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Abstrakt 

Det här arbetet undersöker om ARP och NDP-paket påverkar en 

klientdators processor negativt i den bemärkelsen att processor-

användningen ökar. Experimenten som utförs i arbetet kommer fokuseras 

till hur ARP samt NDP-paket påverkar klientdatorer som kommunicerar i 

ett subnät direktansluten mot en internetleverantör. Prefixstorleken på 

subnäten där testerna utförs för detta arbete är ett /24 där 254 användare kan 

anslutas samtidigt, samt två stycken /21 med utrymme för 2046 användare. 

Detta är intressant att undersöka då det varje minut skickas flera hundra 

paket från internet till privata nätverk. Paketen består till stor del av 

svarstrafik som initierats av enheter i det lokala nätverket, men även 

opåkallad trafik som ändå måste hanteras av enheterna som tar emot 

paketen. Resultatet visar att inkommande ARP-trafik från tre 

internetleverantörer med ett teoretiskt maxtak på 254-2046 användare inte 

påvisar någon märkbar belastning på processorn. En märkbar skillnad 

påvisades först vid 256 paket för ARP och 128 paket för NDP då 

processorn ökade 20 MHz. 

 

 

 

 



   

 

   

 

 

Abstract 

This work examines if ARP and NDP packets have negative effects on a 

client computer's CPU in the sense that the CPU-usage increase. The 

experiments carried out will be focused on how ARP and NDP packets 

affects client computers that communicate in a subnet directly connected to 

an Internet Service Provider. Prefix size of the subnets where the tests are 

performed for this work is a /24 where 254 users can be connected 

simultaneously, and two /21 with space for 2046 users. The reason this is 

interesting to examine is because every minute hundreds of packages are 

sent from the Internet to private networks. The packages consist largely of 

response traffic initiated by entities in the local network, but also 

unnecessary traffic that still must be handled by entities that receive 

packets. The result shows that incoming ARP traffic from three Internet 

providers with a theoretical maximum upper limit with 254-2046 user does 

not reveal any noticeable load on the processor. A significant difference 

was detected at 256 packets for ARP and 128 packages for NDP. 
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1 Introduktion  

Sammanfattningsvis beskriver kapitlet varför det är intressant att undersöka 

hur en klientdators processor belastas av kontrolltrafiken Address Resolution 

Protocol (ARP) och Neighbor Discovery Protocol (NDP). Kapitlet beskriver 

även tidigare forskning, problemformulering, syfte, vilka avgränsningar 

arbetet har samt för vilken målgrupp den är ämnad. 

1.1 Inledning 

Varje minut skickas flera hundra paket från internet till privata nätverk (se 

bilaga 1). På de privata nätverken har variationen av enheter ökat i och med 

att fler tjänster blir digitala. Till exempel så erbjuder internetlevarantörerna 

IP-telefoni och Digital-TV där internet används för överföring av data. Dessa 

enheter genererar trafik samt tar emot trafik precis som en klientdator.  

Paketen som kommer från internet består till stor del av svarstrafik som 

initierats av enheter i det lokala nätverket, men även opåkallad trafik som 

ändå måste hanteras av enheterna som tar emot paketen. En anslutning till 

internet med full internet-anslutning kan ske på flera olika sätt (Klensin, 

2005). Två av dessa är antingen via en router som vidarebefordrar trafiken till 

det lokala nätverket, eller via en direktansluten klientdator. 

Vid användning av router når inte all trafik det lokala nätverket. Bland annat 

beror detta på funktioner i vissa routrar som endast släpper in trafik om en 

enhet på det lokala nätverket har startat konversationen. Detta betyder att 

routern arbetar med att undersöka alla inkommande paket och ta beslut om de 

ska skickas vidare. Om en klientdator ansluter direkt till internet blir istället 

denna tvungen att undersöka informationen. Bland annat kan detta påverka 

processoranvändningen på klientdatorn.  
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För att enheter i lokala nätverk ska kunna kommunicera med varandra, måste 

de veta varandras hårdvaruadresser. Dessa adresser tar enheterna reda på 

genom att använda ARP eller NDP-protokollet beroende på om enheterna 

använder IPv4 eller IPv6. ARP-paket skickas till alla enheter i sitt egna 

subnät, medan NDP-paket skickas till medlemmar i sin grupp. Detta innebär 

att alla tillhörande enheter får paketen.  

Det här arbetet kommer undersöka om ARP och NDP-paket påverkar en 

klientdators processor negativt i den bemärkelsen att processor-användningen 

ökar. 

1.2 Bakgrund 

Dagens krav på tillgänglighet och ökat behov att kunna kommunicera har lett 

till att de flesta persondatorer är ansluta till internet. År 2010 hade ungefär 92 

% av Sveriges befolkning tillgång till internet hemma (SCB, 2010). Ett 

alternativ för att ansluta enheter till internet är genom att använda ett ethernet 

nätverkskort. 

Ethernet, som är en samling nätverksprotokoll utvecklades på 1970-talet på 

Xerox Palo Alto Research Center. År 1985 standardiserades tekniken och 

fick namnet IEEE 802.3 Carrier Sense Mulitple access with Collision 

Detection (CSMA/CD). År 2001 fanns det över 300 miljoner enheter som 

gick att ansluta till ethernet-nätverk (Bedell, 2002). Detta är än idag ett 

vanligt sätt att ansluta sig till nätverk. 

På internet används IPv4 eller IPv6-protokollet för att möjliggöra 

kommunikation och ge en unik IP-adress till varje enhet. Förutom IP-adress 

har ethernet-porten i datorn en Media Access Control-adress (MAC) som 

även kallas lager 2-adress. Med hjälp av dessa två typer av adresser 

möjliggörs IP-kommunikation mellan två enheter över ett ethernet-nätverk. 
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För att enheterna ska kunna binda en IPv4-adress till en MAC-adress används 

ARP. IPv6 använder sig istället av NDP.  

Anledningen till att kontrolltrafik från både IPv4 och IPv6 undersöks är för 

att Internet Assigned Numbers Authority (IANA) delade ut de sista IPv4-

näten i februari 2011 (IANA, 2011). Detta betyder att IPv4-adresserna 

småningom kommer att ta slut och migrering till IPv6 är på ingång. Eftersom 

övergången till IPv6 inte kommer att ske direkt kommer båda protokollens 

kontrolltrafik skickas på samma anslutning. Kommer ARP och NDP-paket då 

påverka en dators prestanda? 

1.3 Tidigare forskning 

Det finns tidigare arbeten som behandlat området ARP-trafik och dess 

mönster i ethernet-miljöer. Ett exempel på detta är en rapport skriven av 

(Armannsson, Armannsson, Smith, & L.Mathy, 2005). Arbetet tar främst upp 

hur en onormal trafiknivå med ARP-trafik påverkar ett ethernet-nätverk och 

vad detta får för konsekvenser. Arbetet tar även upp att ARP-trafik har en 

påverkan på processorn vid hög belastning av inkommande ARP-paket. Det 

arbetet inte tar upp är hur ett normalt ARP-mönster i större subnät påverkar 

tillhörande datorklienter.  

(Beck, Thibault, Olivier, & Isabelle, 2007) har skrivit en artikel som handlar 

om NDP protokollets betydelse för IPv6 samt protokollets svagheter. Arbetet 

tar upp vilka funktioner som NDP har i IPv6 samt varför det är viktigt att 

övervaka NDP. Den tar även upp olika attacker som protokollet kan utsättas 

för, samt hur attacker ska motverkas och övervakas. Denna forskning 

används i detta arbete för att få en större förståelse för hur NDP fungerar. 
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1.4 Problemformulering 

Arbetet kommer fokusera på hur kontrolltrafiken (ARP och NDP) påverkar 

processorn i klientdatorer på IPv4 och IPv6-nät. Anledningen till att detta är 

intressant att undersöka är den påtagligt ökade mängden enheter anslutna till 

internet. Den ökade mängden enheter har resulterat i att IPv4-adresserna har 

tagit slut och att IPv6 är framtidens lösning på problemet. IPv6 tillåter fler 

adresser som vilket i sin tur leder till att fler enheter kan kopplas samman i 

gemensamma prefix. Ett tänkbart scenario kan resultera i att mängden NDP-

trafik ökar så pass mycket att den påverkar processorn negativt. Detta genom 

att datorn ständigt behöver undersöka inkommande paket. I detta arbete 

undersöks IPv4-nät med ett teoretiskt maxtak på 2046 användare. Om en 

undersökning hade gjorts i ett auto-konfigurerat IPv6-nät med ett /64 prefix 

hade det teoretiska maxtaket varit .  

1.5 Frågeställning 

Arbetet kommer ta upp hur mycket ARP och NDP-trafik som krävs för att 

belasta processorn i den bemärkelsen att den ständigt måste behandla de 

inkommande paketen. Syftet är även att jämföra om NDP använder mer 

processorkraft än ARP. Enligt (Armannsson, Armannsson, Smith, & 

L.Mathy, 2005) så påverkar ARP-trafik enheters processoranvändning. 

Eftersom NDP-paket är större än ARP, bland annat på grund av dess 96 bitar 

längre adress, tror vi att den kommer behöva mer processorkraft för att 

behandlas. Tester kommer utföras genom att samma mängd trafik genereras 

för NDP i laborationsmiljö som för den infångade ARP-trafiken. Genom att 

ställa resultaten mot varandra kan en analys göra för att se om processor-

användningen påverkas.  
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Följande frågor kommer besvaras i arbetet: 

 Kommer  insamlad kontrolltrafik ARP och NDP påverka processorn i 

klientdatorn? 

 Kommer samma mängd NDP-trafik ha större belastning på 

processorn än ARP-trafik? 

 Hur mycket ARP och NDP-trafik behövs för att påverka processorn i 

testklienten? 

1.6 Avgränsning 

Arbetet kommer att avgränsas genom att vid prestandatester enbart använda 

klientdatorer med Ubuntu Linux version 10.4TLS Server som 

operativsystem. Följden av detta kommer innebära att antal tester minskar 

nämnvärt genom att använda en homogen miljö för våra tester. Då ARP och 

NDP arbetar på lager 2 och 3 i Open System Interconnection model (OSI-

modellen), och fungerar likadant oavsett plattform bör val av operativsystem 

inte påverka resultatet (Narten, o.a., 2007). Under prestandatesterna kommer 

inte nätverkskort med TCP Offload Engine användas. Anledningen till detta 

är att datorns processor last undersöks, inte nätverkskortets. 

Vidare kommer arbetets testdata från IPv4 respektive IPv6-nät inte direkt 

jämföras med varandra utan kommer istället analyseras separat och om 

möjligt ställas mot varandra i vissa aspekter.  

Då data kommer samlas in från nätverk som tillhör internetleverantörer 

kommer arbetet avgränsas till tre leverantörer. Dessa finns tillgängliga i 

Kalmar där experimenten utförs. Leverantörerna är Telia, Tele2 och 

Bredbandsbolaget. Samtliga tester kommer genomföras på subnät med ett 

teoretiskt maxtak på 254 - 2046 användare. 
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Eftersom ingen av internetleverantörerna erbjuder IPv6 kommer arbetet 

begränsas till att undersöka ARP-paket på leverantörsnäten. Detta leder till att 

NDP-trafik kommer genereras och undersökas i labbmiljö. 

Vidare kommer studien för IPv4 att avgränsas till att analysera två olika 

ARP-förfrågningar. Dessa två förfrågningar som båda används för att binda 

lager 3 adresser till en lager 2 adress, är ARP-request (Odom, 2008b) och 

ARP-announcment (Gratuitous ARP) (Wallace, 2008). 

NDP, IPv6 motsvarighet till ARP, vars användningsområde är betydligt 

bredare än att binda lager 3 till lager 2 adresser (Odem, 2008a), kommer 

avgränsas till att endast undersöka den typ som har samma funktion som 

ARP. Pakettypen heter 135 Neighbor soliciation. 

Då internetleverantörerna som används i arbetet inte erbjuder IPv6-adresser 

kommer enbart NDP analyseras för att jämföra skillnaden i processor-

belastning mot ARP. 

1.7 Målgrupp  

Då arbetets fokus ligger på större nätverksmiljöer, riktar sig arbetet främst till 

personer som arbetar med nätverksteknik. Arbetet är ämnat till personer med 

kunskap inom datavetenskap. För läsare som är nya inom området finns både 

ett kapitel med teknisk bakgrund som förklarar vanliga tekniska begrepp, 

samt en terminologi med betydelser av tekniska termer. Terminologier 

presenteras längst bak i arbetet. 
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2 Teknisk Bakgrund 

Nedan presenteras en teknisk beskrivning av termer som förekommer i 

arbetet. Kapitlet är indelat i två delar, nätverk och applikation. 

2.1 Nätverk 

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de nätverkstekniker som tas 

upp i arbetet. 

2.1.1 Address Resolution Protocol (ARP) 

ARP används i nätverk där enheter använder IPv4 som lager 3 protokoll. 

Protokollet används för att binda en lager 3 adress mot en lager 2 adress. 

Detta sker genom att klienten skickar ut ett broadcast som når hela broadcast-

domänen. Klienten som har IP-adressen som efterfrågas, svarar via ett unicast 

vilket innehåller lager 2 adressen (Blank, 2004).  

ARP-paket som arbetar på lager 2, skickar sina förfrågningar som broadcast 

till alla enheter på det lokala nätverket och har adressen FF:FF:FF:FF:FF:FF 

(Lammle, 2005). Broadcast är ämnat för enheter som försöker hitta 

information men inte vet var den ska söka. Detta gör det möjligt för en enhet 

att fråga alla enheter på ett nätverk vem som till exempel har en specifik IP-

adress (Mogul, 1984). En broadcast-domän är ett spann IPv4-adresser som 

kan kontaktas med hjälp av sista IP-adressen i ett IP-nät. Exempel på 

broadcast-domän är IP-adresserna 172.16.0.0 till 172.16.255.255 med 

nätmasken 255.255.0.0. Alla adresser i subnätet nås med hjälp av broadcast 

adressen 172.16.255.255. Denna adress kan inte användas av en enhet i 

nätverket (Lammle, 2005).  
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2.1.4 Internet Protocol Version 6 (IPv6) 

IPv6 arbetades fram på grund av den brist på IP-adresser som IPv4 nu har, 

och är tänkt att ersätta IPv4 inom en snar framtid. Den största skillnaden 

mellan protokollen är antalet IP-adresser som ryms i nätverket. IPv6 erbjuder 

totalt 2
128 

unika IP-adresser vilket betyder att varje människa kan allokeras 

fler adresser än hela adressrymden i IPv4 (Sidane, 1998).  

För att möjliggöra kommunikationen mellan IPv6-enheter används NDP-

protokollet. Protokollet har en rad olika funktioner, varav möjligheten att via 

multicast binda en lager 3 adress med en lager 2 adress. Till skillnad från 

ARP begränsar NDP antal tänkbara träffar genom att enbart begära svar från 

klienter med IP-adress som ligger inom ett visst spann. Detta genom att 

använda multicast (Narten, o.a., 2007). Multicast går att skicka från en källa 

till flera destinationer samtidigt. När en enhet skickar ut ett multicast-paket 

till en multicast-grupp skickas endast ett paket ut. Detta paket går sedan 

igenom nätverket och vidarebefordras av nätverksenheter till de enheter som 

har konfigurerats att vara med i multicast-gruppen (Niels & Goncalves, 

1998).  

Några av de övriga funktionerna som NDP tillhandahåller är att automatiskt 

dela ut IP-adresser, hitta grannar i samma subnät, upptäcka om två eller flera 

enheter använder samma IP-adress samt hitta gateway för nätverket (Narten, 

o.a., 2007). 
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2.2 Applikation 

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de olika applikationer som 

används i arbetet. 

2.2.1 ESXi 

ESXi är en virtualiseringsmjukvara från VMware som installeras rakt på 

hårdvaran. ESXi gör det möjligt att installera flera operativsystem på en dator 

och är ämnat för företag och servrar (VMware, 2011). Med hjälp av VMware 

Infrastructure Client går det att ansluta till ESXi-servern för att administrera 

och få tillgång till information om servern och underliggande gäst 

operativsystem. Detta används i arbetet för att övervaka Ubuntu-serverns 

processoranvändning under ARP-tester. 

2.2.2 Wireshark 

Wireshark är ett program som används för att analysera trafik på nätverk. 

Med hjälp av Wireshark går det att filtrera paketen med olika variabler. 

Wireshark används i arbetet för att samla in och undersöka inkommande 

paket. (Combs) 

2.2.3 Ostinato 

Ostinato är en mjukvara baserad på öppen källkod. Med hjälp av detta 

program går det att skapa nätverkspaket och skicka dessa i valfri mängd till 

valfri destination. Ostinato används i detta arbete för att generera paket för 

prestandatester. (Ostinato) 
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs vilka metoder som använts för arbetet. Detta för att 

göra det möjligt att återskapa scenariot och eventuellt göra liknande 

undersökningar i framtiden. Kapitlet presenterar även ett detaljerat 

genomförande samt beskrivning av datainsamling. 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Arbetet kommer använda sig av induktiv ansats. Datainsamling kommer ske 

med tester på virtuella och fysiska datorer. Detta innebär att slutsatser och 

observationer från testdata ligger som grund för arbetet (Backman, 2010). 

3.2 Datainsamling  

För datainsamling används en kvantitativ metod. Kvantitativ metod innebär 

bland annat att mätningar och numeriska observationer görs. (Backman, 

2010) Denna metod är lämplig eftersom insamlad data kommer bestå av 

siffror. Några variabler som kommer undersökas är antal inkomna ARP-paket 

och processoranvändning. Den kvantitativa metoden kan dock leda till att till 

exempel skadlig kod i den legitima trafiken inte upptäcks. Då vi primärt inte 

använder någon kvalitativ metod finns det utrymme för att klientdatorns 

prestanda påverkas av yttre faktorer såsom andra processer. Detta kan i sin 

tur leda till inkorrekta analyser av trafikens effekt på klientdatorn. 

Om en kvalitativ metod använts för insamling av data skulle arbetet 

undersöka varje enskilt pakets effekt på klientdatorn. I arbetet är detta inte 

relevant eftersom arbetet undersöker paketmängdens påverkan på 

processorer. 
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3.3 Genomförande 

Experimenten som utförs i detta arbete kommer fokuseras till hur ARP samt 

NDP-paket påverkar klientdatorer som kommunicerar i ett subnät 

direktansluten mot en internetleverantör. Prefixstorleken på subnäten där 

testerna utförs för detta arbete är ett /24, samt två stycken /21 nät. Ett /21-

prefix kan innehålla 2046 användbara IP-adresser och ett /24 kan innehålla 

254 användbara IP-adresser (Lammle, 2005). De internetleverantörer som 

används i arbetet är Telia, Tele2 och Bredbandsbolaget.  

Då samtliga internetleverantörer som testerna genomförs på enbart erbjuder 

IPv4-adresser, kommer endast ARP-trafik sparas för att räkna ut ett 

medelvärde för antal paket som når klienten per sekund. Testerna med 

inkommande ARP-trafik kommer fångas med hjälp av Wireshark version 

1.4.6 och operativsystemet som används är Mac OS X version 10.6.7. För att 

få ett korrekt medelvärde som möjligt kommer två insamlingar göras per dag, 

det första under förmiddagen (10-14) och det andra kvällstid (18-22). 

Testerna upprepas under sju dagar. Varje test körs under fem minuter och 

filtreras att endast ARP-trafik sparas. Detta genom att lägga till växeln ”arp” 

under ”Capture Filter” i options. Klientdatorn är dessutom direktansluten mot 

internetleverantören. 

Medelvärdet av den insamlade trafiken kommer sedan användas för att 

återskapa samma trafikflöde i en isolerad laborationsmiljö.  

Den isolerade klientmiljön består av tre stycken virtuella maskiner som körs 

under WMware Workstation. Den första virtuella maskinen som använder 

Windows 7 kommer att skicka ut de återskapade ARP-paketen. Maskinen 

kommer även med hjälp av WMware Infrastructure Client ansluta till den 

andra virtuella maskinen, ESXi-server 3.5. ESXi-servern används som 
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värddator för den tredje virtuella maskinen, Ubuntu Linux10.4TLS Server, 

som kommer ta emot de paketen Windows 7 skickar ut. 

Mängden ARP-trafik som skickas per sekund kommer bestämmas av det 

medelvärde som räknats ut av de insamlade paketen från internet-

leverantörerna. Processor-användningen kommer övervakas genom att 

ansluta till ESXi servern med VMware vSphere client. Processoranvändning 

kommer mätas i MHz och återskapade paket kommer mätas i paket per 

sekund. 

För att kunna återskapa paketen och skicka dem vidare till Ubuntu Linux 

10.4TLS Server har programmet Ostinato version 0.4 använts. För exakt 

uppbyggnad av ARP och NDP paket se bilaga 2 och 3. Paketen kommer 

sedan skickas i samma antal som det medelvärde som de insamlade paketen 

representerar. Utöver detta kommer även en ström med ökande antal paket 

per sekund skickas för att kunna bestämma den kritiska punkten när CPU-

användningen påverkas. Dessa strömmar med paket skickas med 64, 128, 

256, 512, 1024, 2048 paket per sekund där varje intervall pågår i 10 minuter.  

Slutligen kommer analyserna presenteras i grafer under resultat. 
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultat samt analys av resultatet. En slutsats 

presenteras i slutet av kapitlet. 

4.1 Processor-användning vid ARP-trafik 

Bild 4.1.1 visar testklientens processoranvändning under 60 minuters tid då 

en ström av ARP-trafik tas emot. Processor-användning som representeras 

med en rosa graf, startar på 264 MHz och har ett minimum och maximum 

värde mellan 219-277 MHz. En tydlig avtrappning visas då antalet ARP-

paket minskar var tionde minut. Antalet ARP-paket representeras med en blå 

graf. Den gröna grafen som representerar testklientens passiva Processor-

användning visar att datorns processor ligger mellan 42-63 MHz. När antal 

ARP-paket sjunker till 128 paket per sekund visar grafen att ARP-paketen 

inte längre påverkar processoranvändningen märkbart. Detta innebär att den 

kritiska punkten då processorn visar att ARP-paketen påverkar processorn, 

påvisas när testklienten tar emot 256 paket per sekund. Den kritiska punkten 

är märkt med ett rött kryss i grafen. Processorns användning ligger då på 63-

82 MHz jämfört med den passiva processor-användningen på 42-63 MHz. 

Bild 4.1.2 bekräftar resultatet från bild 4.1.1. Den kritiska punkten som 

påvisar en märkbar ökad aktivitet från processorn blir fortfarande vid 256 

paket per sekund. 
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Bild 4.1.1: Presentation av processor-användning vid avtagande ARP-trafik 

Bild 4.1.2: Presentation av processor-användning vid ökad ARP-trafik 
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4.2 Processor-användning vid NDP-trafik 

Bild 4.2.1 visar testklientens processoranvändning under 60 minuters tid då 

en ström av NDP-trafik av typen Neighbor Solocitation typ 135 tas emot. 

Processor-användning som representeras med en rosa graf, startar på 332 

MHz och har ett minimum och maximum värde mellan 281-332 MHz. En 

tydlig avtrappning visas då antal NDP-paket minskar var tionde minut. NDP-

paketen representeras med en blå graf. Den gröna grafen som representerar 

testklientens passiva processor-användning visar att datorns processor ligger 

mellan 42-63 MHz. När antal NDP-paket når 64 paket per sekund visar 

grafen att NDP-paketen inte längre påverkar processoranvändningen 

märkbart. Detta innebär att den kritiska punkten då processorn visar att NDP-

paketen påverkar processorn, påvisas när testklienten tar emot 128 paket per 

sekund. Den kritiska punkten är märkt med ett rött kryss i grafen. Processorns 

användning ligger då på 83-69 MHz jämfört med den passiva processor-

användningen på 42-63 MHz. 

Bild 4.2.2 bekräftar resultatet från bild 4.2.1. Den kritiska punkten som 

påvisar en märkbar ökad aktivitet från processorn blir fortfarande vid 128 

paket per sekund. 
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Bild 4.2.1 Presentation av processor-användning vid avtagande NDP-trafik  

 

Bild 4.2.2: Presentation av processor-användning vid ökad NDP-trafik  
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4.3 Medelvärde av ARP-trafik 

Bild 4.3.1 visar medelvärdet av antalet inkomna ARP-paket från de tester 

som gjorts under sju dagar från Tele2, Telia och Bredbandsbolaget. 

Prefixstorleken på testade nätverk hos leverantörerna är /21 hos Tele2 och 

Bredbandsbolaget, samt /24 hos Telia. Testerna som vardera pågått under 

fem minuter har delats på antal sekunder för att få ett medelvärde med antal 

ARP-paket per sekund. Graferna visar att Tele2 och Bredbandsbolaget har 

fler ARP-paket per sekund jämfört med Telia. Anledningen till detta är 

storleksskillnaden i subnäten. Vidare visar graferna ingen större skillnad 

mellan dag och kvällstid. Inte heller påvisas någon större skillnad mellan 

vardagar och helgdagar. Längst ner visas medelvärdet för alla tester och för 

varje internetleverantör.  

 

Bild 4.3.1 Presentation av medelvärdet inkomna ARP-paket hos Tele2, Telia och 

Bredbandsbolaget.  
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4.4 Jämförelse processor-användning vid ARP och NDP-trafik 

Bild 4.4.1 nedan visar skillnaden i processoranvändning vid samma mängd 

ARP och NDP-trafik under 60 minuters tid. Strömmen av data börjar på 2048 

paket per sekund och minskar succesivt ner till 64 paket per sekund med 10 

minuters intervall. Grafen visar tydligt hur processorns belastning blir mer 

påtaglig när en ström med högt antal NDP-paket skickas. Skillnaden blir 

mindre när antal paket avtar. 

Bild 4.4.1 Jämförelse processor-användning vid ARP och NDP-trafik.  
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5  Diskussion 
Syftet med våra tester var att undersöka om processoranvändningen 

påverkades av antalet ARP-paket som skickades från internetleverantörens 

nät. Antalet paket per sekund från internetleverantörerna visade sig var så 

pass låg att den i våra tester inte påverkade processorn. De frågor som blivit 

besvarade i arbetet är:  

 Kommer insamlad kontrolltrafik påverka processorn i en klientdator? 

 Kommer samma mängd NDP-trafik har större belastning på 

processorn än ARP-trafik?  

 Hur mycket ARP och NDP-trafik behövs det för att påverka 

processorn?  

Nedan presenteras egna tankar och funderingar över de problem och 

iakttagelser som arbetet har frambringat. 

Då vi valt att undersöka ARP och NDP:s påverkan på processor-användning 

var förhoppningarna att den insamlade trafiken skulle ha märkbar effekt på 

processorn. Dock visade det sig att det skickades väldigt begränsat med ARP-

paket oavsett storlek på de subnät vi utförde insamling på. Det medelvärde vi 

fick ut från alla paketinsamlingar visade sig vara så pass lågt att det inte var 

någon poäng att utföra ett prestandatest med återskapade ARP-paket. Då våra 

resultat visade att det krävdes ca 250 ARP-paket i sekunden för att påverka 

processorn märkbart, resulterar detta i att det skulle krävas ett betydligt större 

subnät för att visa någon belastning på processorn. 

En fråga vi har ställt oss är hur vi kan vara säkra på att paketen har nått 

testdatorn och att testdatorn inte har använt processorn till något annat under 
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testerna. För att minska antalet aktiva tjänster på testdatorn har vi använt oss 

av Ubuntu Linux 10.4TLS Server, utan några installerade extratjänster. 

Ubuntu Linux 10.4TLS Server har inte heller nätverksdelning eller 

brandvägg förinstallerad. Detta är en vanlig tjänst hos Windows 

operativsystem vilket är en av anledningarna till varför vi inte valde 

Windows som testoperativ-system. 

Vi började med att skicka 2048 paket per sekund för att vara säkra att det 

överhuvudtaget blev en märkbar skillnad på processor-användningen då 

paket skickades. Efter att vi såg processor-användningen öka gjordes ett test 

med 2048, 1024, 512, 256, 128 och 64 ARP- och NDP-paket per sekund. 

Första gången gjordes testet ner till 8 paket per sekund. Dock användes detta 

inte i arbetet då det inte blev någon märkbar skillnad på processorn när 

antalet ARP-paket per sekund sjunkit till 128. Ett beslut togs då att lägst antal 

skickade paket skulle begränsas till 64 för att inte göra onödiga tester.  

Eftersom testerna utfördes på subnät med olika prefix resulterade detta i att vi 

fick olika medelvärden beroende på leverantör och storlek på subnät. Tele2 

och Bredbandsbolaget hade båda /21 prefix medans Telias nät hade ett /24 

prefix. Efter analys av insamlade paket påvisades att nätet med /24 

genererade färre paket än Tele2 och Bredbandsbolaget, men dock inte i linje 

med de övriga två näten. Teoretiskt borde slutsatsen av de insamlade paketen 

visa att Tele2 och Bredbandsbolaget generar tio gånger mer paket än Telia då 

subnätets storlek är ca tio gånger mindre än Tele2 och Bredbandsbolaget. 

Resultatet visade dock att det inte skiljer mer än ca 30-50% mellan de olika 

leverantörerna. En logisk förklaring till den oväntade minimala skillnaden är 

att maxtaket är teoretiskt, och att det i praktiken är en mindre skillnad mellan 

antalet aktiva användare i subnätet. 
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Antalet paket som samlats in hos operatörerna på förmiddagen samt kvällstid 

har skiljt sig från test till test. Vi hade förväntat oss resultat som visade att 

fler ARP-paket mottogs under kvällstid då fler människor är hemma. Dock 

verkar inte trafiken följa något mönster och antalet ARP-paket per sekund är 

vissa dagar större på förmiddagen än på kvällen. Det hände även att Telia 

som är det mindre nätet hade flera paket per sekund än de större näten som 

har möjlighet till 10 gånger fler användare. 

Dock kan antalet paket påverkas från internet genom skanningsattacker. Man 

kan då tänka sig att det till exempel på måndagskvällen gjordes en sådan 

attack mot Bredbandsbolagets nät eftersom medelvärdet ligger på 3.7 paket 

per sekund. Detta är sju gånger fler paket än vad som registrerades på 

torsdagskvällen. 

ARP-paketen som samlats in från internetleverantörerna kommer för det 

mesta ifrån leverantörens gateway. På Tele2 kommer paketen endast från 

samma enhet vilket är leverantörens gateway, medans ARP-paketen från 

Telia och Bredbandsbolaget har en stor variation av källadresser. Detta kan 

betyda att Tele2 använder sig av privata VLAN som skiljer varje kund ifrån 

varandra på lager 2-nivå så att kommunikation måste gå via leverantörens 

standard gateway (S.HomChadhuri, 2010). Detta betyder att ARP-paket inte 

kommer skickas till någon annan än den kommunicerande enhetens gateway 

som med hjälp av ARP-proxy vidarebefordrar trafiken till resten av subnätet.  

Vi gjorde även försök att ta reda på antalet enheter på nätverket. Hos Tele2 

lyckades inte scanningsprogrammet med detta. Anledningen kan bero på flera 

olika saker. Förutom privata VLAN som förhindrar lager 2-kommunikation 

inom samma subnät, så kan det även bero på brandväggar hos både 

leverantören men även i routrar hos hemma användaren. Hos Telia och 

Bredbandsbolaget kommer ARP-förfrågningar ifrån flera olika enheter. Detta 
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kan ha sin grund i att både Telia och Bredbandsbolaget saknar privata VLAN. 

På Bredbandsbolagets subnät uppmärksammade vi dock att samtliga 

scannings-svar kom från olika IP-adresser, men från samma MAC-adress, 

vilket tyder på att alla svar kom från samma enhet. Utöver detta så upptäckte 

vi även att alla IP-adresser i subnätet svarade på PING. Att samtliga enheter i 

hela subnätet är aktiva och dessutom svara på PING känns som ytterst 

osannolik. Slutligen så bör det även nämnas att det tog mindre än 0.6 ms 

innan PING-svaren nådde fram. Enligt (Heidemann, Pradkin, Govindan, 

Papadopoulos, Bartlett, & Bannister, 2008) anses dessa svar vara klassade 

som non-reply (icke-svar) då svaret kom tillbaka för snabbt.  

Initialt var tanken att både ARP och NDP skulle undersökas på samma sätt 

och sedan skulle all data presenteras mot varandra för att lättare få en 

överskådlig bild över resultaten. Dock blev vi begränsade relativt tidigt i vårt 

arbete då vi inte kunde genomföra några tester på ett IPv6-nät. Istället blev 

fokus på de tre IPv4-nät och dess genererade ARP-trafik. NDP har därför 

enbart används för att jämföra hur processor-användningen skiljer sig mellan 

samma mängd ARP-paket och NDP-paket.  

Vidare har inga studier gjorts för att kontrollera hur många NDP-paket som 

genereras i förhållandet till mängden ARP-paket i en identisk miljö. Hade 

detta gjorts hade flera jämförelser kunnat göras, men för att validiteten skulle 

varit tillförlitlig hade testen behövts göra på flera operativsystem under 

längre testperioder. 

Ett kanske inte helt oväntat resultat var att en ström med NDP-trafik krävde 

mer processoranvändning än en lika stor ström med ARP-trafik. ARP-

paketen som skickades var 64 byte stora jämfört med ett NDP-paket som är 

103 byte stort. En av anledningarna varför ett NDP-paket är större är att ARP 

används av IPv4-protokollet som använder adresser som är 32 bitar stora. 
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NDP-paket som används med IPv6-protokollet har 128 bitar stora adresser. 

Detta kan vara en av anledningarna till att processoranvändningen är högre 

vid tester av NDP paket.  

En viktig aspekt i arbetet är validiteten av de tester som har utförts. Vi har 

gjort vårt yttersta för att säkerställa att inget har påverkat mätresultaten. Dock 

finns det alltid metoder som kan stärka det resultat som arbetet har 

frambringat. Ett förslag vore att utföra samma tester flera gånger. Ett exempel 

på just detta är de insamlingar som gjorts under fem minuter två gånger per 

dag i tre olika subnät. För att verkligen kunna hävda att det skickas x antal 

ARP-paket i sekunden hade tester behövts göra under en mycket längre 

period samt i en mycket större utsträckning. I detta arbete har experimenten 

begränsats till internetleverantörer i Kalmar men kunde haft en större 

geografisk utsträckning och gjorts i flera städer. Påföljden av detta innebär att 

mer tid och resurser krävs vilket inte var möjligt i detta arbete.  

Ytterligare ett problem vi ställdes inför var de prestandatester som utfördes 

för att utröna den kritiska punkt då processoranvändningen påverkades. Då 

varje intervall pågick i 10 minuter hade det inte varit möjligt att öka varje 

intervall med 10 paket som det från början var tänkt. Detta hade helt enkelt 

inte fungerat rent tidsmässigt då skapandet av paketströmmarna och testerna 

hade tagit för lång tid. Istället bestämde vi att dubblera varje intervall med 

start från 64 ARP-paket i sekunden. Detta resulterade i att varje test pågick i 

60 minuter. Konsekvensen av detta blev således att det hade gått att få en mer 

exakt mängd paket som visade att processor-användningen påverkades.  

Nästa problem som vi ställdes inför var hur vi på ett trovärdigt sätt kunde 

presentera NDP när vi i praktiken inte kunde samla in data från IPv6-nät. 

Istället för att avgränsa oss helt från NDP valde vi istället att endast använda 

NDP för att jämföra prestandapåverkan på processorn. 
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Vi har valt källor genom att söka information i vetenskapliga artiklar, RFC-

dokument och böcker. Framförallt har bibliotekets internettjänst e-brary 

använts. Några av källorna är gamla då informationen inte ändrats på länge. 

RFC-dokumentet för ARP skrevs 1982 och detta protokoll används än idag. 

5.1 Slutsats 

Resultatet visar att inkommande ARP-trafik från tre internetleverantörer med 

ett teoretiskt maxtak på 254-2046 användare inte påvisar någon märkbar 

belastning på processorn. Slutsatserna är baserade på de resultat vi fick 

genom att återskapa trafiken i en virtuell miljö. En märkbar skillnad 

påvisades först vid 256 paket för ARP och 128 paket för NDP då processorn 

ökade 20 MHz. Dock påvisades en skillnad i processorbelastning när 

klientdatorn tog emot samma mängd NDP som ARP-paket. Testerna visade 

att processorbelastningen var ca 50 MHz högre vid en inkommande NDP-

ström. 

5.2 Förslag till fortsatta studier 

Förslag till fortsatta studier kan vara att göra en mer detaljerad jämförelse 

mellan de olika paketen. Detta genom att i en identisk miljö jämföra om det 

genereras fler NDP-paket än ARP-paket.  

Ytterligare förslag vore att undersöka vad det mer kommer för trafik från en 

internetleverantör som kan anses vara överflödig ut klientdators perspektiv. 
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Terminologi 

Denna del beskriver datatekniska termer som används i arbetet. Detta för att 

underlätta för läsaren. 

Lager 2 

Lager 2 i OSI modellen är Data Länk-lagret. Detta lager tar bland annat hand 

om fysisk adressering. 

Lager 2-enhet 

En nätverksenhet som vidarebefordrar paket på lager 2 genom att undersöka 

MAC-adressen.  

Lager 3 

Lager 3 i OSI modellen är Nätverks-lagret där beslut om vägar och logisk 

adressering sker. 

Lager3-Enhet 

En enhet som vidarebefordrar paket mellan två IP-nät genom att undersöka 

lager 3 adressen. 

Lokalt nätverk 

Ett fysiskt lokalt nätverk som sträcker sig över lager 2-enheter. Detta nätverk 

befinner sig oftast i endast en byggnad. 
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IP-nät 

Ett IP-spann där enheter kan kommunicera med varandra utan att gå över en 

lager3-enhet. Alla enheter i ett IP-nät är även medlemmar i samma 

Broadcast-domän. 

 

Nätverksenhet 

En lager 2 eller lager 3 enhet som vidarebefordrar datapaket i ett nätverk. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Inkommande trafik under en minut 

Testet gjordes under en minut och all trafik samlades in med hjälp av 

Wireshark. Under testets gång användes inga program aktivt. Bild 1.1 visar 

att totalt 432 paket togs emot under en minut. 

 

 

Bild 1.1 visar antal paket som tas emot från Telia. Totalt togs 432 paket 

emot.   



 

   

 

Bilaga 2: Ostinato ARP 

 

För att skapa paket måste en ny ström läggas som i bild 2.1. Denna ström 

redigeras sedan för att likna riktiga paket. Inställningarna i den första fliken 

Protocol Selection kan ses i bild 2.2. I den andra fliken som heter Protocol 

Data gjordes följande inställningar. 

Mac Access Protocol 

 Destination: FF FF FF FF FF FF  

 Source: 00 0C 29 6E 2E F1 (MAC-adress i Windows 7) 

Ethernet II 

 Ethernet Type: 08 06 

Adress Resolution Protocol 

 Operation Code: 1 – ARP Request 

 Sender Hardware: 00 0C 29 6E 2E F1 (MAC-adress i Windows 7)  

 Sender Protocol: 192.168.0.2 (IP-adress i Windows 7) 

 Target Hardware: 00 00 00 00 00 00 

 Target Protocol: 192.168.0.1 (IP-adress på Ubuntu 10.4) 

Hexdum lämnas tom. 

Under stream control-fliken på bild X.3 finns inställningar för hur länge testet 

ska vara, antal paket som ska skickas per burst samt hur många burst per 

sekund. Efter detta var paketströmmen färdig. För att Ostinato sedan ska 

generera paketen i strömmen måste Apply knappen användas. Denna kan ses 

i övre högra hörnet på bild X.1. För att aktivera testet och skicka paketen 

makeras port 0-0 och play knappen används. 



 

   

 

2.1 En ny paketström läggs till i Ostinato vid det rödmarkerade fältet 

 



 

   

 

2.2 Inställningar för en paketström av ARP i Ostinato. 

  



 

   

 

2.3 Inställningar i Ostinato för mängd paket som ska skickas i testet. 

  



 

   

 

Bilaga 3: Ostinato NDP 

För att skicka NDP-paket med Ostinato skapas ström av paket enligt bild 2.1 

i Bilaga 2. Inställningarna för paketströmmen finns i bild 3.1. Följande 

inställningar gjordes i Protocol Data fliken.  

Mac Access Protocol 

 Destination: FF FF FF FF FF FF  

 Source: 00 0C 29 6E 2E F1 (MAC-adress i Windows 7) 

Ethernet II 

 Ethernet Type: 08 06 

Internet Protocol Ver 6 

 Version: 6 

 Payload Length: 32 

 Hop limit: 255 

 Source: 1337:0:0:0:0:0:0:1 (IPv6-adress i Windows 7) 

 Destinatin: 1337:0:0:0:0:0:0:2 (IPv6-adress i Ubuntu 10.4) 

Internet Control Message Protocol 

 ICMPv6 

 Type: 135 – Neighbor Solicitation  

Hexdump 

 00 00 00 00 13 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 

00 0c 29 f1 d1 0f 



 

   

 

Antalet paket som skickas av Ostinato konfigurerades på samma sätt som i 

bilaga 2. Detta gäller även för att aktivera testet. 

 

Bild 2.1 Inställningar för paketström av NDP i Ostinato 
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