. Noders interface har 
som krav att stödja denna adresstyp för att kunna identifiera noder på en länk. En Solicited Node 
Multicast adress har formen FF02::1:FFXX:XXXX där XX:XXXX är de sista 24 bitarna i 
adressen som multicastgruppen gäller för. 

3.1.4 Kontrollprotokoll för IPv6 
Kontrollprotokollen för IP har utvecklats och förenklats för att stödja IPv6. Funktionaliteter hos 
IPv4:s kontrollprotokoll ICMP (Internet Control Message Protocol), ARP (Adress Resolution 
Protocol) och IGMP (Internet Group Membership Protocol) har sammanförts till protokollet 
ICMPv6 (Internet Control Message Protocol for IPv6)[3]. 
 
Internet Control Message Protocol for IPv6 
ICMPv6 är ett av IPv6 kärnprotokoll som tar hand om mycket av den grundläggande funktiona-
liteten för att IPv6-kommunikation ska kunna ske, t ex att ställa diagnos på nätet med nätverks-
verktygen ping och traceroute, NDP (Neigbor Discovery Protocol) för att identifiera grannoder på 
lokala länkar och anslutning till multicastgrupper med MLDv2 (Multicast Listener Discovery). 
Kontrollprotokollet har två olika meddelandetyper; felmeddelande och informationsmeddelande. 
Till informationsmeddelandena hör Neighbor Discovery Protocol som är en relevant del av 
adresskonfigureringsförfarandena i detta examensarbete. 
 
Neighbor Discovery Protocol 
Neighbor Discovery Protocol (NDP) är ett protokoll vars uppgift är att identifiera närvaron av 
värddatorer och routrar på gemensamma länkar och automatiskt tilldela länkadresser samt kon-
trollera adressers unika existens på den gemensamma länken. Protokollet använder ett antal 
ICMPv6-meddelandetyper för att utföra sina uppgifter. NDP är ett av grundkriterierna för att 
tillståndslös automatisk adresskonfigurering ska kunna ske. 
 
NDP-meddelanden 
Enligt RFC 4861 använder sig NDP av fem olika ICMPv6-pakettyper [4]. 
 
Neighbor Soliciation: Används för att efterfråga grannars lokala länkadresser, kontrollera kon-
taktbarheten hos grannar och för att kontrollera om en adress är unik med hjälp av Duplicate 
Address Detection (DAD). 
 
Neighbor Advertisment: Används för att annonsera ändring av lokal länkadress eller som svar 
på Neighbor Solicitation. 
 
Redirect: Routrar meddelar en värddator om ett bättre första hopp till en destination. 
 
Router Soliciation: Används av värddatorer för att be en router om snabbare Router Adverti-
sement då perioden mellan meddelandena kan vara lång. 
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Router Advertisment: Skickas perioidiskt ut av routrar för att meddela sin närvaro på länken till 
värddatorer eller som svar på Router Soliciation. Router Advertisement är en del i adress- och 
Options-konfigureringsprocessen som tas upp senare i detta kapitel. 
 
Lokal länk-adressering 
En nods multicastkapabla interface skapar en länklokal adress. En sådan börjar med prefixet 
FE80::/10 där adressen skapas med hjälp en interfaceidentifierare. Två identifieringsmekanismer 
är EUI-64 (Extended Unique Identifier-64) som konkatenerar hexadecimala värdet FF:FE i mitten 
av MAC-adressen (Media Access Control Address) eller att adressen genereras pseudoslump-
mässigt (Figur 1). 
 

 
Figur 1 – Pseudoslumpmässig genererad länklokal IPv6-adress från Microsoft Windows 7:s kommandotolk med 
kommandot ipconfig /all 

Efter generering av en adress ansluter noden till Solicited Node Multicast-grupp för adressen. 
Sedan kontrolleras dess exklusivitet på länken med Duplicate Address Detection (DAD). DAD 
innebär att noden skickar ut ett Neighbor Solicitation-meddelande med multicastgruppen som 
mottagare. Är adressen upptagen kommer ett Neighbor Advertisment-svarsmeddelande att 
skickas från den nod som redan använder adressen och interfacet måste istället konfigureras 
manuellt. Om den lokala länkadressen är unik adresseras det interface som adressen genererats 
för och kommunikation med andra noder är möjlig över denna länk. 
 
Adress- och Optionsfunktioner i Router Advertisement-meddelanden 
Router Advertisment (RA) innehåller ett antal flaggor som styr hur en värddator ska bete sig vid 
adress- och Options-konfiguration. De styrande kontrollbitarna i RA-meddelanden heter Mana-
ged IPv6 adress och Other configuration (även kallade M-bit och O-bit). O-biten är underordnad 
M-biten och har ingen betydelse när M-biten är satt. När RA mottas av en värddator beter den sig 
enligt bitmönstren i Tabell 1. 
 

M O Beteende 
0 0 Tillståndslös automatisk adresskonfigurering 
0 1 Tillståndslös automatisk adresskonfigurering men Options tillståndsbaserat 
1 0 Tillståndsbaserad adress- och Options-tilldelning 
1 1 Används inte 

Tabell 1 – RA-meddelandens M- och O-bitars påverkan på en värddators beteende 

Andra flaggor i RA finns i Prefix Information Options-fältet vilka meddelar om det medskickade 
prefixet kan användas för automatisk adresskonfiguration. Dessa flaggor berörs inte i detta ex-
amensarbete. Se RFC 4861[4] för alla flaggors påverkan på en värddators beteende.     
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3.2 Adress- och Options-konfigureringstekniker  
IPv6:s 128 bitar långa adresser försvårar för slutanvändaren att manuellt konfigurera sin adress. 
Användandet av IPv6-adresser ger ett naturligt behov av att automatisera processen vid konfi-
guration av noder. Nedan beskrivs olika sätt att konfigurera adresser och Options. 
  
Manuell konfigurering: Användarkonfigurerade statiska adresser och Options-information. 
 
Tillståndslös: Automatisk konfigurering av adresser som sker oberoende av extern tilldelning av 
adress och information. Systemet agerar tillståndslöst vilket innebär att det inte ”minns” vad som 
tidigare skett. Tekniken förutsätter en router i samma lokala nätverk som användarens. 
 
Tillståndsbaserad: Adresstilldelning sker och kontrolleras externt beroende på vad som tidigare 
skett. Systemet ”minns” vilka adresser som är utdelade, hur länge, och till vem. Metoden är 
flexibel och möjliggör återanvändning av lediga adresser, loggning och kontroll av adress- och 
Options-tilldelning.  
 
Kombination av tillståndslös och tillståndsbaserad: Båda dessa tekniker kan används samti-
digt och överlappa varandra. Till exempel kan adresskonfigurering skötas tillståndslöst medan 
tilldelning av Options kan ske tillståndsbaserat. 
 
Prefixdelegering: En tillståndsbaserad metod där IP-adress, adressutrymme och Options tilldelas 
externt. IP-adressutrymmet kan i sin tur delas ut lokalt tillståndslöst och Options tillståndsbaserat. 

3.2.1 Tillståndslös adresskonfigurering 
Stateless Address Auto Configuration (SLAAC) är IPv6:s ”plug and play-funktion” för automa-
tisk tillståndslös adresskonfigurering av interface. En nod genererar sin adress genom att ta ett 
prefix den har fått i ett RA-meddelande och konkatenera en interfaceidentifierare på samma sätt 
som vid länklokal adressering. 
 
Förfarandet för SLAAC förutsätter att noder skapat sig en länklokal adress. När en länk mellan en 
värddator och en router är användbar för kommunikation kommer värddatorn att skicka ett Router 
Solicitation-meddelande (Figur 2). Routern svarar med ett RA-meddelande. I RA-meddelandet 
beskrivs vilken typ av konfigurering en värddator får göra enligt tidigare avsnitt i Tabell 1. Om 
M-biten i RA-meddelandet inte är satt kommer värddatorn generera en adress för interfacet med 
hjälp av prefixet från RA-meddelandet. Adressen genereras på samma sätt som för den länklokala 
adressen, antingen pseudoslumpmässigt eller med EUI-64. Sedan görs DAD-förfarandet på 
samma sätt som för den länklokala adressen. 
 

 
Figur 2 – SLAAC-förfarande där en värddator skickar ett Router Solicitation och en router svarar med ett Router 
Advertisment 
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3.2.2 Tillståndsbaserad adress- och Optionstilldelning 
Dynamic Host Control Protocol for IPv6 (DHCPv6) är ett tillståndsbaserat protokoll som an-
vänds för att dynamiskt tilldela IPv6-adresser och annan information (Options), som kan an-
vändas av noder. Exempel på Options är Domain Name System (DNS), domännamn, Network 
Time Protocol (NTP) och annan information som stöds enligt olika RFC:er[5]. En 
DHCPv6-Server kan användas antingen lokalt eller centralt för att sköta dynamisk tilldelning av 
information. DHCPv6-protokollet har rollerna klient, server och relay (Figur 3). 
 

 
Figur 3 – DHCPv6-protokollets tre roller klient, server och relay 

Server: En DHCPv6-Server har som uppgift att tilldela klienter information. Servern kan vara 
dedikerad eller i en router och placerad lokalt eller centralt förhållande till klienter. 
 
Relay: Ett DHCPv6-Relay har uppgiften att vidarebefordra DHCPv6-meddelanden mellan klient 
och server. Om en central DHCPv6-Server används för att betjäna flera lokala nät måste de 
länklokala DHCPv6-förfrågningarna vidarebefordras högre upp i hierarkin. Relay kan placeras på 
flera nivåer i ett nät då det är möjligt att inkapsla DHCPv6-förfrågningar i flera led. 
 
Klient: En DHCPv6-Klient är den nod som efterfrågar DHCPv6-information. 
 
För DHCPv6-meddelanden används två multicastgrupper: 

� FF02::1:2 All_DHCP_Relay_Agents_and_Servers används på den lokala länken för 
kommunikation mellan klient och server eller klient och relay. 

� FF05::1:3 All_DHCP_Servers används av relay för att kommunicera med 
DHCPv6-Servrar inom samma site. 

DHCPv6-Servrar och -Relay lyssnar på dessa multicastgrupper. Protokollet har även stöd för 
unicasttrafik. Meddelandetransport sker via UDP-protokollet (User Datagram Protocol). De 
portar som bevakas är nummer 546 för klienter och nummer 547 för servrar. 
 
DHCPv6:s protokollparametrar 
Ett DHCPv6-meddelande innehåller ett antal inställningsparametrar. Beroende på vilken med-
delandetyp som används innehåller inställningsfälten olika typer av data. Några av dessa para-
metrar förklaras nedan, övriga parametrar förklaras i RFC 3315[6]. 
 
DHCP Unique Identifier (DUID) 
DUID är en identifierare som används för varje interface (klienter och servrar). DHCPv6 kan på 
tre olika sätt generera DUID; länkadress i kombination med tidpunkt, tillverkar-id, eller endast 
länkadress. En server kan med hjälp av DUID välja parametrar för specifika klienter.  På samma 
sätt kan klienter använda DUID för att identifiera ett svar från en specifik server. 
 
Identity Association (IA) 
IA används för att kunna gruppera en eller flera IPv6-adresser. Klienter som gör en 
DHCPv6-förfrågan associerar sitt interface till ett IA. För att särskilja om en klient har fler in-
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terface inom ett IA skapas ett IAID (Identity Association Identifier) per interface. Informationen i 
ett IA består av ett antal IPv6-adresser och parametrar för livslängd samt giltighetstid. 
 
Transaktions-ID (XID) 
XID särskiljer mellan olika DHCPv6-transaktioner för att synkronisera serverns svar med kli-
enters DHCPv6-förfrågningar. XID används för att kontrollera hela DHCPv6-förfarandet. 

3.2.3 DHCPv6-standardförfarande 
Det finns tretton DHCPv6-meddelandetyper. De som fyller en funktion i examensarbetet om-
nämns nedan. Övriga lämnas därhän.  
 
Explikationen nedan förutsätter att M-biten är satt i ett RA-meddelande vilket innebär att både 
adress och Options efterfrågas av klienter (Figur 4).  
 
1. Solicit: Klient lokaliserar en DHCPv6-Server med frågan:  
– Är ni tillgänglig och har ni en adress? Jag vill också ha de Options som jag frågar efter. 
 
2. Advertise: Serverns svarsmeddelande på Solicit:   
– Jag är tillgänglig och jag har den här adressen och skickar de Options jag har som du begär. 
 
3. Request: Klientens svar på Advertise: 
– Jag tar den adressen du gav mig. Tack så mycket. Jag ville ha de här Options. 
 
4. Reply: Serverns svar på Request. 
– Varsågod. Jag har gett dig den här adressen och de här Options. 
 

 
Figur 4 – DHCPv6-standardförarande som sker efter ett RA-meddelande mottagits med M-biten satt 

3.2.4 Rapid Commit 
För att minska DHCP-trafiken finns i DHCPv6 möjligheten att använda ett tvåvägsförfarande 
(Figur 5) för adressutdelning kallat Rapid Commit istället för det normala fyrvägsförfarandet. 
Både klient och server måste vara konfigurerade för Rapid Commit för att det skall användas. 
Nackdelen med Rapid Commit är att servern måste binda adresserna den delar ut direkt, utan att 
veta om klienten tagit emot meddelandet. Det innebär till exempel om det finns mer än en 
DHCPv6-Server kommer en del servrar att binda adresser som inte används[6]. 
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Figur 5 – Tvåvägsförfarande för DHCPv6 med Rapid Commit där Solicit besvaras med ett Reply 

3.2.5 Information Request 
En DHCPv6-Klient har, till exempel för att komplettera SLAAC, möjlighet att efterfråga endast 
Options (Figur 6). Detta görs med hjälp av ett Information Request-meddelande som triggas av 
RA med O-biten satt (Figur 7). 
 

  
Figur 6 – Information Request-meddelande med efterfrågade Options, exempelvis DNS (23) 
 

 
Figur 7 – DHCPv6 Information Request-förfarande som sker då ett RA mottagits med O-biten satt 

3.2.6 Dynamic Host Protocol for IPv6-Prefix Delegation 
Prefixdelegering innebär att en begärande router agerar DHCPv6-PD klient (DHCPv6-Prefix 
Delegation Client) och tilldelas ett prefix från en server (Figur 8). Samma standardförfarande sker 
för en prefixdelegeringsklient som för en vanlig klient. Prefixet kan i det lokala nätet användas i 
RA-meddelanden i kombination med SLAAC (Figur 9). 
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Figur 8 – DHCPv6-Prefixdelegeringsmeddelande från en server innehållande prefixet 2a00:d90:1ab:4d::/64 

 
Figur 9 – DHCPv6-Prefixdelegeringsförfarande där prefixet kan användas för SLAAC i det lokala nätet 

 

3.2.7 Jämförelse av protokollen SLAAC och DHCPv6 
En naturlig del vid införande av automatisk adresskonfigurering för IPv6 är en jämförelse mellan 
att använda SLAAC och DHCPv6. Några av fördelarna och nackdelarna för respektive protokoll 
tas upp i ISC DHCP and IPv6 – the DHCPv6 story [7]. Nedan presenteras ett antal av protokol-
lens fördelar. 
 
SLAAC fördelar: 
 

� Underlättar administration 
� ”Plug-and-play” 
� En del av IPv6-kärnprotokoll 

DHCPv6 fördelar: 
 

� Ger mer kontroll över adressdistribution än SLAAC 
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� Bidrar till loggningsmöjligheter för administratören 
� Möjlighet till att föra revisionsposter (audit records) över tilldelade adresser 
� Kontroll över tiden en adress binds 
� Kan tilldela Options 
� Kan tilldela prefix 
� Renumbering-möjligheter [6] 
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3.3 MPLS VPN 
Multiprotocol Label Switching (MPLS) är en switchad förbindelseorienterad paketförmedlande 
teknik som vidarebefordrar trafik baserat på etiketter (Labels) istället för IP-adresser. Ett MPLS- 
nät är uppbyggt av LSR:er (Label Switching Routers) som i förväg bygger tabeller med etiketter 
för sina routes. Användandet av etiketter gör att routes kan separeras och att överliggande pro-
tokoll inte spelar någon roll. IPv6 kan switchas lika enkelt som IPv4 eller andra lager 3-protokoll. 
Ursprungligen implementerades MPLS för att IP är anslutningslöst och IP-routingtabellerna blev 
för stora, vilket gjorde att sökningen i dem tog längre tid. MPLS arbetar över lager 2 men under 
lager 3 i OSI-modellen vilket gör att den processorkrävande sökningen i routingtabellen inte 
behöver göras. I dagens kraftfullare routrar är detta inte längre ett problem och det gör att behovet 
för MPLS i rent paketförmedlingssyfte inte är lika omfattande. MPLS har dock förbindelseori-
enterade tjänster som Quality of Service, virtuellt privat nätverk (VPN), stöd för multipla pro-
tokoll, samt traffic engineering (exempelvis lastbalansering), vilket gör det användbart även i 
dagens infrastruktur. För mer information om MPLS uppbyggnad se RFC 3031 [8]. 
 
IP-VPN-tjänsten bygger på RFC 2547bis[9] där MPLS används för att koppla samman kunders 
geografiskt avskilda lokala nät över ett core-nät. MPLS skapar separata LSP:er (Label Switched 
Paths) mellan de lokala näten så att kommunikation kan ske mellan dem, och för att separera 
olika kunders trafik. LSP:erna bildar ett virtuellt privat nät (VPN). 
Distribueringen av VPN-routinginformation sker genom mBGP (multiprotocol Border Gateway 
Protocol) där de olika VPN-tunnlarna skiljs åt med hjälp av olika identifierare, så kallade Rou-
te-Distinguishers och Route-Targets. 
 
Figur 10 beskriver core-nätets vitala delar som består av CE/CPE-, P- och PE-routrar med VRF:er 
som genom LSP:er bildar ett VPN mellan geografiskt skilda kundnät. 
 

 
Figur 10 – Core-nätets vitala delar CPE, PE, P och VRF. LSP:erna som bildar ett virtuellt privat nät illustreras med 
den blå pilen. 

CE/CPE (Customers Edge Router/Customer Premises Equipment): Kundens länk mot 
tjänsteleverantörens core-nät. 
 
PE (Providers Edge Router): En PE router är tjänsteleverantörens länk mot sina kunder. Varje 
PE router har en VRF (Virtual Routing and Forwarding) för varje direkt ansluten kunds enskilda 
länk. Dessa VRF:er har i syfte att separera de olika kundernas routingtabeller och fungerar som 
ändpunkter för VPN-tunnlarna. 
  
P (Providers Router): Enskilda routrar som bara har i syfte att skyffla datatrafik mellan 
PE-routrar. 
 
VRF (Virtual Routing and Forwarding): VRF:er är virtuella routrar inuti en fysisk router 
speciellt anpassad för BGP och MPLS. De har egna routingtabeller och egna Rou-
te-Distinguishers och Route-Targets vilket gör att olika kunders nät kan hållas separerade från 
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varandra. Möjlighet finns dock att routa mellan olika kunders VRF:er med hjälp av exempelvis 
statiska routes. Antalet VRF:er i en router begränsas i första hand endast av routerns processor-
kapacitet och minne då det endast krävs ett interface, som kan vara fysiskt, logiskt eller till och 
med en loopback, för att VRF:en ska kunna fungera. 
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4 Genomförande 
Kapitlet beskriver hur relevanta fakta har samlats in och en genomgång görs av arbetsmetodiken 
för att kunna implementera konfigurationer anpassade för att uppnå önskade mål enligt kapitel 1. 
Lösningar i from av scenarier presenteras. Slutligen beskrivs de verktyg som använts för felsök-
ning och verifiering under genomförandet. 

4.1 Arbetsmetod 
Arbetsmetodiken under utförandefasen i detta examensarbete har till stor del bestått av ”trial and 
error”. Begreppet innebär att prova sig fram för att hitta fungerande lösningar. Detta inkluderar 
att undersöka protokollförfaranden genom att sniffa trafik med verktyget Wireshark, direkt i 
värddatorer, i routrar och med hjälp av en nätverkstapp. Routeroperativsystemens statistikfunk-
tioner, för att se hur olika inställningar i routrar och hur olika klienter beter sig i olika situationer, 
har använts. 
 
I ett tidigt skede undersöktes relevanta protokoll som innehåller funktioner som överensstämmer 
med examensarbetets mål och syfte. Majoriteten av dessa källor är RFC:er framarbetade av IETF. 
Mängden dokumenterade liknande projekt har varit begränsat, vilket gjort det nödvändigt att söka 
efter information i flera routertillverkares konfigurationsexempel och att dra egna slutsatser. 
Detta har inkluderat att undersöka om önskad funktionalitet stöds av befintlig hårdvara och in-
stallerade operativsystem i DGC:s core-nät och laborationsmiljö. Om så ej varit fallet har tillgång 
till sådan hårdvara och stöd för sökt funktionalitet i andra operativsystem undersökts. 
Konfigurationsexempel från framför allt routertillverkarna Juniper Networks och Cisco Systems 
har använts och studerats för att hitta lösningar som är applicerbara på befintlig hårdvara. 
 

4.2 Scenarier 
Under arbetets tidiga skede identifierades ett antal potentiella lösningar som här presenteras i 
form av sex scenarier. Förutsättningen för alla scenarier är att en central server skall användas, 
och att adresshanteringen ska fungera över ett MPLS VPN-nät. Användandet av en central server 
för alla kunders adresshantering medför enkel och överskådlig administration för tjänsteleve-
rantören. Scenarierna bygger på de möjliga kombinationerna av server, relay och klienter. 
Alla scenarierna använder samma topologi med en central server (DHCPv6 eller DHCPv6-PD) 
kopplad till en VRF i en PE-router, där också kunderna finns representerade med VRF:er. 
Kund-VRF:er finns också i de PE-routrar där deras CPE:er är inkopplade. Kommunikationen 
mellan en kunds VRF:er i de olika PE-routrarna sköts av MPLS som dessutom separerar olika 
kunders trafik. 
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Scenario 1 
 

 
Figur 11 – Scenario 1 

I Scenario 1 (Figur 11) används en central DHCPv6-Server som delar ut adresser till alla klienter 
i alla kunders nät. CPE-routrarna skickar ut RA med M-biten satt. Klienterna inleder då 
DHCPv6-standardförfarandet för adressförfrågan. DHCPv6-Relayen i CPE-routrarna kapslar in 
meddelandena från klienterna i Relay-Forward-meddelanden och vidarebefordrar dem till 
PE-routrarna vars DHCPv6-Relay i sin tur kapslar in dem en gång till och vidarebefordrar dem till 
servern. Svarsmeddelandena från servern avkapslas i sin tur också i två steg på väg tillbaka till 
klienterna. 
 
Scenario 2 

 
Figur 12 – Scenario 2 

I Scenario 2 (Figur 12) används en central DHCPv6-PD-Server som delar ut prefix och Options 
till alla CPE-routrar. CPE-routrarna agerar DHCPv6-PD-Klienter som använder förfarandet för 
prefix-förfrågan. DHCPv6-Relayen i PE-routrarna kapslar in meddelandena från CPE-routrarna i 
RELAY-FORWARD-meddelanden och vidarebefordrar dem till servern. Svarsmeddelandena 
från servern avkapslas i sin tur också på väg tillbaka till CPE-routrarna. CPE-routrarna använder 
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prefixen de tilldelats till att sätta adresser på LAN-interfacen och Options läggs i en lokal 
DHCPv6-pool. De skickar ut RA på LAN-interfacen för att annonsera prefixet men med O-biten 
satt för att klienterna ska använda DHCPv6 för att hämta Options från den lokala poolen. Kli-
enterna använder SLAAC för att konfigurera adresser och använder DHCPv6-förfarandet för 
Options. 
 
Scenario 3 
 

 
Figur 13 – Scenario 3 

I Scenario 3 (Figur 13) agerar DHCPv6-PD-Servern och PE-routrarna på samma sätt som i 
Scenario 2. CPE-routrarna använder prefixen de tilldelats både till att sätta adresser på 
LAN-interfacen och att populera en lokal DHCPv6-pool tillsammans med Options. De skickar ut 
RA med M-biten satt på LAN-interfacen för att klienterna ska använda DHCPv6 för att hämta 
adresser och Options från den lokala poolen. Klienterna använder DHCPv6-förfarandet för 
adressförfrågan. 
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Scenario 4 

 

Figur 14 – Scenario 4 

I Scenario 4 (Figur 14) används en central DHCPv6-PD-Server som delar ut prefix och Options 
till alla PE-routrars VRF:er. VRF:erna agerar både DHCPv6-PD-Klienter och lokala 
DHCPv6-PD-Servrar. VRF:erna använder prefix och Options de tilldelats från den centrala 
servern till att populera den lokala PD-poolen. CPE-routrarna i sin tur agerar 
DHCPv6-PD-Klienter mot VRF:ernas DHCP-PD-Servrar. Både CPE-routrarna och klienterna 
agerar på samma sätt som i Scenario 2. 
 
Scenario 5 
 

 
Figur 15 – Scenario 5 

Scenario 5 (Figur 15) fungerar i stort sett på samma sätt som Scenario 4. Skillnaden är att 
CPE-routrarna och klienterna agerar enligt Scenario 3 (DHCPv6) istället för Scenario 2 
(SLAAC). 
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Scenario 6 
 

 
Figur 16 – Scenario 6 

I Scenario 6 (Figur 16) används en central DHCPv6-PD-Server som delar ut prefix och Options 
till alla PE-routrars VRF:er. VRF:erna agerar både DHCPv6-PD-Klienter och DHCPv6-Servrar 
vars pooler populeras med prefix och Options de tilldelats från den centrala servern. 
CPE-routrarna och klienterna agerar på samma sätt som i Scenario 1.  
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4.3 Uppsättning av MPLS VPN i laborationsnät 
I inlärningssyfte gällande hur ett MPLS VPN-nät är uppbyggt, fungerar och ska konfigureras för 
att få önskad funktion, har en testtopologi satts upp (Figur 17). Topologin byggdes upp av fyra 
Juniper SRX100 installerade med operativsystemet Junos 11.4R6.6. En SRX100 agerade 
DHCPv6-Server, en agerade CPE och två agerade PE-routrar. 
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Figur 17 – Testtopologi bestående av fyra Juniper SRX100 agerade CPE, två PE och en DHCP[1] 

Då önskad MPLS VPN-funktion var konfigurerad framkom att stöd för DHCPv6-Klient och 
DHCPv6-PD-Klient inte existerade i nuvarande SRX100:s operativsystem Junos 11.4R6.6. En-
ligt Juniper Networks hemsida kommer dessa funktioner vara tillgängliga i Junos 13.1 som i 
skrivande stund inte är lanserat. Avsaknaden av önskad funktion tvingade fram implementering i 
annan hårdvara med ett operativsystem som för en CPE stödjer funktionerna. 
Hos DGC tillhandahålls ett färdigt uppsatt laborationsnät som representerar det egentliga 
core-nätet. I detta laborationsnät agerar Juniper M7i PE-routrar. Då inte heller dessa stödjer 
klientfunktionerna kunde inte Scenario 4, 5 och 6 testas som lösningar då dessa scenarier an-
vänder PD-klientfunktionen i PE-routrarna.  
 
Som övning identifierades laborationsnätets fysiska uppsättning i konfigurationerna. Arbets-
gången för identifiering av nätet delades upp i ett antal steg: 
 

� Vilka interface är kopplade var 
� Vilka av dessa interface är MPLS aktiva 
� Vilka interface är lediga för inkoppling av en CPE och DHCPv6-Server 
� Dokumentation i Excel 
� Dokumentation av topologi (Figur 18) 
� Uppgradering till nyare operativsystem 
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Figur 18 – Topologin av laborationsmiljö med identifierade interface och länkar 

Konfiguration för scenarierna 1, 2 och 3 testades. Respektive konfigurationsdelar för scenarierna 
förklaras nedan. Dokumentation av dessa finns tillgänglig i Appendix. 
 
När identifieringen utförts konfigurerades de kvarvarande scenarierna 1, 2 och 3. Konfigura-
tionsdelar förklaras nedan och dokumentation av dessa finns tillgängliga i Appendix. 

4.3.1 MPLS VRF-konfiguration 
DGC:s core-nät bygger på RFC 2547bis[9] utnyttjande av MPLS Layer-3 VPN. Ett antal kon-
figurationer gjordes för att kunders VRF:er skulle kunna användas för kommunikation över 
labbets befintliga MPLS nät.  Det logiska interface som pekar ut mot en kunds CPE lades till i 
VRF:en. Ett logiskt loopback-interface sattes igång och lades också in i VRF:en för att BGP 
skulle kunna använda det för att kommunicera och sprida routes med MPLS. För att urskilja 
routes för MPLS används Route-Distinguishers och Route-Targets. Route-Disdinguisher används 
av BGP för att särskilja identiska routes till samma destination. Route-Distinguishern identifieras 
till den VPN som skall användas i varje enskild VRF. Den identifierare som används är 
AS-nummer:nummer (Autonoma System-nummer och ett specifikt nummer som associeras till en 
specifik kund). För att definiera vilka routes som tillhör vilka LSP:er som skapar Layer-3 VPN 
används ett Route-Target specifikt för varje VRF. Slutligen ansluts en kunds VRF:er till ett 
BGP-community med en identifierare för att annonseringen av routes skall kunna ske mellan dem. 

4.3.2 Intern VRF kommunikation 
Grundförutsättningen för att DHCPv6-meddelanden ska kunna nå fram till den centrala 
DHCPv6-Servern är att serverns VRF kan kommunicera med de olika kund-VRF:erna. Detta är i 
normala fall inte möjligt i och med MPLS separering av routes i kombination med VRF:ernas 
separata  routing-tabeller.  
Kommunikationen möjliggörs genom att den PE-router som är kopplad till servern har VRF:er för 
alla kunder och en DHCP-VRF. Varje kunds enskilda VRF har endast ett eget logiskt loop-
back-interface konfigurerat, för att kunna kommunicera via MPLS, då inga fysiska länkar är 
kopplade mot kunders CPE:er på routern.  
Inuti PE-routern har kundernas VRF:er statiska routes till DHCP-VRF:en för att skapa en väg till 
DHCPv6-Servern. Operativsystemets skydd för routing-loopar förhindrar användandet av en 
statisk route tillbaka från DHCP-VRF:en. För att det ska finnas en möjlig väg tillbaka läcker 
kund-VRF:erna routes till DHCP-VRF:en, som importerar dessa routes med hjälp av en policy. 
Ett exempel på en sådan finns beskriven i Appendix. Detta gör att relevanta nät existerar i rätt 
VRF:ers routing-tabell. 
Nedan i Figur 19 beskrivs grafiskt hur de interna VRF:erna läcker och importerar routes. 
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Figur 19 – Statiska routes och läckande routes med hjälp av en import-policy mellan kund-VRF:er och 
DHCP-VRF:en för att möjliggöra intern VRF kommunikation 

4.4 Konfiguration av DHCPv6 
Nedan följer konfiguration av DHCPv6-Server, -Relay och -Klienter. 

4.4.1 Konfiguration av DHCPv6-Server 
Som DHCPv6-Server har open source-mjukvaran Dibbler använts då det finns en tydlig använ-
darmanual med bra exempelkonfigurationer för önskade funktioner. Dibbler är ett projekt ge-
nomfört som en masteravhandling i Computer Sience av studenterna Thomasz Mrugalski och 
Marek Senderski vid Gdansk University of Technology. Uppsättningen i detta examensarbete 
som använts är Dibbler version 0.8.3 på en IBM rackserver med Linuxoperativsystemet Debian 
6.0.7. 
Operativsystemet installerades med valt stöd för SSH-Server för att möjliggöra konfiguration på 
distans. Servermjukvaran konfigurerades med hjälp av Dibblers användamanual[10] och tillhö-
rande konfigurationsexempel. Två olika konfigurationer utformades för att få önskad funktion för 
framarbetade scenarier. 
Konfigurationerna bygger på ett separat relay-interface för varje enskild kunds enskilda nät 
(Figur 20). Relay-interfacen pekar på det utgående interfacet i servern. Servern urskiljer de en-
skilda konfigurationsdelarna för varje kund med hjälp av identifierare (interface-id) uppbyggda 
på detta sätt: KUND_VRF_NAMN:interfacebeskrivning.  
 

 
Figur 20 – Relay-interface för en enskild kund med interface-id ”KUND_VRF_NAMN:interfacebeskrivning" 
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Inställningar som gjorts i de två serverkonfigurationerna beskrivs nedan i två punktlistor. Figur 21 
visar routrars och en värddators respektive roll i de två konfigurationerna. Se Appendix för full-
ständiga konfigurationer. 
 
 Huvudkonfiguration: 
 

� Relaydel för varje enskild kund pekar på ett utgående ethernetinterface vid namn eth1 
� Varje relaydel har varsin DHCPv6-prefixdelegeringspool med vald prefix-längd 
� DNS-Options med två adresser 
� Renew-timer (t1) inställd på 1000 sekunder 
� Söka efter andra servrar-timer (t2) inställd på 2000 sekunder 
� En prefered-lifetime på 3600 sekunder 
� En valid-lifetime på 7200 sekunder 

Konfiguration för kaskadkopplade relay: 
 
Samma konfiguration som i huvudkonfigurationen finns även med här. Skillnaden är att denna 
konfiguration använder kaskadkopplade relay som behövs för Scenario 1. 

� Relay för utdelning av DHCPv6-prefixdelegeringspoolen pekar utgående på eth1 
� Relay för DHCPv6-pool för att dela ut adresser till värddatorer som pekar på underlig-

gande relay. På så sätt vet serverapplikationen att DHCPv6-paketen är inkapslade två 
gånger när en DHCPv6-förfrågan inkommit från en värddator.  

 
Figur 21 – Routrars och en värddators respektive roll i Hudvudkonfiguration och Konfiguration för kaskadkoppla-
de relay 

4.4.2 Konfiguration av DHCPv6-Relay 
I kund-VRF:en kopplad till en kunds CPE konfigurerades ett DHCPv6-Relay. VRF:ens namn och 
interfacets beskrivning används som identifierare som läggs till i Relay-Forward-meddelandet. 
Identifierarna används av DHCPv6-Servern för att särskilja olika kunders olika nät. Se konfigu-
rationen för PE-router och serverkonfiguration i Appendix. 
Enligt Junipers dokumentation ska punkter användas som avskiljare mellan valda identifierare 
[11]. Vid test med en PC som CPE transporterades DHCPv6-paketen vidare av relayet till ser-
vern. Dock fick inte CPE:n några svar utan paketen kastades av servern. Genom att sniffa paket 
(Figur 22) med verktyget Tshark i servern upptäcktes att valda identifierare konkateneras med 
kolontecken i relayet. Serverkonfigurationen ändrades för detta så att identifierarna kunde läsas 
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och behandlas av servern. Efter den justeringen fungerade DHCPv6-kommunikationen som 
förväntat, både för adress- och prefixdelegering, och med olika klientmjukvaror. 
 

 
Figur 22 – Paket sniffat med Tshark som visar identifierares konkatenering med kolon (markerat i ljusblått) 

 

4.4.3 Konfiguration av DHCPv6-Klienter 
Den CPE som primärt testats och som huvudsakligen använts är routern OneAccess 1424. Den 
konfigureras med hjälp av det grafiska användargränssnittet TMA (Figur 23). 

 
Figur 23 – Konfiguration av OneAccess 1424 med grafiska användargränssnittet TMA 

CPE:n konfigurerades med en DHCPv6-PD-Klient på WAN-interfacet för efterfrågning av prefix 
och Options. Prefixet var tänkt att användas både för automatisk adressering av LAN-interfacen 
och för att populera en lokal adresspool tillsammans med Options. Poolen skulle sedan användas 
för adress- och Options-utdelning till värddatorer på LAN:et med hjälp av en lokal 
DHCPv6-Server. 
Problem uppstod vid aktiveringen av PD-Klienten i OneAccess-CPE:n då den inte fick något 
prefix. Genom paketsniffning med Tshark på servern upptäcktes att inga Request-paket nådde 
fram till servern. Endast Solicit-paket nådde fram och endast Advertisement-paket skickades ut. 
Med hjälp av kommandot: show dhcpv6 relay statistics routing-instance KUND1 på PE-routern 
upptäcktes att relayet kastade paket med kommentaren ”No binding found” (Figur 24). Detta var 
oväntat då tidigare tester med olika klientmjukvaror på en PC fungerat problemfritt. 
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Figur 24 – Relayet har kastat 10 paket med kommentaren “No binding found” 

Ytterligare tester och paketsniffning på länken gjordes mellan CPE och PE-router (Figur 25), 
först med en nätverkstapp och senare med hjälp av ”Port Mirroring” på en nätverksswitch. 
Testerna visade att det var Request-paketen som kastades. Detta föranledde en djupare analys av 
eventuella kompatibilitetsproblem mellan OneAccess utformning av Request-paketen och Juni-
pers behandling av dessa. 
 

 
Figur 25 – Paketsniffning på länken mellan CPE och PE, där man ser att Request-meddelandet omsänds utan att 
ett Reply mottages  

För att kringgå problemet aktiverades Rapid Commit, både på CPE:n och på servern. Med Rapid 
Commit används inte Advertisement och Request, utan servern svarar direkt på Solicit-paketen 
med Reply (Figur 26), vilket medför att CPE:n direkt kan använda prefixet och de Options den 
tilldelats. Detta fungerade problemfritt, förutom att det inte gjordes en efterfrågan av Options, 
vilket även detta krävde ytterligare analys. 
 

 
Figur 26 – Rapid Commit där servern svarar direkt på Solicit med Reply 

Då Rapid Commit inte är DHCPv6-standardförfarande testades en Cisco 881-router som CPE 
istället för OneAccess 1424. Denna konfigurerades till att börja med efter samma riktlinjer, med 
en DHCPv6-PD-Klient på WAN-interfacet för efterfrågan av prefix. Detta fungerade direkt utan 
problem gällande prefixrekvireringen, och utan att använda Rapid Commit. Problemet var istället 
att Cisco 881 inte har stöd för att automatiskt populera en lokal adresspool med hjälp av det 
tilldelade prefixet. LAN-interfacen kan automatiskt tilldelas adress och Options läggas i poolen, 
men adresserna i poolen måste konfigureras manuellt. Detta betyder att Cisco 881 inte kan an-
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vändas för Scenario 3, men att den i Scenario 2 fungerar precis som tänkt. Detta verifieras på 
Cisco 881 med kommandot show ipv6 dhcp interface (Figur 27), som bland annat visar mottaget 
prefix, mottagna DNS-serveradresser, och att LAN-interfacen (Vlan1) är konfigurerade med en 
DHCPv6-server och pool. På en Windows 7-värddator används kommandot ipconfig /all (Figur 
28) för att verifiera att adressen har rätt prefix och att utdelningen av DNS fungerar korrekt. 
 

 
Figur 27 – Verifiering av Scenario 2 i Cisco 881 med kommandot: show ipv6 dhcp interface som visar bland annat 
mottaget prefix, DNS-serveradress och lokal DHCPv6-server 

 
Figur 28 – Verifiering av mottaget prefix (2a00:d90:1ab:7751::) och DNS-serveradresser i Scenario 2 med kom-
mandot: ipconfig /all på en Windows 7 värddator 

Efter verifieringen av detta scenario konfigurerades Cisco-routern och servern om för Scenario 1 
med ett relay på routerns LAN-interface och kaskadkonfiguration i servern. Även detta scenario 
fungerade (Figur 29 och 30), men först efter paketsniffning i servern för att ta reda på vad Cisco 
881 använde som Interface-ID, då denna information inte kunde hittas. Enligt information på 
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Ciscos hemsida kan Interface-ID:t sättas till kortversionen av interfacenamnet genom komman-
dot: Reload Persistent Interface-ID[14]. Detta har inte testats under genomförandet men är en 
väldigt viktig funktion för att i förväg kunna konfigurera servern på rätt sätt. 
 

 
Figur 29 – Verifiering av Scenario 1 för Cisco 881 med relay på Vlan1 (LAN-interface) och multicastadressen 
”All_DHCP_Relay_Agents_and_Servers” (FF02::1:2) via interfacet kopplat till PE-routern 

 
Figur 30 – Verifiering av mottagen adress och Options i Scenario 1 på en Windows 7 värddator 

Problemen med OneAccess 1424 har lett till bristfällig verifikation av huruvida scenarierna 
fungerar med den hårdvaran. Data som har framkommit är att inte heller OneAccess 1424 stödjer 
funktionen att populera en lokal DHCPv6-pool med mottaget prefix, som krävs för Scenario 3, då 
funktionen i dagsläget inte är specificerad i RFC 3315[6]. Mer om detta i kapitel 5.  
Inte heller Scenario 1 gick att verifiera för OneAccess 1424 då Relay-Forward-paketen från den 
kastades av Juniper-routern utan kommentar. Även detta tas upp i kapitel 5. 
Scenario 2 fungerar delvis med Rapid Commit, men avsaknaden av DNS-Option gör att ett av 
DGC:s krav inte uppfylls. Verifikation av OneAccess möjlighet att ta emot prefix finns i Figur 31. 
 

 
Figur 31 – Verifiering av mottaget prefix (2A00:D90:1AB:772A::/64) i OneAccess 1424 som kan användas till 
SLAAC 
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4.5 Felsökning och verifiering  
Under tester och verifiering av uppsatta scenarier har en mängd problem uppstått. För att analy-
sera hur långt paket färdats, innehåll i paket och DHCPv6-Serverns beteende har en mängd 
verktyg använts.   

4.5.1 Dibbler DHCPv6-Servers debug-funktion 
En debug-funktion i DHCPv6-Servermjukvaran Dibbler har använts. Läget aktiveras när appli-
kationen startas av superanvändare med kommandot: dibbler-server –run i terminalen (Figur 32). 
Outputen sätter Dibbler i ett läge där det till exempel skrivs ut om prefix delats ut, om en 
adresspools adresser har delats ut, vilka pooler som används, och vad som gått fel vid körning av 
konfigurationen. 

 
Figur 32 – Debug-läget i Dibbler server med kommandot dibbler-server –run där bland annat använd prefix-pool 
kan utläsas (2a00:d90:1ab:7700:: - 2a00:d90:1ab:77ff:ffff:ffff:ffff:ffff) 

4.5.2 Wireshark och Tshark 
Vid paketanalys har Wireshark och terminalbaserade Tshark använts. Wireshark användes för 
paket som anlänt till och skickats från värddatorer. Tshark användes i servern för att fånga upp, 
analysera paketen i efterhand och verifiera DHCPv6-förfaranden mellan klient, relay och server. 
För att starta en packet capture i Tshark används som superanvändare kommandot: tshark –i 2 –w 
filnamn.pcap –S. Där –i anger vilket interface som ska avlyssnas, -w filnamn och –S talar om att 
avlyssningen ska skrivas ut i terminalen under körningen av applikationen.   

4.5.3 Avlyssning med nätverkstapp  
Eftersom den experimentella firmwaren för OneAcess 1424 inte hade fungerande stöd för packet 
capture användes en nätverkstapp modell NetOptics TP-CU3-ZD 10/100/1000BaseT Tap (Figur 
33). En nätverktapp (Test Access Point) är en passiv enhet som möjligör att i half-duplex upp-
fånga paket till en värddator. Tappen har fyra portar. Två portar som trafiken bryggas mellan, och 
en TX- och en RX-port för att lyssna på upp- respektive nedströmstrafik. Värddatorns interface 
måste konfigureras i monitor mode. I en Windows 7-värddator löstes detta genom att brygga 
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trafik internt mellan ett ethernet-interface och ett virtuellt interface för att på så sätt kunna sniffa 
paketen på ethernet-interfacet. 

 
Figur 33 – Nätverkstapp modell NetOptics TP-CU3-ZD 10/100/100BaseT Tap 

4.5.4 Juniper Monitor 
För att monitorera vilken typ av paket som kommer in till ett interface eller kastas efter att det 
undersökts på en Juniper router har i CLI-läge kommandot: monitor traffic interface ge-0/1/0.616 
detail använts. Detta användes i de PE-routrar som agerade relay för att se om relayet kunde 
inkapsla och vidarebefodra paket från värddatorer. Kommandot säger att monitorering av trafik 
ska ske på det logiska interfacet ge-0/1/0.616 och att utskriften i terminalen har extra utförlig 
information. 

4.5.5 Statistik i Juniper PE DHCPv6-Relay 
Med kommandot: show dhcpv6 relay statistics routing-instance KUND1 har DHCPv6-Relay 
statistik undersökts under tester. Kommandot körs under CLI-läge och visar i detta exempel 
statistik för routinginstansen KUND1. 

4.5.6 Cisco IOS verifieringskommandon 
I Cisco 881 i privileged-mode har Kommandot: debug ipv6 dhcp detail använts. Denna debug-
funktion skriver ut i terminalen när händelser rörande DHCPv6 sker. För att se DHCPv6-status 
har kommandona: show ipv6 dhcp interface och show ipv6 dhcp binding använts. 
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5 Analys 
Detta kapitel analyserar de problem som uppstått under genomförandefasen vid uppsättning av 
scenarier samt utvärderar scenarierna utifrån ett antal kriterier. Genom resonemang har kriteri-
erna; skalbarhet, konfigurations komplexitet, kompatibilitet, RFC-stöd, och stöd av krav från 
DGC tagits fram.  
 
Valet av tillståndberoende eller tillståndslös teknik avgörs av hur mycket kontroll DGC önskar 
över IP adresseringen inom kunders lokala nät samt hur konfigurationsmässigt enkelt det är att 
implementera. 
 
Adressering är en ytterst vital funktion i ett fungerande nät. Om inte adresseringen fungerar, så 
fungerar inte nätet. En faktor som kan tas hänsyn till är att värddatorer beter sig olika beroende på 
operativsystem. DHCPv6-förfaranden har tolkats olika av olika tillverkare och kan göra att en 
”plug and play-lösning”, som SLAAC, som är en del av IPv6-kärnprotokoll är att föredra för att 
säkerställa funktionalitet för kunden. 
 
I och med DNS betydelse för internetanvändandet måste i dagsläget DHCPv6 användas. Den 
alternativa tekniken att tilldela DNS med RA finns standardiserat i RFC 6106 (IPv6 Router Ad-
vertisment Options for DNS Configuration)[12], även känt som RDNSS (Recursive DNS Ser-
ver)[13], men är ännu inte implementerad hos någon av de stora routertillverkarna. Stöd finns i en 
del operativsystem för värddatorer (bland annat Mac OsX och Ubuntu) samt vid installation av 
extra mjukvara i exempelvis Windows. 
 
Om och när även RA kan börja tilldela alla typer av Options i routertillverkares hårdvara kommer 
nödvändigheten att använda DHCPv6 att försvinna. Detta leder i stället till ett övervägande av 
möjligheten att centralt hantera, administrera, logga och använda audit records för DHCPv6. 
 
För att kunna välja det bäst lämpade scenariot för DGC:s räkning har följande kriterier ställts upp: 
 
Skalbarhet 
Det är viktigt att en tjänst byggs skalbart. Med skalbarhet menas i detta falla möjligheten att utöka 
antalet VRF:er och ansluta flera kunder utan att påverka det befintliga core-nätets prestanda. 
  
Konfigurationens komplexitet 
DGC:s önskemål om så enkel konfiguration som möjligt påverkar valet av scenario. Vid drift av 
stora operatörsnät med många kunder finns behov av att effektivt konfigurera nya och befintliga 
anslutningar. Detta minskar arbetsbelastningen för anställda och kortar ner driftstopp. 
 
Kompatibilitet 
För att uppnå kravet att prefixdelegering och DNS-utdelning ska stödjas i befintlig nätinfra-
struktur och hårdvara är kompatibilitet mellan olika tillverkare nödvändig. Det gäller också stöd 
för eftersökta funktioner i hårdvara och dess operativsystem. 
 
RFC-stöd 
Hur väl en nods beteende stödjer befintlig RFC samt om sceneriers uppbyggnad har stöd i RFC. 
 
Krav från DGC 
En självklarhet i valet av det bäst lämpade scenariot är att detta uppfyller uppsatt krav. 
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5.6 Problemanalys 
5.6.1 Kompatibilitetsproblem CPE- och PE-router 
Vid användandet av OneAccess 1424 som CPE uppstod en mängd problem. Detta ledde till att ett 
antal ”case” öppnades mot OneAcess. Genom paketanalys noterades att Juniper PE-routern 
kastade DHCPv6-Requestpaketet vid ankomst till DHCPv6-Relayet. OneAcess 1424 fungerade 
dock vid användning av Rapid-commit. Detta ledde till tester i form av analys av paket. Adress- 
och prefixtilldelningstester med en Windows 7-värddator visade samma transaktions-id i alla 
DHCPv6-meddelanden för hela DHCPv6-förfarandet. Detta skulle kunna vara orsaken till pro-
blemen. I RFC 3315[6] beskrivs dock att när en klient ska skapa ett Solicit-meddelande genererar 
klienten ett transaktions-id. På samma sätt ska vid skapandet av ett Request-meddelande ett 
transaktions-id genereras. Efter ett likadant test med en Ubuntu-värddator visade det sig att den 
vid Request-meddelande genererade ett nytt transaktions-id. OneAccess 1424 och Ubun-
tu-värddatorn agerade alltså på samma sätt (Tabell 2). Detta kan vara ett resultat av olika tolk-
ningar av RFC 3315 huruvida generering av transaktions-id:n ska ske. Det kan också vara så att 
Windows 7-värddatorn bryter mot RFC 3315. Problemet kvarstod dock att OneAccess 1424 
DHCPv6-Requestmeddelanden forfarande inte vidarebefordrades av Juniper PE-routern. 
 

OneAccess 1424  
Solicit XID: 0xd134d2 
Request XID: 0xd134d3 

Windows 7 värddator 
Solicit XID: 0x140186 
Request XID: 0x140186 

Ubuntu 12.04 
Solicit XID: 0x4f7693 
Request XID: 0xe7c29f 

Tabell 2 – Transaktions-id:n (XID) under tester med olika klienter där OneAccess 1424 och Ubuntu genererar nya 
XID för Request-meddelanden medan Windows 7 använder samma som för Solicit. 

Efter vidare analys av beteende och paketinnehåll observerades ännu en skillnad i Re-
quest-meddelandena. I DHCv6-förfarandet hos One Access 1424 för adress- och prefixtilldelning 
skickas inte i Request-meddelandet den adress/det prefix som talar om vilken adress eller prefix 
som mottagaren valt att använda med (Option-fält i Identity Association, Option-fält IA repsek-
tive IA Prefix). Vid jämförelse med meddelanden från en Cisco 881, som har ett fungerande 
DHCPv6-standardförfarande, visade det sig att där fanns dessa i IA respektive IA Prefix med-
skickade. Se jämförelsen av prefixfallet i Figur 34. 
 

 
Figur 34 – Jämförelse av skillnader i Request-meddelanden (Cisco 881 till vänster och OneAccess 1424 till höger) 
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I RFC 3315 uttrycks i avsnittet “18.1.1. Creation and Transmission of Request Messages” att: 
 
”The client adds any other appropriate Options, including one or more IA Options (if the client is 
requesting that the server assign it some network addresses)”.[6]  
 
IA:n saknar således i prefixfallet Option (26) IA Prefix i Request-meddelandet (Figur 34). An-
taget prefix är inte med. Det kan vara en tolkningsskillnad av RFC 3315[6] mellan OneAccess 
och Juniper Networks som leder till problemet med att Request-meddelanden kastas av ett Juniper 
DHCPv6-Relay. 
 
I skrivande stund sker dialog med OneAccess som ännu inte återkommit med en förklaring eller 
lösning. Detta innebär att OneAccess 1424 bara fungerar med Rapid-commit i framarbetade 
scenarier från kapitel 4 vilket kan innebära onödig allokering av adresser. Mekanismen gör också 
förfarandet till tvåvägs vilket gör effekten av en utmattningsattack mot server större[15]. 
 
Test av Scenario 1 med OneAccess 1424 som CPE misslyckades också. Relay For-
ward-meddelanden från CPE:n kastades av PE-routern. En analys gjordes av Relay For-
ward-meddelanden som jämfördes med meddelanden från en Cisco 881 (Figur 35). 
 

 
Figur 35 – Jämförlse mellan Relay Forward-meddelanden. Cisco 881 (till vänster) och OneAccess 1424 (till höger). 

Inga avgörande avvikelser kunde urskiljas meddelandena emellan. Problemet förblir olöst inom 
tidsbegränsningen för det här examensarbetet.  

5.6.2 Avsaknad av Option Request 
Under tester har OneAccess 1424 inte uppfyllt kravet att hämta DNS. Inga efterfrågningar görs 
genom Option Request i Solicit- och Request-meddelande (Figur 36). DHCPv6-Servern skickar 
därmed heller inte med några Options i något svarsmeddelande. Detta har tagits upp i kommu-
nikationen med OneAccess men ingen lösning har presenterats. Eftersom DNS är nödvändig för 
värddatorers möjlighet att använda internet så kan inte OneAccess 1424 användas som CPE för 
scenarier där CPE:n ansvarar för att dela ut DNS. 

 
Figur 36 – Jämförelse av Solicit-meddelande mellan Cisco 881 (till vänster) och OneAccess 1424 (till höger) med 
avsaknad av Option Request 
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5.6.3 Problem med populering av pool i CPE 
Under genomförandeprocessen upptäcktes att Cisco 881 inte var kapabel att använda prefixet för 
att populera en lokal DHCPv6-pool. I skedet med kompatibilitetsproblemen för OneAccess 1424 
och i brist på dokumentation negligerades testning av denna funktion på OneAccess 1424. Ett 
antagande om routerns förmåga att populera en lokal DHCPv6-pool baserades bland annat på 
konfigurationsverifiering i OneAccess 1424:s grafiska användargränssnitt (Figur 37). Det anta-
gandet visade sig vara felaktigt. 
 

 
Figur 37 – Missvisande information gällande populering av lokal DHCPv6-pool från ett prefix 

Det felaktiga antagandet bygger på att om ett prefix allokeras i CPE:n med protokollet DHCPv6, 
borde en lokal pool i CPE:n med DHCPv6 ha kapacitet att använda det prefixet.  En notering i 
RFC 3633 (IPv6 Prefix Options for Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) version 6) 
säger dock att: 
  
   “Note that this use of DHCP is not bound to the assignment of IP addresses or other configu-
ration information to Hosts, and that no mechanism is currently available to communicate del-
egated prefixes to a DHCP server that serves such a function.  This may be an item of future work, 
should usage warrant.”[16] 
 
Efterforskningar gällande implementation av funktionen att med hjälp av ett prefix populera en 
lokal DHCPv6-pool har gjorts på IETF:s hemsida, men ingen sådan dokumentation har stått att 
finna. Detta innebär att för prefixdelegering finns i skrivande stund bara möjligheter för värd-
datorer att använda SLAAC för att automatiskt tilldela interface adresser. Det innebär att det inte 
finns en möjlighet att utnyttja DHCPv6:s fördelar som presenterats i kapitel 3. Denna insikt leder 
till slutsatsen att Scenario 3 helt kan uteslutas som en lösning vilket även gäller för Scenario 4, 5 
och 6 då de också använder ett prefix för att populera en pool. 

5.6.4 Scenariers lämplighet 
Redan på ett tidigt stadium uteslöts Scenario 4,5 och 6 på grund av kompatibilitetsproblem med 
DGC:s nätinfrastruktur. Core-nätets uppbyggnad av Juniper PE-routrar gör att dessa scenarier 
inte är möjliga att testa. Kvarvarande scenarier 1,2 och 3 blev där med huvudspår som imple-
mentation för DGC i detta examensarbete. 
 
Scenario 1 kan uteslutas utifrån kravet gällande prefixdelegering då prefixdelegeringen här endast 
används för att adressera CPE:ns LAN-interface. Dessutom uppstår en högre komplexitet i ser-
verkonfigurationen vilket inte uppfyller DGC:s önskemål. 
Även Scenario 3 faller på grund av avsaknaden av stöd i RFC 3633[16] för populering av lokal 
pool med ett mottaget prefix, vilket även gäller Scenario 4, 5 och 6. Scenario 2 får därmed anses 
vara det enda som i dagsläget fungerar för DGC. Av testade CPE:er för Scenario 2 kan endast en, 
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Cisco 881, användas. OneAccess 1424 har fortfarande kompabilitetsproblem och avsaknad av 
Option Request-förfrågan för DNS. 
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6 Resultat och diskussion 
I detta examensarbete har ett antal scenarier arbetats fram för att implementeras i laborations-
miljö. I genomförandeprocessen har problem identifierats som grund till en analys. Analysen 
innehåller en formning av ett antal kriterier, baserade på problem som uppstått, uppsatta mål, krav 
och önskemål från DGC, som anses bidra till val av bäst lämpat scenario. Kriterierna som formats 
är skalbarhet, kompatibilitet, konfigurationens komplexitet, stöd av RFC och stöd av krav från 
DGC. Genom att analysera de olika scenarierna och jämföra dem mot kriterierna har slutsatser 
kunnat dras som har resulterat i en tabell (se Tabell 3). 
 
Kriterier Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5 Scenario 6 

Skalbarhet ja ja ja ja ja ja 

Konfigurationskomplexitet 3 2 2 5 5 4 

Kompatibilitet ja ja nej nej nej nej 

RFC Stöd ja ja nej nej nej nej 

Stöd av krav från DGC delvis ja ja ja ja ja 

  
    

(ej verifierat) (ej verifierat) (ej verifierat) (ej verifierat) 

Agerande CPE             

OneAcess 1424 nej delvis nej nej nej nej 

Cisco 881 ja ja nej  nej nej nej 
Tabell 3 – Analys av framtagna kriterier för de olika scenarierna 

Alla framtagna scenarier är skalbara i core-nätet i och med att alla scenarier använder en central 
server och att varje VRF där en kund ansluts per scenario konfigureras på samma sätt. 
Konfigurationskomplexiteten bygger på en femgradig skala av upplevd eller uppskattad kom-
plexitet, där ett är minst komplext och fem mest. Scenario 1 har enklare konfiguration i nätets 
routrar men komplexare serverkonfiguration jämfört med Scenario 2 och 3. 
 
De problem med kompatibilitet som uppstått under genomförandet och presenteras i kapitlet 5 
visar ett antal faktorer som kan ha en betydande roll. Scenario 1 fungerar bara med Cisco 881 som 
CPE. I Scenario 2 kan OneAccess 1424 ta emot ett prefix och använda det med RA. Däremot 
fungerar inte DNS. Ett antal ”case” öppnats mot CPE tillverkaren OneAccess Networks. Casen 
har inneburit att OneAccess Networks har leverat en experimentell firmware för den CPE som ska 
agera prefixdelegeringsklient. Tillsammans med Wodan Van Acker och Sven Clabots vid One-
Access Networks har diskussioner löpande förts för att ta reda på hur hårdvaran ska konfigureras, 
vad som inte fungerar och varför det inte fungerar. En Juniper Router SRX100 har skickats till 
OneAcess Networks i Belgien i syfte att ge deras forskning och utvecklingsavdelning möjlighet 
att se till att deras produkter fungerar med DGC:s befintliga nätinfrastruktur. I skrivande stund 
pågår fortfarande dialogen mellan DGC och routertillverkaren OneAccess, för de kompatibili-
tetsproblem som existerar mellan routrarna OneAccess 1424 och Juniper M7i agerande 
DHCPv6-Relay, där ett slutgiltigt svar ännu inte presenterats. 
 
Ett felaktigt antagande om DHCPv6 möjlighet att populera en lokal pool från ett prefix bidrar till 
Scenario 3:s bortfall, då det inte stöds av RFC:er. Inte heller scenario 4,5 och 6 har stöd av RFC på 
grund av samma anledning.  
DGC:s krav gällande prefixdelegering gör att Scenario 1 utesluts då prefixdelegeringen endast 
används till att automatiskt konfigurera LAN-interface i CPE:n. 
Detta summerar efter analys och implementation att Scenario 2 som Tabell 3 visar är det i dags-
läget enda scenario som möter alla kriterier. Det kan därmed anses det bäst lämpade scenariot för 
DGC. 
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Respektive fungerade scenariers konfigurationer är dokumenterade enligt DGC:s önskemål av 
presenterad topologi och tillhörande förklaringar för konfigurationer. 
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7 Slutsats 
Examensarbetets mål att undersöka och designa en eller flera tekniska lösningar för att möjliggöra 
prefixdelegering med IPv6 i ett MPLS VPN-nät har uppfyllts. Lösningarna har presenterats i ett 
antal scenarion som har satts upp i laborationsmiljö, testats och utvärderas med avseende på 
kriterierna: skalbarhet, konfigurationens komplexitet, kompatibilitet, RFC-stöd och krav från 
DGC. 
 
Utvärderingen har givit resultatet att i dagsläget kan endast ett av de sex framtagna scenarierna 
rekommenderas som implementerbart för DGC. Scenariot använder en central server som möj-
liggör prefixdelegering och utdelning av DNS med central konfigurering. Resterande scenarier 
har uteslutits på grund av kompatibilitetsproblem, brist på funktionalitetsstöd i routeroperativ-
system och brist på stöd för uppsatta krav. 
 
Detta examensarbete kan användas som en grund för att utveckla utbudet av IPv6-tjänster och för 
implementation då det rekommenderade scenariot kan fungera i DGC:s befintliga nätinfrastruktur 
och tillmötesgår de specifika funktionella kraven ställda av DGC. 
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8 Vidarearbete 
När detta examensarbete genomfördes hade inte någon av de stora routertillverkarna implemen-
terat stöd för RFC 6106 (IPv6 Router Advertisment Options for DNS configuration)[12]. Detta 
har gjort att denna funktion inte kunnat undersökas. Funktionen kan med kombination av SLAAC 
helt ta bort nödvändigheten att använda en DHCPv6-Server. Problemet ligger dock fortfarande i 
att prefix som skall användas av administrativa skäl behöver delas ut, eller konfigureras, centralt.  
 
Med avseende på målet ”enkel konfiguration” kan det anses nödvändigt att ha en central 
DHCPv6-Server för att ha full kontroll över vilka prefix som delas ut. Är kunderna i behov av 
andra Options än DNS så behövs fortfarande en DHCPv6-Server. När väl RA har möjlighet att 
dela ut alla typer av Options som i dagsläget stöds av DHCPv6 är det inte en självklarhet att ha en 
DHCPv6-Server kvar. 
 
Prefixdelegering kan även ske med RADIUS-Server som bidrar med AAA (Authentication, 
Authorization, Accounting)[17]. RADIUS autentiseringsmöjligheter ökar säkerheten i prefix-
förfrågan från CPE:n och DHCPv6-Relay i PE-routrarna behövs inte. 
 
Redundans kan uppnås om DHCPv6-failover implementeras. DHCPv6-failover innebär redun-
dans med flera DHCPv6-Servrar i samma nät som delar på informationen om klienters bundna 
adresser på ett synkroniserat sätt. I skrivande stund är dock DHCPv6-failover fortfarande på 
draftstadiet hos IETF[18]. Idag används i IPv4-fallet flera servrar som tar hand om olika kunder 
vilket ter sig som en lösning också för IPv6 för att dela upp bördan. Dock kan fortfarande bristen 
på redundant lösning och central hantering utgöra argument för att använda prefixdelegering. 
Prefixdelegeringens möjlighet att förflytta ansvaret för värddatorers behov till CPE:n ger minskad 
belastning på servern samt att core-nätet slipper transport av värddatorers 
DHCPv6-förfrågningar. I slutändan är faktiskt inte DGC ansvariga för vad kunden använder 
adresserna till när de tilldelats från CPE:en, ej heller vilka typer av enheter och vilka operativ-
system som används.  
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Appendix 
I detta appendix finns konfigurationer för ett par topologiexempel som representerar de scenarier 
som testats i kapitel 4. Den hårdvara som använts är följande: 
 

� En CPE OneAcess 1424 med experimentell firmware eller Cisco 881 med IOS 15.2(4)m2 
� Två PE routrar från labbmiljön Juniper M7i med Junos 12.3R2.5 
� En IBM Server med Operativsystemet Debian 6.0.7 och DHCPv6-Servermjukvaran 

Dibbler-Server 0.8.3 

Grundkonfigurationen utgår från att varje PE router som har en länk till en kunds CPE har en VRF 
för den kunden. I den PE router som är direktkopplad till DHCPv6-Servern finns VRF:er för alla 
kunder. Kunden i detta topologiexempel (Figur A1) benämns KUND1. 
 
I PE2-routern som har DHCPv6-Servern direktkopplad till sig finns två VRF:er. En VRF för 
KUND1 och en DHCP VRF. Kommunikation i routern mellan KUND1 VRF:en och DHCP 
VRF:en möjliggörs genom en statisk route från KUND1 VRF och med route-leaking från 
KUND1 VRF till DHCP VRF för att ge en väg tillbaka. 
 

 
Figur A1 – Grundkonfigurationen 

 
Tabell A1 – Adresstilldelning för grundkonfigurationen 

Varje enskilt relay har sitt eget interface-id för att DHCPv6-Servern ska kunna urskilja de olika 
näten. Interface-id:t består av VRF:ens namn konkatenerat med beskrivningen på det logiska 
interface som har en länk till CPE:n och dess DHCPv6-PD-Klient. 
Ingen adresskonfigurering behöver göras på CPE:ns WAN-inteface för att kommunikation ska 
fungera, då det räcker med de länklokala adresserna. För att möjliggöra konfigurering på distans 
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kan dock en global adress sättas automatiskt med hjälp av DHCPv6 eller SLAAC. 
Kommunikationen mellan PE-routrarna sker med MPLS. 
Konfigurationen för kaskadkopplade relay bygger på grundkonfigurationen. De enda skillnaderna 
är att CPE:n har ett DHCPv6-Relay istället för en DHCPv6-PD-Klient, och att servern också 
konfigureras därefter. 
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PE1:s Konfiguration 
 
Interface PE1 
interfaces { 
    ge-0/1/0 { 
         vlan-tagging; #Sätt på vlan-taggning om vlan skall användas 
         unit 616 { #Skapa en logisk enhet 
            description KUND_1_CPE; #Beskrivningen för den logiska enheten som används av relayet som identifierare 
            vlan-id 616; # Sätt ett vlan-id om vlan skall användas 
            family inet6 { 
                address 2a00:d90:1ab:616::1/64; #Sätt en adress på interfacet 
            } 
        } 
    } 
    lo0 { 
        unit 616 { #Skapa ett loopbackinterface som används vid MPLS-kommunikationen 
            family inet6 { 
                address 616:1::616/128; 
            } 
        } 
    } 
} 
 
VRF KUND1 PE1 med DHCP relay 
routing-instances { 
    KUND1 { 
        instance-type vrf; 
        interface ge-0/1/0.616; #Lägg till det logiska interface som är kopplat till KUND1:s CPE 
        interface lo0.616; #Lägg till det logiska loopbackinterfacet för MPLS  
        route-distinguisher 65500:1616; #Den här instansen av KUND1:s VRF:ers route-distinguisher 
        vrf-target target:65500:616; #KUND1:s  vrf-target som talar om vilken community KUND1 ska använda 
        vrf-table-label; #Använd samma vpn-label för alla routes 
        routing-Options { 
            rib KUND1.inet6.0 { 
                static { 
                    defaults { 
                        community 65500:616; #Exportera routes till communityn 
                    } 
                } 
            } 
        } 
        forwarding-Options { 
            dhcp-relay { 
                        dhcpv6 { 
                    group v6group { #Skapa en DHCPv6-grupp 
                        interface ge-0/1/0.616; #Sätt ett DHCPv6-Relay på interfacet mot CPE:n 
                    } 
                    relay-agent-interface-id { 
                        prefix { 
                            routing-instance-name; #Använd VRF:ens namn i interface-id:t 
                        } 
                        use-interface-description logical; #Använd det logiska interfacets beskrivning i interface-id:t 
                    } 
                    server-group {  
                               v6server {#Skapa en DHCPv6-Server-grupp 
                                 2a00:d90:1ab:babe::2; #Lägg till adressen till servern i gruppen 
                        } 
                    } 
                    active-server-group v6server; #Välj vilken servergrupp som skall vara aktiv 
                } 
            } 
        } 
    } 
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Protokoll 
protocols { 
    mpls { 
        Ipv6-tunneling; #Gör så att MPLS kan transportera IPv6-trafik 
       { 
    bgp { 
       group ibgp { 
          family inet6-vpn { #Gör så att BGP kommunicerar både uni- och multicast-routes för IPv6 
                           unicast; 
                           multicast; 
    } 
   } 
  } 
} 
 
PE2:s Konfiguration 
 
Interface PE2 
interfaces { 
    ge-0/2/0 { 
        description dhcpv6-server:eth1; #Beskrivningen för interfacet dit DHCPv6-Servern är kopplad 
        unit 0 { 
            family inet6 { 
                address 2a00:d90:1ab:babe::1/64; #Adress på interfacet 
            } 
        } 
    } 
    lo0 { 
        unit 616 {#Skapa ett loopbackinterface som används vid MPLS-kommunikationen 
            family inet6 { 
                address 616:2::616/128; 
            } 
        } 
} 
 
Konfiguration för KUND1:s VRF i PE2 kopplad till DHCPv6 servern 
routing-instances { 
    KUND1 { 
        instance-type vrf; 
        interface lo0.616; 
        route-distinguisher 65500:2616; #Den här instansen av KUND1:s VRF:ers route-distinguisher 
        vrf-target target:65500:616; #Samma vrf-target och därmed community som i PE1 
        vrf-table-label; 
        routing-Options { 
            rib KUND1.inet6.0 { 
                static { 
                    defaults { 
                        community 65500:616; 
                    } 
                    route 2a00:d90:1ab:babe::/64 next-table DHCP.inet6.0; #Den statiska routen till DHCP-VRF:en 
                } 
            } 
        } 
    } 
} 
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Konfiguration för DHCP VRF I PE2 kopplad till DHCPv6 servern 
routing-instances { 
    DHCP { 
        instance-type vrf; 
        interface ge-0/2/0.0; #Lägg till det interface som är kopplat till DHCPv6-Servern 
        route-distinguisher 65500:2999; 
        vrf-import IMPORT-DHCP-cust; #Importera routes från KUND-VRF:er via import-policy 
        vrf-target target:65500:999; 
    } 
} 
 
Policy som sköter route leaking I PE2 
policy-Options { 
    policy-statement IMPORT-DHCP-cust { #Skapa policyn 
        term customers { 
            from community [ KUND1-cust KUND2-cust ]; #Välj vilka “customer-communities” som accepteras 
            then accept; 
        } 
        then reject; #Avvisa alla andra 
    } 
    community KUND1-cust members target:65500:616; #Skapa “customer-communities” med VRF-communities 
    community KUND2-cust members target:65500:626; #som medlemmar 
} 
 
Protokoll som konfigureras I båda PE-routrarna 
protocols { 
    mpls { 
        Ipv6-tunneling; #Gör så att MPLS kan transportera IPv6-trafik 
       { 
    bgp { 
       group ibgp { 
          family inet6-vpn { #Gör så att BGP kommunicerar både uni- och multicast-routes för IPv6 
                           unicast; 
                           multicast; 
    } 
   } 
  } 
} 
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DHCPv6-Serverns Konfiguration 
 
Huvudkonfiguration 
#Huvudkonfigurationen-server.conf 
log-level 8 
#log-mode short 
preference 0 
#Pekar på KUND1:s relay I PE-routern 
iface relay1 { 
 # Unicast adress till servern, öppnar möjlighet unicast för alla interface 
 unicast 2a00:d90:1ab:babe::2 
 #Utgående interface eth1 med ett relay som destination 
 relay eth1 
 # KUND1:s interfaceidentifiering: VRF namnet konkatenerat med det logiska interfacets beskriv-
ning 
 interface-id "KUND1:KUND_1_CPE" 
     #Timers 
 t1 1000  
 t2 2000 
 prefered-lifetime 3600 
 valid-lifetime 7200 
 #aktivera Rapid Commit 
 rapid-commit yes 
 #skapar en DHCPv6-adresspool 
 class  
 { 
          pool 2a00:d90:1ab:616:b0b0::/80 
     } 
 #skapar en DHCPv6-Prefixdelegeringspool 
 pd-class 
 { 
  pd-pool 2a00:d90:1ab:7700::/56 
  pd-length 64 
 } 
 #val av DNS-Option 
 Option dns-server 2001:4860:4860::8888,2001:4860:4860::8844 
} 
#Pekar på KUND2:s relay I PE-routern 
#Samma configuration som för relay1 men med annat interface-id och andra pooler 
iface relay2 { 
 relay eth1 
 interface-id "KUND2:KUND_2_CPE" 
     t1 1000 
 t2 2000 
 rapid-commit yes 
 prefered-lifetime 3600 
 valid-lifetime 7200 
 class  
 { 
          pool 2a00:d90:1ab:626:b1ff::/80     
 } 
 pd-class 
 { 
  pd-pool 2a00:d90:1ab:8800::/56 
  pd-length 64 
 } 
 Option dns-server 2001:4860:4860::8888,2001:4860:4860::8844 
} 
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Konfiguration för kaskadkopplade relay 
#Relay-on-Relay-server.conf 
#Konfigurationen är samma som huvudkonfigurationen  för de två första relayinterfacen 
log-level 8 
#log-mode short 
preference 0 
iface relay1 { 
 unicast 2a00:d90:1ab:babe::2 
 relay eth1 
 interface-id "KUND1:KUND_1_CPE" 
    t1 1000 
 t2 2000 
 rapid-commit yes 
 prefered-lifetime 3600 
 valid-lifetime 7200 
 class { 
          pool 2a00:d90:1ab:616:b0b0::/80 
      } 
 pd-class 
 { 
  pd-pool 2a00:d90:1ab:7700::/56 
  pd-length 64 
 } 
 Option dns-server 2001:4860:4860::8888,2001:4860:4860::8844 
} 
iface relay2 { 
 relay eth1 
 interface-id "KUND2:KUND_2_CPE" 
     t1 1000 
 t2 2000 
 rapid-commit yes 
 prefered-lifetime 3600 
 valid-lifetime 7200 
 class  
  { 
         pool 2a00:d90:1ab:626:b1ff::/80 
 } 
 pd-class 
 { 
  pd-pool 2a00:d90:1ab:8800::/56 
  pd-length 64 
 } 
 Option dns-server 2001:4860:4860::8888,2001:4860:4860::8844 
} 
#Pekar på KUND1:s CPE- relay 
iface relay3{ 
 #För att ta hand om den andra inkapslingen pekar detta relayinterface på överliggande relay 1 
                                relay relay1 
                                #CPE-Relayets interfaceidentifiering (I det här fallet en Cisco 881) 
 interface-id 00:00:00:09 
                                #skapar en DHCPv6-adresspool för värddatorer på KUND1:s LAN 
 class{ 
  pool 2a00:d90:1ab:7777::/80 
 } 
                                #val av DNS-Option 
 Option dns-server 22:22::22 
                                #val av domännamns-Option 
 Option domain mjaumjau.com 
} 
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CPE Konfiguration 
 
Cisco-881-DHCPv6-PD-CLIENT 
Router#show run 
Building configuration... 
Current configuration : 1520 bytes 
! 
version 15.2 
! 
!....... 
! 
hostname Router 
! 
! ....... 
! 
ip cef 
ipv6 unicast-routing                       !Startar IPv6-routing 
ipv6 cef                                             !Startar cisco express forwarding för IPv6 
ipv6 dhcp pool LOCAL                    !Skapar en lokal DHCPv6-pool med namnet LOCAL 
 import dns-server                          !Importerar DNS från PD-Klienten automatiskt 
 import domain-name                    !Importerar Domännamn från PD-Klienten automatiskt 
! 
!........ 
! 
interface FastEthernet0 
 no ip address 
! 
interface FastEthernet1 
 no ip address 
! 
interface FastEthernet2 
 no ip address 
! 
interface FastEthernet3 
 no ip address 
! 
interface FastEthernet4 
 no ip address 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface FastEthernet4.616         !Skapar ett logiskt interface för länken till PE-routern 
 encapsulation dot1Q 616             !Inkapslas med vlan-taggen 616 
 ipv6 address autoconfig default  !Sätt adressen automatiskt med SLAAC 
 ipv6 enable                                      !möjliggör IPv6-kommunikation 
 ipv6 dhcp client pd PREFIX           !Startar en DHCPv6-Prefix-Delegation-Klient och döper mottaget prefix till 
PREFIX 
! 
interface Vlan1 
 no ip address 
 ipv6 address PREFIX ::1/64           !Sätter adressen på de switchade LAN-interfacen till det mottagna prefixet+::1 
 ipv6 enable 
 ipv6 nd other-config-flag              !Sätter O-biten I RA för att värddatorer på LAN:et skall efterfråga Options via 
DHCPv6 
 ipv6 dhcp server LOCAL                !Startar en lokal DHCPv6-server för utdelning av Options 
! 
!....... 
! 
end 
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Cisco-881-DHCPv6-RELAY 
Mycket av konfigurationen är likadan som för Cisco-881-DHCPv6-CLIENT-konfigurationen 
ovan. Endast skillnaderna har kommenterats. 
 
Router#sh run 
Building configuration... 
Current configuration : 1689 bytes 
! 
! Last configuration change at 09:00:43 UTC Fri May 3 2013 
version 15.2 
! 
!........ 
! 
hostname Router 
! 
!……… 
! 
ip cef 
ipv6 unicast-routing 
ipv6 cef 
ipv6 dhcp iana-route-add             !Lägger till routes för adresser individuellt utdelade med DHCPv6 
ipv6 dhcp pool LOCAL                   !Den här poolen används inte I denna config 
 import dns-server 
 import domain-name 
! 
!…….. 
! 
interface FastEthernet0 
 no ip address 
! 
interface FastEthernet1 
 no ip address 
! 
interface FastEthernet2 
 no ip address 
! 
interface FastEthernet3 
 no ip address 
! 
interface FastEthernet4 
 no ip address 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface FastEthernet4.616 
 encapsulation dot1Q 616 
 ipv6 address autoconfig default 
 ipv6 enable 
 ipv6 dhcp client pd PREFIX 
! 
interface Vlan1 
 no ip address 
 ipv6 address PREFIX ::1/64 
 ipv6 enable 
 ipv6 nd managed-config-flag    ! Sätter M-biten I RA för att värddatorer skall efterfråga både adresser och Options via 
DHCPv6 
                                                        ! 
                                                        !Raden nedan startar ett Relay på LAN-interfacen som vidarebefordrar 
DHCPv6-paketen till  
                                                        !multicastadressen All_DHCP_Relay_Agents_and_Servers som PE-routern lyssnar 
på via det  
                                                        !logiska interface som är kopplat till PE-routern 
 ipv6 dhcp relay destination FF02::1:2 FastEthernet4.616 
! 
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!........ 
! 
end 
 
OneAccess-1424-konfiguration: 
För att konfigurera OneAccess 1424 har det grafiska användargränssnittet TMA använts. Till-
vägagångssättet beskrivs nedan med hjälp av screenshots för de viktigaste funktionerna. 
 

 
Figur A2 – Konfigurering av PD-Klient och pool 

På lanInterface2 (WAN-interfacet) konfigureras på vlan 616, som används för kommunikation 
med PE-routern, en DHCPv6-PD-Klient och en PD-pool (Figur A2). Dessutom konfigureras på 
grund av kompatibilitetsproblemen med PE-routern Rapid Commit. Om vlan skall användas 
måste det dessutom bryggas för att kommunikationen ska fungera. 
 

 
Figur A3 – Konfigurering av DHCPv6-Server och pool 

För Scenario 2 konfigureras på lanInterface1 (switchade LAN-interface) under ipV6 en 
DHCPv6-Server och pool för utdelning av Options(Figur A3). 
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Figur A4 – Konfigurering av RA och O-bit 

Router Advertisement-sändningar sätts på och O-biten (ra otherConfFlag) sätts för att värdda-
torer skall hämta Options från den lokala poolen med DHCPv6 (Figur A4). 
 

 
Figur A5 – Konfigurering av DHCPv6-Relay 

För Scenario 1 konfigureras på lanInterface1 ett DHCPv6-Relay (Figur A5). Under dhcp relay 
destinations sätts multicastadressen FF02::1:2 (All_DHCP_Relay_Agents_and_Servers) som 
destination och exit-interfacet kopplat till PE-routern. 
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Figur A6 – Konfigurering av RA och M-bit 

Router Advertisement-sändningar sätts på med M-biten (ra managedFlag) satt för att värddatorer 
skall hämta adresser och Options från den centrala DHCPv6-Servern (Figur A6). 
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OneAccess-1424-Export-data-to-file 
Som referens presenteras här konfigurationerna från OneAccess 1424. 
 
OneAccess-1424-DHCPv6-PD-CLIENT: 
action "Load Default Configuration" 
SET 
{ 
    LIST 
    { 
      sysName = "1424 - CE router" 
    } 
    SELECT lanInterface1 
    { 
      LIST 
      { 
        remark = "customer facing interface" 
        mode = "ipV6/ipV4" 
        ipV6 = 
        { 
          addresses = 
          { 
            [a] =  
            { 
              type = "generalPrefix" 
              address = "00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01" 
              generalPrefix = "pd_1" 
            } 
          } 
          addrAutoConfig = 
          { 
            acceptRa = "disabled" 
          } 
          ra = 
          { 
            send = "enabled" 
            otherConfFlag = "enabled" 
          } 
          dhcp = 
          { 
            server = 
            { 
              mode = "enabled" 
              pool = "dhcp_dns_1" 
            } 
            relay = 
            { 
              destinations = 
              { 
                [a] = {} 
              } 
            } 
          } 
        } 
      } 
    } 
    SELECT lanInterface2 
    { 
      LIST 
      { 
        remark = "network facing interface" 
        vlan = 
        { 
          [a] =  
          { 
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            mode = "ipV6" 
            ipV6 = 
            { 
              dhcp = 
              { 
                client = 
                { 
                  addrAutoConfig = "enabled" 
                  pd = 
                  { 
                    mode = "enabled" 
                    pool = "pd_1" 
                  } 
                  rapidCommit = "enabled" 
                } 
              } 
            } 
            vlan = 
            { 
              vid = 616 
            } 
          } 
        } 
        ipV6 = 
        { 
          addrAutoConfig = 
          { 
            acceptRa = "disabled" 
          } 
          dhcp = 
          { 
            client = 
            { 
              addrAutoConfig = "enabled" 
              pd = 
              { 
                mode = "enabled" 
                pool = "pd_1" 
              } 
              rapidCommit = "enabled" 
            } 
          } 
        } 
      } 
    } 
    SELECT profiles 
    { 
    SELECT policy 
    { 
    SELECT traffic 
    { 
    SELECT ipV6TrafficPolicy["test"] 
    { 
      LIST 
      { 
        advancedFilter = 
        { 
          [a] =  
          { 
            name = "test" 
            capture = 0 
          } 
        } 
      } 
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    } 
    } 
    } 
    } 
    SELECT ip 
    { 
    SELECT vrfRouter["management"] 
    { 
    } 
    SELECT v6Router 
    { 
      SELECT dhcp 
      { 
        LIST 
        { 
          pools = 
          { 
            [a] =  
            { 
              name = "dhcp_dns_1" 
              dns = 
              { 
                importServers = "enabled" 
                importDomains = "enabled" 
              } 
            } 
          } 
        } 
      } 
    } 
    } 
    SELECT bridge 
    { 
    SELECT vpnBridgeGroup["bridge-management"] 
    { 
    } 
    } 
    SELECT fileSystem 
    { 
      LIST 
      { 
        capture = 
        { 
          captureMask = 
          { 
            tag0 = enabled 
            tag1 = disabled 
            tag2 = disabled 
            tag3 = disabled 
            tag4 = disabled 
            tag5 = disabled 
            tag6 = disabled 
            tag7 = disabled 
          } 
          writeMask = 
          { 
            tag0 = enabled 
            tag1 = disabled 
            tag2 = disabled 
            tag3 = disabled 
            tag4 = disabled 
            tag5 = disabled 
            tag6 = disabled 
            tag7 = disabled 
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          } 
        } 
      } 
    } 
} 
action "Activate Configuration" 
 
OneAccess-1424-DHCPv6-RELAY: 
action "Load Default Configuration" 
SET 
{ 
    LIST 
    { 
      sysName = "1424 - CE router" 
    } 
    SELECT lanInterface1 
    { 
      LIST 
      { 
        remark = "customer facing interface" 
        mode = "ipV6/ipV4" 
        ipV6 = 
        { 
          addresses = 
          { 
            [a] =  
            { 
              type = "generalPrefix" 
              address = "00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01" 
              generalPrefix = "pd_1" 
            } 
          } 
          addrAutoConfig = 
          { 
            acceptRa = "disabled" 
          } 
          ra = 
          { 
            send = "enabled" 
            managedFlag = "enabled" 
          } 
          dhcp = 
          { 
            server = 
            { 
              pool = "dhcp_dns_1" 
            } 
            relay = 
            { 
              mode = "enabled" 
              destinations = 
              { 
                [a] =  
                { 
                  address = "FF 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 01" 
                  interface = "lan_2 vlan 616" 
                } 
              } 
            } 
          } 
        } 
      } 
    } 
    SELECT lanInterface2 
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    { 
      LIST 
      { 
        remark = "network facing interface" 
        vlan = 
        { 
          [a] =  
          { 
            mode = "ipV6" 
            ipV6 = 
            { 
              dhcp = 
              { 
                client = 
                { 
                  addrAutoConfig = "enabled" 
                  pd = 
                  { 
                    mode = "enabled" 
                    pool = "pd_1" 
                  } 
                  rapidCommit = "enabled" 
                } 
              } 
            } 
            vlan = 
            { 
              vid = 616 
            } 
          } 
        } 
        ipV6 = 
        { 
          addrAutoConfig = 
          { 
            acceptRa = "disabled" 
          } 
          dhcp = 
          { 
            client = 
            { 
              addrAutoConfig = "enabled" 
              pd = 
              { 
                mode = "enabled" 
                pool = "pd_1" 
              } 
              rapidCommit = "enabled" 
            } 
          } 
        } 
      } 
    } 
    SELECT profiles 
    { 
    SELECT policy 
    { 
    SELECT traffic 
    { 
    SELECT ipV6TrafficPolicy["test"] 
    { 
      LIST 
      { 
        advancedFilter = 
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        { 
          [a] =  
          { 
            name = "test" 
            capture = 0 
          } 
        } 
      } 
    } 
    } 
    } 
    } 
    SELECT ip 
    { 
    SELECT vrfRouter["management"] 
    { 
    } 
    SELECT v6Router 
    { 
      SELECT dhcp 
      { 
        LIST 
        { 
          pools = 
          { 
            [a] =  
            { 
              name = "dhcp_dns_1" 
              dns = 
              { 
                importServers = "enabled" 
                importDomains = "enabled" 
              } 
            } 
          } 
        } 
      } 
    } 
    } 
    SELECT bridge 
    { 
    SELECT vpnBridgeGroup["bridge-management"] 
    { 
    } 
    } 
    SELECT fileSystem 
    { 
      LIST 
      { 
        capture = 
        { 
          captureMask = 
          { 
            tag0 = enabled 
            tag1 = disabled 
            tag2 = disabled 
            tag3 = disabled 
            tag4 = disabled 
            tag5 = disabled 
            tag6 = disabled 
            tag7 = disabled 
          } 
          writeMask = 
          { 
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            tag0 = enabled 
            tag1 = disabled 
            tag2 = disabled 
            tag3 = disabled 
            tag4 = disabled 
            tag5 = disabled 
            tag6 = disabled 
            tag7 = disabled 
          } 
        } 
      } 
    } 
} 
action "Activate Configuration" 
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