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POVZETEK
V magistrskem delu je predstavljen internetni protokol IPv6 in razlogi, ki narekujejo njegovo
pospešeno vpeljavo v javna in zasebna komunikacijska omreţja. Podrobno so opisane
njegove razlike in prednosti v primerjavi z IPv4 protokolom kot tudi vsi ključni tranzicijski
mehanizmi. Izpostavljene so potrebne spremembe in aktivnosti, ki jih operaterji morajo
izpeljati na hrbteničnem, širokopasovnem dostopovnem in lokalnem omreţju.
Predstavljena so varnostna tveganja, ki jih prinaša uvedba IPv6 ter priporočila delnega ali
celotnega izogibanja tveganja, prav tako tudi potrebne spremembe, ki jih moramo upoštevati
pri obstoječih aplikacijah in razvoju novih.
Poglobljena študija prikazuje način uvedbe IPv6 v nekaterih drţavah članicah Evropske unije
in nekaterih vodilnih neevropskih drţavah. Izvedena je analiza med slovenskimi operaterji
elektronskih komunikacij, ki podaja trenutno stanje uvajanja IPv6 kot tudi njihov nivo znanja
in vrste ovir in dilem, ki jih zavirajo pri prehodu na IPv6. Dobljeni rezultati prikazujejo stanje
uvajanja na hrbteničnem in dostopovnem omreţju. Zajete so tudi vrste IPv6 storitev za
poslovne in rezidenčne uporabnike, ki so ţe na voljo ali bodo v bliţnji prihodnosti.
Predstavljena so podrobna priporočila operaterjem in organizacijam pri prehodu na IPv6.
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ABSTRACT
The thesis presents and discusses the Internet protocol IPv6 and the reasons for its rapid
implementation in public and private communication networks. The differences between IPv6
and IPv4, the advantages of the IPv6 in comparison to the IPv4 protocol as well as all major
transition mechanisms are presented in detail. The thesis focuses on the necessary changes
and activities that shall be undertaken by the operators on the backbone, broadband access
and local networks. In the thesis the security risks that accompany the deployment of IPv6
and the ways to avoid or reduce these risks are presented. In addition, the required
modifications and their consequences for existing applications as well as for the creation of
new ones are pointed out.
An in-depth study presents the deployment process undertaken by some EU Member States
and some leading non-European countries. A comprehensive survey carried out among the
Slovenian operators of electronic communication regarding the present state of the IPv6
deployment shows the results of backbone and access network deployment in Slovenia. The
results of the survey present the state-of-the-art availablility of IPv6 services for business
users and residents. The results also provide an insight into the expertise of the operators
regarding IPv6 and the obstacles and dilemmas that may impede the IPv6 transition. Finally,
detailed recommendations to operators and organizations for the sucessful IPv6 transition
are made.
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UVOD

1.1 Predstavitev razlogov za uvedbo protokola IPv6
Eden ključnih komunikacijskih protokolov, ki danes omogoča delovanje interneta, je
internetni protokol (IP). Najbolj razširjen in uporabljen IP protokol je označen z
verzijo 4, zato ga imenujemo IPv4. Protokolu IPv4 so od njegovega nastanka leta
1981 (RFC791) do danes dodali mnogo dodatnih protokolov in mehanizmov z
namenom, da povečajo njegovo uporabnost in izboljšajo varnost komunikacije. Kljub
izboljšavam ni odpravljena glavna pomanjkljivost, to je za današnje potrebe relativno
majhno število IPv4 naslovov (teoretični maksimum: 232 = 4.294.967.296), s katerimi
lahko globalno naslavljamo omreţne naprave in terminale.
Dandanes IP naslove potrebujejo streţniki, komunikacijska oprema, kot tudi vse
druge fiksne in mobilne naprave ter terminali, ki potrebujejo (stalno) IP povezljivost.
Prav mobilnost in miniaturizacija sodobnih terminalov predstavljata ključni izhodišči
za vzpostavitev nove generacije internetnega omreţja, tako imenovani ‚internet
stvari‘ (angl. Internet of Things). (Sterle, Koršič, Volk, Kos, 2010).
Neustrezno razdeljevanje IPv4 naslovov v začetnih letih interneta ter razvojni trendi
interneta in naprav so privedli do sedanjega stanja, ko primanjkuje IPv4 naslovov.
Krovna internetna organizacija IANA (angl. Internet Assigned Numbers Authority)
navaja, da jim bo IPv4 naslovov zmanjkalo v marcu 2011, regionalnim internetnim
registrarjem (angl. RIR – Regional Internet Registries) pa v letu 20121. Po podatkih
organizacije NRO (angl. Number Resource Organization), ki krovno zbira podatke
vseh petih internetnih registrarjev, je ostalo za razdelitev le še 5 odstotkov
razpoloţljivega in uporabnega IPv4 naslovnega prostora. Primer izčrpavanja
razpoloţljivega IPv4 naslovnega prostora predstavlja Azijsko-pacifiški registrar
APNIC, ki je v prvem četrtletju leta 2010 svojim članom dodelil skoraj 27 mio IPv4
naslovov. (NRO, 2010).
Da je IPv4 naslovni prostor omejen, so se zavedali ţe zelo zgodaj, zato so razvili
mehanizme, ki so začasno upočasnili porabo IPv4 javnih naslovov. Leta 1993 so
razvili mehanizem CIDR (RFC1519 – Classless Inter-Domain Routing). Leta 1994 je
bil razvit mehanizem NAT (RFC1631 – The IP Network Address Translator), leta
1995 mehanizem VLSM (RFC1817 – CIDR and Classful Routing) ter nato leta 1996
še zasebni naslovni prostor (RFC1918 – Address Allocation for Private Internets).
Vsi našteti mehanizmi in moţnost uporabe zasebnega naslovnega prostora so sicer
podaljšali ţivljenjsko dobo protokola IPv4, vendar so razvrednotili osnovno idejo
delovanja interneta, to je transparentna povezljivost komunikacije od konca do
konca. (Kunc, 2010a).
Internetni protokol IPv4 ima ţe več kot deset let svojega naslednika. To je internetni
protokol verzije 6 (IPv6). IPv6 v primerjavi z IPv4 omogoča dodatne funkcionalnosti,
hkrati pa vsebuje večino funkcionalnosti, ki so bile pri IPv4 razvite v obliki dodatnih
protokolov. Omogoča globalno naslavljanje več kot 3,4 x 1038 (2128) omreţnih
naprav, kar je njegova največja prednost.
1

IPv4 Address Report: http://www.potaroo.net/tools/ipv4/index.html
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Četudi nam protokol IPv6 prinaša veliko izboljšav in prednosti v primerjavi z IPv4,
šele zadnje analize kaţejo na postopno rast IPv6 prometa2. Kot navaja Geoff
Huston3, vodja znanstvenikov regionalnega registrarja APNIC, ki redno izvaja
merjenje IPv6 prometa, je v maju 2010 IPv6 promet predstavljal le 1 odstotek vsega
IP prometa. Google npr., ki prav tako izvaja meritve IPv6 prometa je v začetku
decembra 2010 nameril, da le 0,29 odstotka njegovih uporabnikov dostopa preko
IPv6 povezav do njegovih storitev4.
IPv6 ni nazaj zdruţljiv z IPv4 in IPv4 sistemi ne morejo uporabljati IPv6 storitev oz.
neposredno komunicirati z IPv6 gostitelji (ECC-CEPT, 2010). Mnoge organizacije
imajo aplikacije, ki niso zdruţljive z IPv6, zaradi česar je prehod na IPv6 pogojen z
nadgradnjo oz. celo zamenjavo aplikacij ali pa zahteva uporabo translacijskih
mehanizmov (IETF, 2005d). Končni uporabniki se soočajo s pomanjkanjem storitev,
aplikacij in naprav, ki bi temeljile na novem protokolu in bi bili hkrati razlog za
njegovo pospešeno uvedbo. Pomanjkljivo je tudi znanje o njegovem delovanju in
prednostih, ki jih prinaša protokol. Njegova vpeljava na jedrnem in dostopovnem
omreţju je tehnično in organizacijsko zahtevna, poleg tega pa operaterjem in
internetnim ponudnikom predstavlja dodatne stroške. Določene naprave, predvsem
tiste, ki zagotavljajo varnost ter nadzor in obračunavanje prometa (OSS/BSS), še
nimajo povsem enakovrednih funkcionalnosti ali učinkovitosti, kot jih imajo
primerljive naprave iz IPv4 okolja. (Aruna, 2007; Kobal/Mesojednik, 2010; Bervar,
2010).
Naštete teţave zavirajo uvedbo protokola IPv6. Nadgradnja omreţij na internetni
protokol IPv6 pa je ključna za nadaljnji razvoj interneta, internetne druţbe in
internetnega gospodarstva. Če uvajanje IPv6 ne bo močno pospešeno, bo prišlo do
izjemne upočasnitve rasti interneta, ostanki IPv4 v omreţjih pa bodo povečali
stroške uporabe interneta. Posledice zamude pri uvajanju bodo večji stroški na vseh
področjih internetnih storitev, soočali se bomo z upočasnitvijo inovacij v omreţjih, ki
temeljijo na internetnem protokolu, počasnejša bo gospodarska rast. To ugotavljajo
med drugim pri ameriškemu Ministrstvu za trgovino, NTIA in NIST (U.S. Department
of Commerce, 2006), pri OECDju (OECD, 2008), ITU-ju (ITU, 2008) in pri Evropski
komisiji (Commission of the European Communities, 2008).
Kot je bilo izpostavljeno na letošnjem Internet Governance Forumu v Litvi, mnogi
operaterji, internetni ponudniki dostopa in vsebin še ne vidijo dodane vrednosti
protokola IPv6, hkrati pa (še) ni dovolj velikega povpraševanja uporabnikov, zaradi
katerih bi izvedli nadgradnjo omreţij in storitev.
Drţave po svetu se različno odzivajo na problem pomanjkanja IPv4 naslovnega
prostora in uvajanje protokola IPv6. Azijske drţave, kjer je največji porast širjenja
širokopasovnih uporabnikov tako na fiksnem kot mobilnem omreţju, aktivno
promovirajo in pospešeno uvajajo protokol IPv6 ter storitve, ki temeljijo na IPv6.
Zavedajo se, da jim IPv4 naslovni prostor še zdaleč ne zadošča za nadaljnjo širitev
omreţij in porast uporabnikov (IPv6, 2009). Tudi ZDA pospešeno uvajajo IPv6 v
svoja omreţja. Šle so celo tako daleč, da so leta 2005 z odlokom predpisale vsem
2

Botterman, M. (2010): Draft Survey of IPv6 Deployment in 2010, http://www.ripe.net/ripe/meetings/ripe60/presentations/Botterman-Update_on_IPv6_deployment_monitoring.pdf
3
C.D.Marsan (2010): IPv6 Tunnel Basic, Networkworld (http://www.networkworld.com/news/2010/050610-ipv6tunnel-basics.html)
4
Google IPv6 Statistics (2010): http://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics/
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svojim vladnim agencijam, da morajo do junija 2008 nadgraditi jedrna omreţja na
IPv6 (Executive Office of the President, 2005). Ameriški Nacionalni inštitut za
standarde in tehnologijo (NIST – The National Institute for Standards and
Technology) je bil izbran, da razvije potrebne standarde, ki bodo za vse vladne
institucije zagotovili poenoten sistem potrebnih specifikacij in način certificiranja ter
bodo zavezujoči pri nabavi IPv6 opreme (NIST, 2008). Tudi Evropska komisija
zadnjih deset let aktivno promovira uvajanje IPv6, saj se zaveda, da le uvedba IPv6
lahko zagotovi konkurenčno prednost in dolgoročen razvoj evropskega internetnega
gospodarstva.
Pomanjkanje IPv4 naslovnega prostora pa ni edini razlog, zaradi katerega bi morali
izvesti prehod na IPv6. V zadnjih letih je internet z vsebinami in storitvami omogočil
uporabnikom nove moţnosti na vseh področjih našega delovanja. Hitrost dostopa
na fiksnih lokacijah se povečuje. Številne evropske drţave načrtujejo hitrost dostopa
vsaj na 100 Mbit/s do leta 2015. Povečalo se bo število širokopasovnih mobilnih
omreţij, ki bodo uporabnikom zaradi visokih hitrosti in manjših odzivnih časov
omogočila podobno uporabniško izkušnjo, kot jo imajo sedaj z dostopom preko
klasičnega (fiksnega) dostopa. Trendi uporabe interneta, kot so izmenjava video
vsebin, TV visoke ločljivosti (tudi 3D), izobraţevanje, nadzor in upravljanje
infrastrukture (cestne, ţelezniške, komunikacijske ...) bo količino prenesenih
podatkov še povečal. Internetne storitve, kot so socialna omreţja (npr. Facebook,
Twitter) in računalništvo v oblakih spodbuja k novim inovacijam. Računalništvo v
oblakih močno zmanjšuje ovire pri dostopu na trg ponudnikov storitev, zlasti za mala
in srednje velika podjetja. V prihodnosti se bo lahko mnoţica naprav, vozil,
senzorjev in kamer priključilo na internet. Predpogoj za takšen scenarij so le
zmogljiva, visoko prepustna in varna omreţja, katere temelj je tudi protokol IPv6.

1.2 Predpostavke in omejitve
Omreţja operaterjev so lastniška omreţja, zato v javnosti ni veliko podatkov o
njihovi konkretni tehnološki naprednosti, topologiji in arhitekturi. Kljub vsemu vsi
operaterji pri načrtovanju in posodabljanju obstoječega omreţja večinoma sledijo
določenim priporočilom (npr. Broadband Forum) in drugim standardizacijskim
telesom (npr. IETF, ETSI, 3GPP). Pri analizi obstoječega stanja uvajanja IPv6 v
Sloveniji se bomo opirali na dosegljive pisne vire ter na vprašalnik, ki bo v imenu
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (agencija)
razposlan med slovenske operaterje in ponudnike storitev elektronskih komunikacij .
Agencija v sklopu svojega dela redno spremlja razvoj elektronskih komunikacij v
Sloveniji. Kakovost rezultatov raziskave bo pogojena s številom in objektivnostjo
anketiranih ter s poznavanjem problematike ter stanja v lastnih omreţjih. Kakovost
rezultatov raziskave bo največja, če bomo dobili relevantne odgovore tistih
slovenskih operaterjev, ki imajo največji trţni deleţ uporabnikov.

1.3 Metode dela
V raziskavi problema magistrskega dela gre za analizo obstoječega stanja uvajanja
IPv6 v Sloveniji in drugih svetovnih omreţjih. V okviru deskriptivnega pristopa bomo
uporabili metodo deskripcije, komparativno metodo in metodo kompilacije. Z metodo
deskripcije bomo opisovali dejstva, procese in pojave. Komparativno metodo bomo
uporabili, ker bomo primerjali različne pristope uvajanja IPv6 med tujimi operaterji in
ponudniki storitev elektronskih komunikacij, akademsko-raziskovalnimi ustanovami,
zasebnimi, javnimi in drţavnimi institucijami.
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Metodo kompilacije bomo uporabili, ker bomo povzemali opazovanja, spoznanja,
stališča, sklepe in rezultate drugih avtorjev in institucij. Pričakujemo, da bomo
pridobili veliko koristnih informacij in napotkov od predstavnikov drţavnih institucij
drţav EU, s katerimi sodelujemo na področju elektronskih komunikacij. Za pridobitev
dodatnih informacij si bomo pomagali z intervjuji odprtega tipa, ki bodo opravljeni z
načrtovalci in administratorji omreţij, inštruktorji, slovenskimi dobavitelji omreţne
opreme kot tudi s priznanimi tujimi strokovnjaki, ki aktivno sodelujejo v okviru RIPE
NCC. V magistrskem delu bomo uporabljali literaturo in vire, ki so dosegljivi v
knjigah, strokovnih in znanstvenih prispevkih, na predstavitvah na konferencah,
delavnicah in seminarjih. Analizirana bo tudi literatura, povezana z IPv6, ki je
nastala v okviru standardizacijskih in drugih mednarodnih organizacij (npr. IETF,
NIST, Broadband Forum).
Za potrebe analize stanja uvajanja IPv6 v slovenskem prostoru si bomo pomagali z
vprašalnikom, ki bo naslovljen na slovenske operaterje in internetne ponudnike.
Obdelava zbranih podatkov bo opravljena s statističnim programom SPSS in MS
Excelom. S pomočjo kompilacije, analize vprašalnika ter ugotovljenih dejstev in na
osnovi povzetih spoznanj, stališč in ugotovitev bomo prišli do novih samostojnih
sklepov, ki bodo predstavljeni v pregledni in razumljivi obliki.

1.4 Cilji naloge
Cilj naloge je prepričati bralca o pomembnosti in koristih prehoda na IPv6. Analizirali
in predstavili bomo konceptualni pogled na tehnološke novosti ter koristi, ki jih
prinaša IPv6 v primerjavi z IPv4. Z raziskavo ţelimo ugotoviti, kateri so razlogi,
zaradi katerih navkljub spodbudam Evropske komisije in drugih pomembnih
dejavnikov ni prišlo do mnoţične uvedbe IPv6 v zasebna in javna komunikacijska
omreţja. Prehod na IPv6 je kompleksen projekt, ki zahteva dobro analizo
obstoječega stanja in sistematičen večfazni pristop. Analizirali bomo tranzicijske
mehanizme prehoda ter izpostavili njihove prednosti in slabosti oziroma nevarnosti,
ki jih spremljajo pri njihovi uporabi.
Prehod na IPv6 prinaša mnogo izzivov za varnostne upravitelje omreţij. Analizirali
bomo tiste dejavnike, ki pozitivno vplivajo na varnost omreţja ter tiste, ki zaradi
nepravilne rabe ali slabih nastavitev povečujejo varnostna tveganja. Sistematično
bomo podali predloge, kako se izogniti varnostnim problemom in zagotoviti večjo
varnost IPv6 omreţja.
Pomemben dejavnik, ki pogojuje uspešnost prehoda na IPv6 je tudi pravilno
delovanje omreţnih aplikacij in storitev, ki morajo biti dosegljive tudi preko IPv6.
Analizirali bomo potrebne spremembe na obstoječih aplikacijah in storitvah ter
izpostavili smernice pri načrtovanju novih.
Cilj naloge je izvesti primerjavo sprejetih nacionalnih strategij drţav članic EU in
nekaterih neevropskih drţav. Analizirali bomo trenutno najbolj dejavne drţave na
področju uvajanja IPv6 ter izpostavili njihove skupne točke in najboljše prakse, ki jih
lahko uporabimo tudi v slovenski strategiji uvajanja IPv6.
Analiza bo zajela tudi trenutno stanje uvajanja IPv6 med slovenskimi operaterji in
ponudniki storitev v Sloveniji. Ugotoviti ţelimo ali je Slovenija primerljiva z drugimi
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drţavami in kaj lahko storimo, da bomo enakovredno sledili tehnološkim trendom
drugih vodilnih drţav.
Na podlagi preučenih dejstev, intervjujev in zapisov v literaturi bomo podali predlog
potrebnih aktivnosti za prehod slovenskih operaterjev na IPv6. Priporočila bodo
vključevala potrebne aktivnosti za pridobitev in načrtovanje novega naslovnega
načrta, potrebne spremembe v DNS streţnikih in pri usmerjanju.
Poleg hrbteničnega omreţja bo izvedena ločena analiza potrebnih sprememb za tri
različna dostopovna omreţja: dostopovna omreţja bakrenih paric, optična
dostopovna omreţja in kabelska omreţja.
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PROTOKOLA

IPv6

V

Ob snovanju protokola IPv6 so razvijalci upoštevali vse dosedanje prednosti in
slabosti IPv4 protokola z mislijo na njegovo dolgoročno uporabo. Prednosti in razlike
med IPv4 in IPv6 in njegovimi podpornimi protokoli lahko naštejemo v naslednjih
točkah:










bolj preprosta IP glava z izboljšano podporo razširitvam,
drugačno naslavljanje in drugačni tipi naslovov,
novi podporni protokoli,
samodejno naslavljanje naprav (avtomatska konfiguracija omreţja),
omogoča komunikacijo od konca do konca,
podpora varnostnim mehanizmom (IPSec je del samega protokola),
večja podpora kvaliteti storitve (QoS) ter prioritizaciji prometa,
overjanje in opcije zasebnosti,
napredna mobilnost in 'multicast' naslavljanje.

Čeprav na prvi pogled kaţe, da so spremembe v primerjavi z IPv4 minimalne, šele
podrobna analiza pokaţe dodano vrednost novega protokola. V nadaljevanu bomo
izvedli podrobno analizo primerjave med obema protokoloma.

2.1 Format IPv6 glave
IPv6 ima spremenjeno vsebino glave. IPv4 je vseboval vključno z opcijami dvanajst
polj, IPv6 jih vsebuje samo osem. Tudi število polj, ki se obravnavajo (obdelujejo)
skozi posamezni usmerjevalnik, se je zmanjšalo s 6 na 4. Spremembe v primerjavi z
IPv4 so naslednje:







Polje verzija sedaj vsebuje vrednost 6.
Krajša in fiksna dolţina glave. Ena od pomembnih prednosti nove IPv6
glave je njena fiksna dolţina (40 oktetov). IPv4 je imel sprejemljivo
dolţino glave (20 do 60 oktetov). Fiksna dolţina glave prinaša dvoje: ne
potrebujemo več polja 'Internet Header Length', s katero smo na vsakem
usmerjevalniku preverjali dolţino glave paketa, prav tako ni več potrebe
po preračunavanju tega polja ob prehodu usmerjevalnika (usmerjevalnik
analizira samo še IPv6 naslove in polje ''Število skokov'').
Pri IPv6 ni več izračunavanja kontrolne vsote na nivoju IP-ja. Načrtovalci
so ugotovili, da je zaznavanje napak na sloju podatkovne povezave
(preverjanje CRC) in transportnem sloju (zaporedna številka, potrjevanje,
kontrolna vsota) dovolj zanesljivo, da postopka ni potrebno ponavljati tudi
na omreţnem sloju. Ker izračunavanja kontrolne vsote ni več, je
usmerjanje hitrejše.
Dve novi polji. IPv6 glava ima sedaj dve novi polji - Prometni razred
(angl. Traffic Class) (prej Type of Service) in ''Oznaka pretoka'' (angl.
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Flow Label) - s katerima lahko določamo, kako se posamezni paket
obravnava skozi omreţje. Še posebej od polja ''Oznaka pretoka'' (angl.
Flow label) v glavi paketa pričakujejo (če bo upoštevan pri obdelavi v
usmerjavalniku), da bo skozi celotno pot potovanja posameznega paketa
poenostavil način prepoznavanja in klasifikacije prometa. Za npr.
pretočne avdio in video vsebine bomo tako lahko definirali večjo prioriteto
prenosa in enako obravnavanje skozi celotno pot paketov skozi omreţje5.
Polje ''Ţivljenska doba'' (TTL – Time To Live) so preimenovali v ''Omejitev
hopov'' (angl. Hop Limit). Funkcionalnost je ostala nespremenjena.
Polje ''Naslednja glava'' (angl. Next Header) je zamenjal polje ''Protokol''
(angl. Protocol). V obeh primerih (IPv4 in IPv6) to polje določa tip glave,
ki sledi IPv4 oz. IPv6 glavi. Običajno sledi TCP, UDP ali ICMP(v6).
Naslov izvora in cilja sluţita isti funkciji kot pri IPv4, le da je sedaj 128bitni format naslova.
IPv6 glava lahko vsebuje dodatne razširitvene funkcije, ki se strukturno
nahajajo med IPv6 glavo in protokolom višje leţečega sloja (Hop by Hop
Option header, Destination Option header, Routing header, Fragment
header, Authentication header, Encapsulation Securtiy Payload header,
Destination Option header).
IPv6 nima več polj ''Identifikacija'', ''Zastavice'' in ''Lega fragmenta''. V
primeru, da je potreba po fragmentaciji, imamo novo ''Razširitveno
fragmentacijsko polje'' (angl. Fragmentation Extension Header).
Fragmentacijo sedaj izvaja samo gostitelj.

Manjše število polj v glavi, njena fiksna dolţina in odstranjeno polje za preverjanje
integritete glave (angl. Header Checksum) nam zagotavlja boljšo učinkovitost in
izkoriščenost omreţja, saj omogoča hitrejše procesiranje (posredovanje) paketov v
posameznih vozliščih oziroma usmerjevalnikih.
IPv6 gostitelji in usmerjevalniki morajo sedaj podpirati ''Največjo prenosno enoto''
(MTU – Maximum Transfer Unit) v velikosti najmanj 1280 oktetov (IPv4 je podpiral
tudi MTU z vrednostjo 68 oktetov).

2.2 IPv6 naslavljanje
Za IPv4 je značilen 32-bitni naslovni format, IPv6 pa uporablja 128-bitni naslovni
format. To mu omogoča teoretično naslavljanje 3,4 x 1038 (2128) omreţnih naprav.
Oba formata naslovov omogočata unikatno identificiranje vozlišč znotraj globalnega
interneta. IPv6 naslovna struktura je bila prvič objavljena v RFC18846.
IPv6 naslovi so tako kot pri IPv4 sestavljeni iz naslova omreţja in naslova, ki določa
končno omreţno napravo. Prvi del naslova predstavlja omreţje in podomreţje, drugi
del, običajno zadnjih 64 bitov, pa identificira vozlišče s prilagojenim EUI-64
naslovom.
5

Prioritizacija določene vrste prometa pa odpira druga vprašanja. Operaterji bi lahko s prioritizacijo svojega prometa
onemogočali konkurenco in njihove storitve v omreţju.
6
RFC1884: IP Version 6 Addressing Architecture
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32-bitni IPv4 naslovi so razdeljeni na štiri 8-bitne zaključene bloke. Vsak niz osmih
bitov je preoblikovan v njegov desetiški ekvivalent, nizi pa so med seboj ločeni s
piko. Primer IPv4 naslova:
Desetiški zapis IPv4 naslova
88.212.10.56

Binarni zapis IPv4 naslova
01011000 11010100 00001010 00111000

Pri IPv6 je zgradba naslova drugačna. IPv6 uporablja namesto desetiškega
številskega sistema šestnajstiškega. Razlog je v enostavnejšem preračunavanju
šestnajstiških števil z binarnimi kot med decimalnimi in binarnimi. Po drugi strani so
IPv6 naslovi v primerjavi z IPv4 tako veliki, da se jih bodo le redki posamezniki
zapomnili. Konfiguracija tipičnih končnih sistemov je avtomatična, končni uporabnik
bo praviloma uporabljal domenska imena namesto IPv6 naslovov. IPv6 128-bitni
naslovi so razdeljeni na 16-bitne bloke, vsak 16-bitni blok je preoblikovan na
štirimestno šestnajstiško število, bloki pa so med seboj ločeni z dvopičjem.
128-bitni IPv6 naslov, ki je razdeljen na 16-bitne bloke, tako v dvojiškem sistemu
zapišemo (Davies, 2008):
0010000000000001
0000001010101010

0000110110111000
0000000011111111

0000000000000000
1111111000101000

0010111100111011
1001110001011010

Ekvivalent 128-bitnega zapisa v šestnajstiški obliki predstavlja zapis:
2001:0DB8:0000:2F3B:02AA:00FF:FE28:9C5A
IPv6 šestnajstiški zapis naslovov lahko še dodatno poenostavimo tako, da
odstranimo vodilne ničle znotraj posameznega 16-bitnega bloka. Isti zapis lahko
poenostavimo in predstavimo tudi v obliki: 2001:DB8:0:2F3B:2AA:FF:FE28:9C5A.
Če imamo v naslovu več zaporednih blokov z ničlami, lahko ta del zapisa
poenostavimo z dvojnim dvopičjem (::). Vendar zaporedne bloke samih ničel lahko
izpustimo le enkrat v naslovu. Npr.: če imamo zapis 2001:db8:31:0:0:0:1, ga lahko
poenostavimo kot vrednost: 2001:db8:31::1.
Tipični IPv6 naslov je sestavljen iz treh delov: globalne usmerjevalne predpone,
identifikatorja podomreţja in identifikatorja vmesnika. Slika 1 prikazuje IPv6 naslovni
format.
n bitov

m bitov

Globalna usmerjevalna
predpona

ID podomreţja

128-n-m bitov

ID vmesnika

Slika 1: IPv6 naslovni format
Globalna usmerjevalna predpona se uporablja za identificiranje posebnega naslova,
kot je ''multicast'' ali naslovnega obsega, ki je določen posamezni lokaciji. ID
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podomreţja se uporablja za identificiranje povezave znotraj posamezne lokacije ali
za določanje posameznega podomreţja. ID vmesnika, običajno 64 bitna vrednost,
se uporablja za identifikacijo končnega vmesnika na posamezni povezavi, ki je lahko
le unikatna za določeno povezavo.

2.3 IPv6 predpone
Predpone (angl. Prefixes) določajo omreţni del IPv6 naslova. IPv6 naslovna
predpona je predstavljena z notacijo: IPv6 naslov/dolţina predpone. IPv6 naslov je
lahko zapisan v skrajšani ali polni obliki. Dolţina predpone je decimalna vrednost, ki
določa koliko skrajno levo sosednjih bitov IPv6 naslova obsega predpono oziroma
koliko začetnih bitov naslova je namenjenih za omreţni del.

2.4 Tipi IPv6 naslovov
IPv6 pozna tri glavne tipe naslove:




'unicast', ki omogoča oddajanje enemu prejemniku hkrati,
'multicast', ki omogoča oddajanje več prejemnikom hkrati,
'anycast' oddajanje, ki omogoča, da je datagram usmerjen k topološko
najbliţjemu vozlišču iz skupine potencialnih prejemnikov, ki so
identificirani z istim IPv6 naslovom.

IPv4 pozna tudi razpršeno (angl. 'broadcast') oddajanje vsem v skupini. Razpršeno
naslavljanje je bilo namenjeno razpošiljanju podatkov na več kot eno vozlišče ali
povpraševanju po določenem IP naslovu v posameznem omreţju/podomreţju
(uporaba ARP protokola). Vendar razpršeni način oddajanja zmanjšuje učinkovitost
omreţja, saj so v trenutku razpršenega oddajanja vsa vozlišča znotraj posameznega
omreţja/podomreţja morala obdelovati take pakete. IPv6 namesto razpršenega
naslavljanja sedaj uporablja skupinske ('multicast') naslove. Na ta način se lahko
vozlišča, zainteresirana za promet, ki je bil predhodno posredovan preko
razpršenega naslavljanja, naročijo na skupinsko naslavljanje.
2.4.1

'Unicast' naslovi

'Unicast' naslovi identificirajo en vmesnik v IPv6 podomreţju (IPv6 predponi), kjer je
IP naslov unikaten in se ne podvaja. To je lahko VoIP terminal, osebni računalnik in
podobno. Z ustrezno 'unicast' usmerjevalno topologijo se paketi, ki so naslovljeni na
unicast naslov, dostavijo vedno enemu vmesniku. RFC42917 tudi določa, da lahko
celo več fizičnih vmesnikov uporablja isti 'unicast' IPv6 naslov, kar je še posebej
uporabno, če ţelimo omreţni promet enakomerno porazdeliti na več vmesnikov
(angl. Load sharing). Med 'unicast' naslove spadajo (Davies, 2008)






7

globalni 'unicast' naslovi (angl. Global Unicast Addresses),
povezavno-lokalni naslovi (angl. Link-Local Addresses),
unikatno-lokalni naslovi (angl. Unique-Local Addresses),
posebni naslovi (angl. Special Addresses),
tranzicijski naslovi (angl. Transition Addresses).

RFC4291: IP Version 6 Addressing Architecture
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2.4.1.1 Globalni 'unicast' naslovi
IPv6 globalni 'unicast' naslovi so bili najprej opredeljeni z RFC23748. Ta RFC je 128bitni globalni 'unicast' naslov delil na dva dela. Prvih 64 bitov je opredeljevalo
usmerjevalno strukturo, zadnjih 64 bitov pa je predstavljal končni omreţni vmesnik.
Prvotni standard je bil zamenjan z RFC35879, saj so ugotovili, da prvotno
zasnovana struktura tehnično ni najboljši pristop k uvedbi IPv6. IPv6 globalni
'unicast' naslovi, kot jih določa RFC3587, sedaj omogočajo učinkovito hierarhično
naslavljanje in usmerjanje. Področje globalnih naslovov je celotni IPv6 internet.
Slika 2 prikazuje strukturo globalnega 'unicast' naslova.
48 bitov
45 bitov

Globalna usmerjevalna
predpona

16 bitov

64 bitov

ID podomreţja

ID vmesnika

001

Slika 2: Struktura globalnega 'unicast' naslova
(Vir: IETF, 2006)
Globalni 'unicast' naslovi so sestavljeni iz:







Fiksnega dela, kjer imajo vrednost prvi levi trije biti.
Globalne usmerjevalne predpone, ki je specifična za posamezno
organizacijo. Kombinacija prvih treh bitov in 45 bitov globalne
usmerjevalne predpone predstavlja 48 bitno predpono, ki je dodeljena
individualni lokaciji posamezne organizacije. Lokacija je delujoče
avtonomno IP omreţje, ki je povezano v IPv6 internet.
ID podomreţja identificira posamezno podomreţje znotraj omreţja
posamezne lokacije. Ker je polje za ID podomreţja rezervirano s kar 16
biti, lahko znotraj posamezne lokacije ustvarimo kar 65.536 podomreţij
oziroma več nivojev naslovne hierarhije, ki omogoča učinkovito
usmerjevalno infrastrukturo. Organizacijska usmerjevalna struktura ni
vidna internetnemu ponudniku.
ID vmesnika identificira vmesnik znotraj posameznega podomreţja
znotraj posamezne lokacije.

2.4.1.2 Povezavno–lokalni naslovi
Povezavno-lokalni naslovi so lokalnega značaja, ki nimajo globalnega obsega in so
lahko večkrat uporabljeni. Povezavno-lokalni naslov se vedno začne z FE80, s 64bitnim identifikatorjem ID vmesnika je predpona povezavno-lokalnega naslova
vedno FE80::/64. Povezavno-lokalni naslov, ki je potreben v procesu iskanja
sosedov, se vedno samodejno generira, četudi ni drugih 'unicast' naslovov. Vozlišče
8
9

RFC2374: An IPv6 Aggregatable Global Unicast Address Format
RFC3587: IPv6 Global Unicast Address Format
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uporablja povezavno-lokalni naslov, kadar komunicira s sosednim vozliščem na isti
povezavi. Četudi v omreţju nimamo usmerjevalnika, informacija ID vmesnika
popolnoma zadostuje, da omogoči gostitelju generacijo povezavno-lokalnega
naslova. Prvih deset bitov strukture povezavno-lokalnega naslova se sestoji iz
fiksnega zapisa 1111 1110 10, naslednjih 54 bitov je postavljenih na nič (0), zadnjih
64 bitov pa predstavlja ID vmesnika. Ta naslov je popolnoma dovolj, da je
omogočena komunikacija med sosedi na isti povezavi (Minoli, Kounos, 2009). Slika
3 prikazuje strukturo povezavno-lokalnega naslova.
10 bitov

54 bitov

64 bitov

000...000

ID vmesnika

1111 1110 10

Slika 3: Struktura povezavno-lokalnega naslova
(Vir: Davies, 2008)
Značilno za povezavno-lokalne naslove je, da morajo ostati na povezavi, na kateri
so bili generirani (usmerjevalniki jih ne smejo posredovati na drugo povezavo). Zato
ima lahko IPv6 vmesnik več tipov IPv6 naslovov, vendar z različno dosegljivostjo
(globalno, lokalno). Z globalnim naslovom se lahko povezujejo v globalni IPv6
internet, s povezavno-lokalnim naslovom pa lahko komunicirajo samo s sosedi na
isti povezavi.

2.4.1.3 Unikatno lokalni naslovi
Unikatno lokalni naslovi, kot so opredeljeni v RFC419310, so še vedno lokalnega
značaja, vendar so obenem tudi globalno unikatni. To pomeni, da usmerjevalniki,
gostitelji in aplikacije obravnavajo unikatno lokalne naslove kot običajne globalne
naslove. Prepoznamo jih po začetni vrednosti FC00. Unikatno lokalni naslovi se
lahko usmerjajo med omejenim številom lokacij, vendar se ne smejo usmerjati v
globalnem internetu (IETF, 2005c). Slika 4 prikazuje strukturo unikatno lokalnih
naslovov.
40 bitov

7 bitov

Globalni ID

16 bitov

ID
podomreţja

64 bitov

ID vmesnika

L
1111 110

Slika 4: Struktura unikatno lokalnega naslova
(Vir: IETF, 2005c)
Prvih sedem bitov ima fiksno binarno vrednost 1111110. Vsi unikatno lokalni naslovi
imajo predpono FC00::/7, zato jih je enostavno prepoznati in filtrirati na mejah med
posameznimi lokalnimi omreţji. Osmi bit je zastavica (označena s črko L), ki je
10

RFC4193: Unique Local IPv6 Unicast Address
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postavljena na vrednost 1 in označuje predpono, ki je lokalno določena. Zastavica z
vrednostjo 0 ni opredeljena in je rezervirana za morebitno kasnejšo uporabo.
Unikatno lokalni naslovi znotraj organizacije s postavljeno zastavico na vrednost 1,
imajo naslovno predpono FD00::/8. Globalni identifikator opredeljuje specifično
lokacijo znotraj organizacije in je opredeljen z naključno izbrano 40 bitno vrednostjo.
Z izbiro naključne 40 bitne vrednosti globalnega identifikatorja ima organizacija
unikatno vrednost 48 bitne predpone, ki opredeljuje njeno lokacijo. Tudi v primeru,
da se dve organizaciji zdruţita ter uporabljata unikatno lokalno naslovno shemo, je
zelo malo verjetno, da bi obe uporabljali enako 48 bitno unikatno lokalno predpono.
Za razliko od globalnih unikatnih predpon v globalnih naslovih, unikatni lokalni
naslovi ne omogočajo zdruţevanja (sumariziranja). Unikatno lokalni naslovi imajo
globalni obseg, toda njihova dosegljivost je določena z usmerjevalno topologijo in
pravili filtriranja, ki se izvajajo na meji z internetom. Unikatno lokalni naslovi se ne
smejo oglaševati niti na usmerjevalnikih, niti v DNS streţnikih.

2.4.1.4 Posebni IPv6 naslovi
Poznamo dva posebna IPv6 naslova. To je nedoločen naslov (angl. Unspecified
Address) in naslov povratne zanke (angl. Loopback).




Nedoločen naslov je sestavljen iz samih ničel (0:0:0:0:0:0:0:0 ali krajši
zapis ::) in se uporablja samo, kadar nimamo veljavnega naslova oziroma
gostitelj izvaja splošno povpraševanje (angl. General Query). Uporablja
se npr. kot izvorni naslov v času procesa zagona in prve priključitve v
omreţje, ko gostitelj pošlje v omreţje (DHCP streţniku ali
usmerjevalniku) zahtevo po dodelitvi IPv6 naslova in drugih parametrov.
Nedoločen naslov ne sme biti niti statistično niti dinamično dodeljen
vmesniku, niti se ne sme pojaviti kot ciljni IP naslov ali znotraj IPv6
usmerjevalne glave. (Hagen, 2006).
Naslov povratne zanke ima enako funkcionalnost kot naslov 127.0.0.1 v
IPv4. Naslov je lahko v pomoč pri odpravljanju napak in testiranju IP
protokolnega sklada. Paket s tem naslovom se lahko pošlje po IPv6
protokolnem skladu do omreţnega vmesnika, a se ne pojavi v omreţju.
Naslov povratne zanke v IPv6 ima sintakso 0:0:0:0:0:0:0:1 oziroma
skrajšano ::1 (predpona ::1/128). Enako kot pri nedoločenem naslovu tudi
naslov povratne zanke ne sme biti poslan na povezavo niti se ga ne sme
posredovati na IPv6 usmerjevalnik.

2.4.1.5 Tranzicijski naslovi
Razvijalci IPv6 protokola so se zavedali, da se prehod na IPv6 ne more zgoditi čez
noč, temveč bo potrebno uporabiti različne tranzicijske tehnike, ki bodo omogočile
postopni prehod iz IPv4 na IPv6. V pomoč tranziciji iz IPv4 na IPv6, ki narekuje
sobivanje obeh tipov gostiteljev, so bili določeni naslednji tipi naslovov:




IPv4 kompatibilni IPv6 naslovi (naslovov se ne uporablja več),
IPv4 preslikani IPv6 naslovi (::FFFF:0:0/96),
'6to4' naslovi (2002::/16),
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ISATAP naslovi,
Teredo naslovi (2001::/32),
'multicast' naslovi (FF00::/8).

IPv4 preslikani IPv6 naslovi
IPv4 preslikani IPv6 naslovi (angl. IPv4 mapped IPv6 addresses) se uporabljajo za
predstavitev naslovov IPv4 vozlišč kot 128-bitnih IPv6 naslovov. Ta naslov lahko
uporabljajo IPv6 vozlišča, ki pošiljajo pakete samo IPv4 vozliščem. Ta naslov
vsebuje tudi IPv4 naslov, ki se nahaja na zadnjih 32 bitih 128 bitnega IPv6 naslova.
Preslikane naslove prepoznamo po predponi ::ffff:0:0/96. Slika 5 prikazuje IPv4
preslikane IPv6 naslove.
80 bitov

16 bitov

FFFF

0000…………………………….0000

32 bitov

IPv4 javni naslov

Slika 5: IPv4 preslikan IPv6 naslov
(Vir: IETF, 2006)
'6to4' naslovi
'6to4' naslovi se uporabljajo, kadar ţelimo povezati izolirana IPv6 omreţja preko
samodejno vzpostavljenega tunela, ki ga imamo skozi IPv4 omreţje. '6to4' naslove
prepoznamo po prvih šestnajstih (16) bitih naslova (2002::/16), ki je rezerviran
naslov mehanizma '6to4'. Drugo 32 bitno polje predstavlja dodeljeni javni globalni
IPv4 naslov, ki je dodeljen s strani internetnega ponudnika. Tretje 16 bitno polje
predstavlja ID podomreţja, ki je nastavljeno znotraj organizacije, zadnje 64-bitno
polje pa identificira končno vozlišče (strojni naslov komunikacijskega vmesnika) na
podomreţju organizacije. Slika 6 prikazuje strukturo '6to4' naslova.
16 bitov

2002

32 bitov

Javni IPv4 naslov

16 bitov

64 bitov

ID podomreţja

ID vmesnika

Slika 6: Struktura '6to4' naslova
ISATAP naslovi
ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol) je globalni (spojeni)
'unicast' naslov, v katerem je ugnezden IPv4 naslov. ISATAP naslov kombinira 64
bitno 'unicast' povezavno-lokalno ali globalno predpono z ISATAP identifikatorjem
vmesnika. Primeri ISTAP naslovov so lahko naslednji11:
11

Microsoft Technet: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc757359%28WS.10%29.aspx
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S povezavno-lokalno predpono

FE80::5EFE:131.107.129.8*

Z globalno predpono

3FFE:1A05:510:1111:0:5EFE:131.107.129.8*

Z globalno '6to4' predpono

2002:9D36:1:2:0:5EFE:131.107.129.8*

* IPv4 naslov (131.107.129.8) je v tem primeru lahko zapisan tudi v šestnajstiški
notaciji (836B:8108).
Slika 7 prikazuje strukturo ISATAP naslova.
64 bitov

32 bitov

32 bitov

Predpona podomreţja
Povezavno-lokalna ali globalna predpona

0000:5EFE

IPv4 naslov

Slika 7: Struktura ISATAP naslova
Teredo naslovi
Teredo kot specifični tunelski mehanizem (RFC438012) ima specifičen format
paketa:






Prvih 20 oktetov vsebuje IPv4 glavo z izvornim in ciljnim IPv4 naslovom,
ki ustreza končnim točkam tunela in so lahko prevedeni skozi NAT
napravo.
UDP glava vsebuje izvorna in ciljna UDP vrata za Teredo promet.
IPv6 glava vsebuje izvorni in ciljni IPv6 naslov, kateri je vsaj eden z
Teredo naslovom.
IPv6 tovor, ki lahko vsebuje IPv6 razširitvene glave in podatkovne enote
višjih protokolnih slojev, ki so enkapsulirane v IPv6 paket.

Teredo IPv6 naslov prepoznamo po predponi: 2001::/32. Slika 8 prikazuje strukturo
Teredo paketa.
20 oktetov

IPv4 glava

8 oktetov

40 oktetov

UDP
glava

IPv6 glava

n oktetov

IPv6 tovor

Slika 8: Struktura Teredo paketa
(Vir: Davies, 2008)

12

RFC4380: Teredo: Tunneling IPv6 Over UDP Through Network Address Translations (NATs)
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'Multicast' naslovi

'Multicast' je metoda prenosa IP datagramov, ki omogoča sočasno skupinsko
dostavo informacij zainteresirani skupini gostiteljem v enem podatkovnem toku.
Prenos IP datagramov v načinu ‘multicast’ bistveno zmanjšuje potrebo po pasovni
širini v agregacijskem in dostopovnem delu omreţja, saj lahko en podatkovni tok
informacij, kot je npr. distribucija programskih vsebin (IPTV) ali uporaba avdio in
video konferenc, sočasno posredujemo večjemu številu uporabnikov. Z uporabo
'multicasta' ne obremenjujemo vira, ker pošiljamo v omreţje en sam tok podatkov,
kakor tudi ne obremenjujemo omreţja, ker se promet pošilja samo zainteresiranim
gostiteljem. IPv6 ‘multicast’ promet deluje na isti način, kot ga poznamo v IPv4.
'Multicast' promet se razširja tako, da v IPv6 glavi uporabimo en ciljni naslov, IPv6
datagram pa je sprejet in obdelan s strani večjega števila gostiteljev v določeni
skupini, ki so prijavljeni (registrirani) na 'multicast' naslov. 'Multicast' naslov se ne
sme pojaviti kot izvorni naslov in se ga ne sme uporabiti v katerikoli usmerjevalni
glavi (Davies, 2008). Slika 9 prikazuje strukturo IPv6 ‘multicast’ naslova.
8 bitov

1111

1111

(FF)

(FF)

4 biti

4 biti

112 bitov

Zastavice
(000T)

Obseg
razširjanja

ID skupine

Slika 9: Struktura IPv6 ‘multicast’ naslova
Vsi ‘multicast’ IPv6 naslovi imajo predpono FF00::/8, po kateri prepoznamo IPv6
‘multicast’ naslove. Prvih osem najvišjih bitov ima vrednost 1 in določa usmerjevalno
predpono. Naslednji štirje biti (biti od 8 do 11) so zastavice. Prvi trije biti zastavic so
rezervirani za kasnejšo rabo in imajo vrednost 0. Četrti bit zastavice (T) ima lahko
vrednost 0 ali 1. Če ima vrednost 0, gre za stalno dodeljen ‘multicast’ naslov, ki ga je
določila IANA; če ima vrednost 0, gre za začasni (angl. Transient) ‘multicast’ naslov.
Naslednji štirje biti določajo oziroma omejujejo obseg razširjanja ‘multicast’ prometa.
Velikokrat je zelo pomembno, da omejujemo obseg razširjanja ‘multicast’ paketov.
Obseg razširjanja posameznega ‘multicast’ prometa mora biti nastavljen na
usmerjevalniku (usmerjevalnik določa ali se sme ‘multicast’ promet posredovati
naprej ali ne). Obseg razširjanja ‘multicast’ prometa pove ali gre za ‘multicast’
promet v lokalnem vozlišču, ‘multicast’ na lokalni povezavi, ‘multicast’ na nivoju
lokalne organizacije ali na globalnem nivoju. Zadnjih 112 bitov (ID skupine)
‘multicast’ naslova opredeljuje ‘multicast’ skupino in je unikatna znotraj
posameznega obsega. ‘Multicast’ naslovi od FF01:: do FF0F:: so rezervirani kot
dobro poznani naslovi.
Nekaj rezerviranih ‘multicast’ naslovov:
-

FF01::1 (skupinski naslovi vozlišč),

-

FF02::1 (skupinski naslovi vozlišč v omreţju),

-

FF01::2 (naslovi vseh usmerjevalnikov),

-

FF02::2 (naslovi vseh usmerjevalnikov v lokalnem omreţju),

-

FF02::B (skupinski naslovi vseh mobilnih agentov),
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-

FF02::1:2 (skupinski naslovi DHCP-agentov),

-

FF02::16 (naslov za vse usmerjevalnike, ki podpirajo MLDv2).

Pomemben ‘multicast’ naslov je tudi naslov, s katerim povprašujemo po povezavnolokalnem naslovu drugega gostitelja ali vozlišča oziroma delamo prevedbo naslova
podatkovne povezave v poznani IPv6 naslov. Pri zagonu se vsa IPv6 vozlišča z
vsakim vmesnikom pridruţijo dvema ‘multicast’ skupinama: to je ‘multicast’ skupina
za vsa vozlišča (FF02::1) in ‘multicast’ skupina za povpraševanje za vozliščem
Solicited-node (FF02::1:FF00:0/104). IPv6 pri tem uporablja sporočila
Povpraševanje po sosedih (NS – angl. Neighbor Solicitation) in ‘multicast’ naslov
FF02::1 (local-link scope all-nodes address), s katerim izvaja prevedbo naslovov na
nivoju podatkovne povezave. Pri IPv4 je gostitelj pri izvajanju prevedbe motil vsa
vozlišča v določenem segmentu, pri IPv6 pa pri tem uporablja ciljni ‘multicast’
naslov, ki je sestavljen iz predpone FF02::1:FF00:0/104 in zadnjih 24 bitov IPv6
naslova, ki je predmet prevedbe. Ta spojen naslov so poimenovali 'Solicited-Node
Multicast Address (SNMA)'. Ta mehanizem je zamenjal ARP mehanizem iz IPv4.
Slika 10 prikazuje mapiranje 'unicast' IPv6 naslova v pripadajoči SNMA naslov
vozlišča.
64 bitov

Unicast
IPv6 naslov

64 bitov

Unicast predpona

ID vmesnika

24 bitov
Odgovarjajoči
multicast naslov
povpraševanega vozlišča

FF02:

0:0:0:0

:1:FF

Slika 10: Mapiranje 'unicast' IPv6 naslova
(Vir: Davies, 2008)
Imamo npr. vozlišče, ki ima dodeljen IPv6 povezavno-lokalni naslov
FE80::2AA:FF:FE28:9C5A in obenem tudi posluša na odgovarjajočem ‘multicast’
naslovu povpraševanega vozlišča FF02::1:FF28:9C5A. Drugo vozlišče na lokalni
povezavi
mora
izvesti
prevedbo
povezavno-lokalnega
naslova
(FE80::2AA:FF:FE28:9C5A) prvega vozlišča v pripadajoči naslov podatkovne
povezave. Drugo vozlišče pošlje sporočilo NS na naslov FF02::1:FF28:9C5A, ki je
sestavljen iz fiksne predpone in zadnjih 24 bitov (28:9C5A) IPv6 prvega vozlišča.
Ker prvo vozlišče posluša tudi na tem ‘multicast’ naslovu, prejme poslani paket, ga
obdela ter v odgovor pošlje 'unicast' sporočilo 'Oglaševanje sosedov' (NA – angl.
Neighbor Advertisement). Pripadajoči naslov ima na sloju podatkovne povezave
(npr. Ethernetu) naslov: 33-33-FF-28-9C-5A. Bistvena razlika v primerjavi z IPv4
'broadcast' (razpršenim) načinom razširjanja je v tem, da s ciljno usmerjenimi paketi,
ki so namenjeni le članom skupine, ne obremenjujemo vseh gostiteljev v
posameznem segmentu.
Naslov FF02::1 uporabljajo tudi usmerjevalniki, ko periodično oglašujejo svojo
prisotnost s sporočili 'Oglaševanje usmerjevalnika' (RA – angl. Router
Advertisement). Sporočila, ki so poslana na ‘multicast’ naslov, so dostavljena
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vsakemu vmesniku v skupini. Naslov FF02:2 ima podobno funkcijo kot FF02:1
(naslavljanje vseh gostiteljev v omreţju), le da s tem naslavljamo vse
usmerjevalnike, ki so prijavljeni v določeni skupini (v določenem omreţju). IPv6
‘multicast’ promet se lahko usmerja, vendar usmerjevalniki ne smejo posredovati
‘multicast’ paketov, razen če niso člani ‘multicast’ skupine, ki jim je dovoljeno
posredovati pakete.
2.4.3

'Anycast' naslovi

Za ‘anycast’ naslove je značilno, da so dodeljeni večjemu številu vmesnikov. Paketi,
ki so naslovljeni na ‘anycast’ naslove, so z vidika usmerjanja posredovani na najbliţji
vmesnik, na katerem je dodeljen ‘anycast’ naslov. 'Anycast' naslavljanje se s pridom
uporablja pri DNS storitvi. Veliko število korenskih (angl. root) streţnikov, ki so
implementirani kot gruča gostiteljev, uporablja ‘anycast’ naslavljanje. Čeprav se
nahajajo na različnih lokacijah in na različnih kontinentih, naznanjajo svojo
prisotnost preko ‘anycast’ naslavljanja. S tem zagotavljajo decentralizirano storitev
ter obenem tudi porazdelitev bremena povpraševanja po domenskih imenih na
večjem številu streţnikov. Čeprav je v praksi porazdelitev bremena med ‘anycast’
vozlišči teţko doseči (distribucija bremena med vozlišči je praviloma
neuravnoteţena v smislu zahtev prometne obremenitve), je distribucija bremena bolj
v smislu povečevanja zanesljivosti storitve13. Da bi pospešili dostavo paketov, mora
infrastruktura usmerjanja poznati vmesnike, ki se oglašujejo z ‘anycast’ naslovom,
obenem pa mora poznati tudi najoptimalnejšo pot do njih (pasovna širina,
zakasnitev, zanesljivost, obremenitev). Sistem usmerjanja določa, katero vozlišče se
bo uporabilo za posamezen zahtevek, kar je odvisno od zasnove topologije sistema
usmerjanja in točke v omreţju, iz katere zahteva izvira. Trenutno se ‘anycast’
naslovi uporabljajo le kot ciljni naslov, usmerjevalniki pa so lahko edina naprava v
omreţju, na katerem je lahko konfiguriran ‘anycast’ naslov (Minoli, Kounos, 2009).
'Anycast' naslovi so sintaktično enaki 'unicast' naslovom, zato se vozlišča, ki
pošiljajo pakete na ‘anycast’ naslov, ne zavedajo, da je bil uporabljen ‘anycast’
naslov.
2.4.4

Naslovi gostiteljev in usmerjevalnikov

IPv4 gostitelji, ki imajo samo en omreţni vmesnik, imajo na tem vmesniku lahko
dodeljen samo en IPv4 naslov. IPv6 gostitelji imajo lahko na vsakem omreţnem
vmesniku več IPv6 naslovov. Vmesnik na tipičnem IPv6 gostitelju ima lahko
dodeljene naslednje 'unicast' IPv6 naslove:




povezavno-lokalni naslov za vsak vmesnik,
dodatni 'unicast' naslovi za vsak vmesnik (ta ima lahko enega ali več
unikatno-lokalnih ali globalnih naslovov),
naslov (::1) za vsak vmesnik povratne zanke.

Tipično je vsak IPv6 gostitelj logično vedno večdomski (ima več IP naslovov), saj
ima vedno najmanj dva IP naslova, preko katerih lahko sprejema pakete. To je
povezavno-lokalni naslov za lokalni promet s sosedi in usmerjeni unikatno-lokalni

13

RFC4786: Operation of Anycast Services
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ali globalni naslov. Poleg tega vsak vmesnik na IPv6 gostitelju posluša promet na
naslednjih ‘multicast’ naslovih:





'multicast' naslov na lokalnem vmesniku za naslavljanje vseh vozlišč
(FF01::1) (angl. Interface-local scope all-nodes multicast address),
'multicast' naslov povezovalnega-lokalnega obsega za naslavljanje vseh
vozlišč (FF02::1) (angl. Link-local scope all-nodes multicast address),
naslov za povpraševanje vozliščem (solicited-node) za vsak dodeljen
'unicast' naslov,
'multicast' naslovi za pridruţitvi skupinam.

Vmesniki na IPv6 usmerjevalnikih imajo dodeljene naslednje 'unicast' naslove:




povezavni-lokalni naslov za vsak vmesnik,
dodatni 'unicast' naslovi za vsak vmesnik (ta ima lahko enega ali več
unikatno-lokalnih ali globalnih naslovov),
naslov povratne zanke (::1) za vsak vmesnik povratne zanke.

Poleg tega imajo lahko vmesniki IPv6 usmerjevalnika dodeljene naslednje ‘anycast’
naslove:



usmerjevalni podomreţni ‘anycast’ naslov za vsako podomreţje,
dodatni ‘anycast’ naslovi (opcijsko).

Vmesniki na IPv6 usmerjevalniku poslušajo promet na naslednjih multicast naslovih:








'multicast' naslov na lokalnem vmesniku za naslavljanje vseh vozlišč
(FF01::1),
'multicast' naslov na lokalnem vmesniku za naslavljanje vseh
usmerjevalnikov (FF01::2),
'multicast' naslov povezavno-lokalnega obsega za naslavljanje vseh
vozlišč (FF02::1),
'multicast' naslov povezavno-lokalnega obsega za naslavljanje vseh
usmerjevalnikov (FF02::2),
'multicast' naslov za naslavljanje vseh usmerjevalnikov znotraj lokalnega
območja, npr. organizacije (FF05::2),
naslov za povpraševanje vozliščem (solicited-node) za vsak dodeljen
'unicast' naslov,
'multicast' naslovi za pridruţitvi skupinam.

2.5 Podporni protokoli
IPv6 (kot tudi IPv4) paketi se lahko v procesu prenosa skozi omreţje izgubijo,
prenašajo se v omreţju v različnem vrstnem redu, se podvajajo ali pa med njimi
prihaja do zakasnitev. Čeprav potrjevanje dostave paketov in ponovno pošiljanje v
primeru izgube paketov izvajajo višje leţeči protokoli (TCP, SCTP), ima IPv6 tudi
podporne protokole, ki pomagajo pri zanesljivosti delovanja. Najbolj značilni
podporni protokoli IPv6 protokolnega sklada so:
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ICMPv6 - Protokol internetnega krmilnega sporočila
(angl. ICMPv6 – Internet Control Message Protocol version 6),
ND (angl. Neighbor Discovery),
MLD – protokol za odkrivanje poslušalcev pri oddajanju več prejemnikom
(angl. Multicast Listener Discovery),
SEND – Varno odkrivanje sosedov (angl. Secure Neighbor Discovery).

ICMPv6

ICMPv6 opredeljuje RFC444314 in je sestavni del IPv6 protokola. ICMPv6 omogoča
gostiteljem in usmerjevalnikom, ki uporabljajo IPv6, javljanje napak na prenosu in
pošiljanje enostavnih statusnih sporočil. Zelo pogosta napaka, ki se lahko zgodi
upravitelju omreţja je, da na poţarni pregradi blokira ICMPv6 sporočila o napakah.
Pri IPv4 je bil to pogost (varnostni) ukrep, pri IPv6 pa povzroči, da komunikacija ne
deluje. Protokol omogoča izvajanje drugih funkcij omreţnega nivoja kot je npr.
izvajanje diagnostike (Ping, Traceroute). ICMPv6 sluţi podobnim namenom, kot
njegov predhodnik ICMP v IPv4 le, da je prinesel določene spremembe, ki so
posledica novemu konceptu delovanja in strukture IPv6 glave paketa. Slika 11
prikazuje strukturo ICMPv6 sporočila.
IPv6 paket

IPv6 glava

IPv6 koristna vsebina

ICMPv6
glava

ICMPv6 sporočilo

Slika 11: Struktura ICMPv6 sporočila
(Vir: Minoli, Kouns, 2009)
ICMPv6 pozna dva tipa sporočil: sporočila o napakah in informativna sporočila.
ICMPv6 sporočila vsebujejo 8 bitno polje Tip (angl. Type), ki ima lahko vrednost od
0 do 255. Če se v polju Tip ICMPv6 glave sporočila pojavlja vrednost 127 ali manj,
gre za sporočila, ki opredeljujejo napake, če je ta vrednost 128 ali višja, gre za
informativno sporočilo.
Sporočila o napakah opredeljujejo napake, ki so nastale v fazi posredovanja ali
dostavi IPv6 paketov. V tem primeru pošlje ciljno vozlišče ali vmesni usmerjevalnik
pošiljatelju ICMPv6 sporočilo, s katerim ga seznani o naravi napake. ICMPv6
sporočila o napaki so:





cilj je nedosegljiv (ICMPv6 Tip 1),
paket je prevelik (ICMPv6 Tip 2),
čas je potekel (ICMPv6 Tip 3),
problem parametrov (ICMPv6 Tip 4).

14
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Ker je razpoloţljiva pasovna širina povezave velikokrat omejitveni faktor, se ICMPv6
sporočila o napakah ne pošiljajo ob vsaki pojavi napake, temveč samo takrat, ko je
preseţeno določeno število napak oziroma takrat, ko napake preseţejo določen
odstotek razpoloţljive pasovne širine. (Davies, 2008).
ICMPv6 informativna sporočila zagotavljajo diagnostične funkcije in dodatne
funkcionalnosti, kot so MLD in ND. Informativna sporočila prepoznamo, ko je osem
bitno polje 'Tip sporočila' postavljeno na vrednost med 128 do 255.
Najbolj značilni diagnostični informativni sporočili sta:



Echo Request (ICMPv6 Tip 128),
Echo Reply (ICMPv6 Tip 129).

ICMPv6 Echo Request je sporočilo (uporaba orodja Ping), s katerim ugotavljamo
dosegljivost ciljnega vozlišča ali iščemo rešitev pri teţavah z usmerjanjem (ping,
traceroute). Echo Request je lahko poslan tudi na 'multicast' naslov, vendar se
določeni sistemi ne odzivajo na ta sporočila (npr. Windows Vista, Windows Server
2008). ICMPv6 Echo Reply je odgovor na paket Echo Request.
2.5.2

Protokol ND

Eno od področij, kjer je uporaba IPv4 v primerjavi z IPv6 bolj omejena in zapletena,
je lociranje streţnikov, usmerjevalnikov, vozlišč in pridobitev konfiguracijskih
omreţnih podatkov. Neighbor Discovery (ND) je nabor sporočil in procesov, preko
katerih lahko IPv6 vozlišče dobi pomembne omreţne parametre in druge informacije
o omreţju, na katerega je povezan. ND protokol zamenjuje ARP, 'ICMP Router
Discovery' in 'ICMP Redirect' sporočilo, ki se uporabljajo v IPv4. ND protokol za
IPv6, ki je opredeljen v RFC486115, zagotavlja pomembno orodje ne samo s tem, da
poenostavlja delo omreţnih skrbnikov, temveč v primerjavi z IPv4 omogoča bistveno
višjo stopnjo skalabilnosti omreţja IPv6.
IPv6 vozlišča uporabljajo ND protokol za:







iskanje prisotnosti drugih vozlišč in sosednih usmerjevalnikov,
ugotavljanje medsebojnih povezavno-lokalnih naslovov IPv6 vozlišč,
vzdrţevanje informacij o dosegljivosti oziroma nedosegljivosti med
posameznimi aktivnimi sosedi,
za avto-konfiguracijo IPv6 naslovov,
določanje omreţnih predpon in drugih konfiguracijskih informacij,
odkrivanje podvojenih IP naslovov.

To je zagotovljeno skozi različne procese v ND protokolu, pri katerem se uporablja
serijo petih ICMPv6 sporočil; par Router Solicitation (ICMPv6 tip 133) in Router
Advertisement (ICMPv6 tip 134) ter par Neighbor Solicitation (ICMPv6 tip 135) in
Neighbor Advertisement (ICMPv6 tip 136) ter Redirect (ICMPv6 tip 137). Vsa
navedena sporočila se pošiljajo v načinu 'multicast'.
Router Advertisement (RA) so sporočila, ki jih usmerjevalnik periodično pošilja v
omreţje. Usmerjevalnik s tem sporoča svojo prisotnost obenem pa vsem gostiteljem
15
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na posameznem omreţju posreduje omreţne parametre, kot so omreţna predpona,
s katero se lahko izvede avto-konfiguracija IPv6 naslova, povezavno-lokalni naslov,
predlagano omejitveno število skokov in vrednost MTU na povezavi.
Router Solicitation (RS) sporočila uporabi gostitelj ob zagonu, ko vzpostavlja
omreţni vmesnik in še nima potrebnih omreţnih parametrov. Ko IPv6 usmerjevalnik
prejme tako sporočilo, ne čaka na pošiljanje periodičnih RA sporočil, temveč se
takoj odzove s potrebnimi omreţnimi parametri.
Neighbor Solicitation (NS) sporočila uporabljajo vozlišča, ko ţelijo dobiti informacijo
o povezavno-lokalnem naslovu soseda, ali če ţelijo preveriti ali je sosed še vedno
dosegljiv preko povezave, ki je zapisana v lokalnem medpomnilniku. NS sporočila
se uporablja tudi pri zaznavanju podvojenih IPv6 naslovov (angl. DAD – Duplicate
Address Detection). V fazi zaznavanja podvojenih IPv6 naslovov vozlišče ugotavlja
ali je naslov, ki ga ima namen uporabiti, ţe zaseden.
Neighbor Advertisement (NA) so sporočila, ki so poslana kot odgovor na NS
sporočila. Vozlišče lahko pošlje tudi nenaročeno NA sporočilo, s katerim gostitelje
na lokalni povezavi seznanja, da se je naslov povezovalnega sloja spremenil.
Redirect sporočila uporabljajo usmerjevalniki, da informirajo gostitelje o boljši poti do
ţelenega cilja. Slika 12 prikazuje strukturo ND sporočila.
Neighbor Discovery sporočilo

IPv6 glava
Next header=58
(ICMPv6)

ND sporočilna
glava

ND
opcije sporočila

Slika 12: Struktura ND sporočila
(Vir: Davies, 2008)
Kot zagotovilo, da je ND sporočilo prispelo iz vozlišča, ki se nahaja na lokalni
povezavi (fizična - npr. ethernet povezava ali tunel), imajo vsa ND sporočila
postavljeno vrednost polja Hop limit na 255. Če je ob prejemu paketa ta vrednost
manjša kot 255, se paket zavrţe, saj s tem zagotovimo zaščito pred omreţnimi
napadi.
2.5.3

Protokol MLD

V IPv4 se članstvo v 'multicast' skupinah vzdrţuje s pomočjo ločenega protokola, to
je IGMP (angl. Internet Group Management Protocol). IGMP deluje podobno kot
protokol ICMP, ki dovoljuje, da si vozlišča med seboj izmenjujejo potrebne omreţne
meta podatke, le da ima svojo strukturo sporočil. IPv4 vozlišča si izmenjujejo IGMP
sporočila, običajno preko usmerjevalnikov, ki morajo ustrezno prepuščati IGMP
sporočila.
V IPv6 je upravljanje 'multicast' skupin izvedeno s pomočjo MLD protokola, ki pri
prenosu uporablja ICMPv6 sporočila, ki imajo lahko polje Tip glave sporočila
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postavljeno na vrednosti od 130 do 132. Trenutna zadnja verzija MLD protokola je
verzija MLDv2 (RFC381016), ki je ekvivalent protokolu IGMPv3 v IPv4. Kot je
uvodoma zapisano v RFC3810, je MLD protokol, ki ga uporabljajo IPv6
usmerjevalniki za odkrivanje prisotnosti 'multicast' poslušalcev na direktno
priključeni povezavi. MLDv2 je nazaj zdruţljiv z MLDv1 in omogoča vozliščem, da
pri lokalnem 'multicast' IPv6 usmerjevalniku registrirajo svoj interes ter poslušajo in
sprejemajo določen IPv6 'multicast' promet, ki prihaja s specifičnega izvornega
naslova (angl. SSM – Source Specific Multicast) ali z vseh iz naslovov, razen s
specifičnega izvornega naslova. Pomembna razlika med IPv4 in IPv6 je v tem, da je
v IPv4 podpora 'multicast' prometu opcijska, pri IPv6 pa je zahtevana. (Davies,
2008).
MLD protokol pozna tri tipe MLD sporočil:




Multicast Listener Query (ICMPv6 Tip 130)
Multicast Listener Report (ICMPv6 Tip 131)
Multicast Listener Done (ICMPv6 Tip 132)

'Multicast Listener Query' sporočila uporablja usmerjevalnik, kadar ţeli na lokalnem
podomreţju poizvedeti o članstvu gostiteljev v določeni 'multicast' skupini. Ta
poizvedba je lahko splošna, z njo usmerjevalnik periodično sprašuje vse gostitelje o
članstvu v katerikoli skupini, ali specifična za samo določeno 'multicast' skupino.
'Multicast Listener Report' sporočila uporablja vozlišče, kadar izraţa interes po
sprejemanju določenega 'multicast' prometa ali s sporočilom odgovarja na 'Multicast
Listener Query' (splošna ali specifična) sporočila.
Multicast Listener Done so sporočila, s katerimi se lokalni IPv6 'multicast'
usmerjevalnik seznani, da se gostitelj ţeli odjaviti iz članstva v SSM skupini.
2.5.4

Protokol PMTU

IPv6 zahteva, da vse povezave podpirajo MTU vrednost najmanj 1280 oktetov. Pri
IPv4 je ta vrednost 576 oktetov. Ker je velikost najmanjše enote več kot podvojena,
se poveča učinkovitost, saj lahko skozi povezavo prenašamo večje datagrame,
obenem pa tudi zmanjšamo potrebo po fragmentaciji paketov. IETF priporoča, da je
MTU enota pri Ethernet II ovijanju nastavljena na vrednost 1500 oktetov. Primer
spremenljive MTU enote je maksimalna enota sprejemanja (angl. MRU-Maximum
Receive Unit) pri PPP povezavi. Ker morajo gostitelji poznati optimalno velikost
fragmentov, ki se pošiljajo skozi povezavo, se uporablja posebno tehniko,
imenovano odkrivanje največje prenosne enote – PMTU (angl. Path MTU
Discovery). Mehanizem je bil ţe uporabljen pri IPv4, pri IPv6 pa je posodobljen.
Bistvena razlika pri IPv6 je v tem, da sedaj samo gostitelji izvajajo fragmentacijo
paketov, pri IPv4 pa so to nalogo izvajali tudi vmesni usmerjevalniki. S tem je
doseţena dodatna učinkovitost, saj vmesnim vozliščem ni potrebno nadzorovati
velikosti paketov ter jih po potrebi fragmentirati. Učinkovitost se izboljša tudi na
strani sprejemnega vozlišča, saj sprejema manj paketov, ki jih je potrebno sestavljati
zaradi predhodne fragmentacije. Pri procesu iskanja MTU gostitelji s pomočjo PMTU
tehnike skozi celotno pot potovanja paketa do ciljnega vozlišča ugotavljajo največjo
16

IETF RFC3810: Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6

Urban Kunc: Strategija prehoda na internetni protokol IPv6

stran 22

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

moţno prenosno enoto, katere vrednost je merjena v oktetih. Ker se vrednost PMTU
ugotavlja s pomočjo ICMPv6 sporočil, se le-ti ne smejo blokirati na poţarni pregradi.
Gostitelj največjo MTU vrednost v lokalnem omreţju ugotovi direktno preko RA
sporočil, ki jih pošilja lokalni usmerjevalnik.
2.5.5

Protokol SEND

Delovanje protokola ND in PMTU je v celoti odvisno od pravilnega delovanja
ICMPv6 protokola. IPv6 vozlišča nimajo podatka o privzeti poti. Ta podatek prejmejo
preko RA sporočil, ki jih pošilja lokalni usmerjevalnik. Teţava, ki pri tem lahko
nastane je, da lahko v lokalnem omreţju obstaja vozlišče, ki prav tako pošilja RA
sporočila, vendar zato ni pooblaščeno. Ker so lahko ta sporočila laţna, je moţno, da
vsi gostitelji prejmejo napačne (škodljive) omreţne parametre, ves promet pa se
pošilja proti usmerjevalniku, ki je zapisan v (laţnih) ND sporočilih. Poleg tega lahko
legitimni gostitelji v lokalni segment pošiljajo ponarejena RA sporočila, kar povzroči,
da druga vozlišča posredujejo promet k neobstoječim usmerjevalnikom. Gre za
napad onemogočanje storitve (angl. Denial of Service – DOS) ali napad, kjer se
napadalec nahaja med dvema napravama (angl. MITM - Man-In-The-Middle). Poleg
tega zlonamerni odzivi na iskanje podvojenih IP naslovov (mehanizem DAD) lahko
na lokalnem segmentu povzročijo napad onemogočanje storitve. Pri tem napadu
povpraševalec nenehno od laţnega (nepooblaščenega) vira prejema podatek, da je
izbrani IPv6 naslov ţe uporabljen. Ker v IPv6 omreţju obstajajo moţnosti za laţno
predstavljanje in pošiljanje laţnih parametrov, je bil razvit protokol 'Secure Neighbor
Discovery' (SEND), ki je varnostna razširitev ND protokola. SEND je še posebno
uporaben v okoljih, kjer ne moremo zagotoviti ustrezne fizične varnosti na povezavi
(npr. v brezţičnem omreţju). Originalna specifikacija SEND, ki jo opredeljuje
RFC397117 predlaga uporabo IPsec varnostnega mehanizma. IPsec z AH (angl.
Authentication Header) glavami se lahko uporablja z ND sporočili, s katerimi
zagotovimo, da NA in RA sporočila prihajajo samo od overjenih virov. Teţava je v
tem, da se lahko IPsec in ND uporabljata skupaj le, če ročno nastavimo varnostno
povezavo (angl. SA - Security Associations), kar pa je lahko problematično ali celo
nemogoče v okoljih, kjer imamo veliko število uporabnikov. SA predstavlja temelj
komunikacije v okviru IPsec, saj zagotavlja enosmerno logično povezavo za prenos
varovanega prometa med dvema sistemoma (Kunc, 2009). Glavni razlogi za ročno
konfiguracijo parametrov so:



SA je lahko kreiran le s pomočjo IKE (angl. Internet Key Exchange)
mehanizma, ki omogoča varno izmenjavo ključev,
četudi je SA vzpostavljen, je nemogoče preveriti lastništvo dinamično
generiranih IP naslovov.

Iz tega izhaja, da je uporaba IPsec zelo nepraktična, saj je potrebno nastaviti veliko
število varnostnih (SA) povezav, če ţelimo ustrezno zavarovati ND protokol. SEND
sedaj uporablja metodo CGA18 (angl. Cryptographically Generated Addresses), s
katero lahko poveţemo javni ključ z IPv6 naslovom in protokolom SEND. Gostitelj, ki
ţeli uporabljati SEND, potrebuje par javni/privatni ključ. CGA opcija zagotavlja, da je
pošiljatelj ND sporočila dejanski lastnik naslova, preko katerega se predstavlja.
17
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Nova Network Discovery opcija CGA se uporablja za prenos javnega ključa in
pripadajočih parametrov. CGA je metoda, ki zagotavlja varno povezavo šifrirnega
javnega ključa z IPv6 naslovom v protokolu SEND. Vozlišče, ki generira CGA
naslov, mora najprej dobiti RSA par ključev (SEND uporabi RSA par javni/privatni
ključ). Ko vozlišče dobi ključa, najprej izračuna 64-bitni del, ki predstavlja
identifikator vmesnika (zadnjih 64 bitov naslova), k temu pa z uporabo enosmerne
zgoščevalne funkcije pripoji še predpono in 3-bitni varnostni parameter Sec.
Generiranje novega CGA je odvisno predvsem od parametra Sec, ki ima lahko
vrednosti od 0 do 7. Vse skupaj predstavlja CGA naslov. Slika 13 prikazuje koncept
generiranja CGA naslova.
sec

sec

sec

67

68

69

U/I

I/G

72

...

127

64

65

66

67

68

69

70

71

72

...

127

Mreţna predpona

Identifikator vmesnika

Zgoščevalna funkcija
SHA-1
Javni ključ

Dodatni
parametri

Slika 13: Proces generacije CGA naslova
(Vir: Chiu, Gamess, 2009)
S tem postopkom zagotovimo, da je pošiljatelj ND sporočila dejanski lastnik naslova,
preko katerega in za katerega se izdaja. RSA javno/privatni par ključev morajo zato
generirati vsa vozlišča, preden ţelijo pridobiti CGA IPv6 naslov.
Pomemben del SEND mehanizma je tudi certifikacijska pot, ki zagotavlja, da si
vozlišča in gostitelji med seboj zaupajo. Gostitelj mora biti konfiguriran z zaupnim
sidrom (angl. Trust Anchor), preko katerega lahko usmerjevalnik vzpostavi
certifikacijsko pot. Vzpostavljena verificirana pot je pogoj, da lahko gostitelj sprejme
usmerjevalnik kot varni in zaupanja vredni privzeti prehod. Za odkrivanje
certifikacijske poti do zaupnega sidra se ne uporabljajo 'klasična' Router Discovery
sporočila, temveč sporočila Certification Path Solicitation (ICMPv6 Tip 148) in
Certification Path Advertisement (ICMPv6 Tip 149). Če prejemnik varovanega RA
sporočila predhodno nima vzpostavljene certifikacijske poti, se sproţi proces
odkrivanja pooblaščenega overitelja (angl. ADD - Authorization Delegation
Discovery process). ADD se uporablja za certificiranje overitelja usmerjevalnikov
preko zaupnega sidra. Zaupno sidro je veljavni in zaupanja vreden vir, ki mu
zaupajo gostitelji in s katerim certificiramo overitelja usmerjevalnikov.
ND protokol ima tudi opcijo RSA Signature (RSA podpis). Ta opcija v sporočilih se
uporablja pri zaščiti vseh ND sporočil. Z uporabo podpisanih javnih ključev zaščitimo
celovitost sporočil in obenem overimo identiteto pošiljatelja. Overitelj javnih ključev
je vzpostavljen bodisi s pomočjo certifikatov in procesa pooblastitve overitelja bodisi
preko CGA mehanizma, ki potrjuje lastništvo naslova, ali preko obeh v odvisnosti od
konfiguracije in vrste zaščitenih sporočil.
Trenutne omejitve protokola SEND so naslednje (Vyncke, 2009):
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za izračunavanje CGA naslova morajo vse naprave v omreţju imeti par
privatni/javni ključ,
usmerjevalniki morajo narediti veliko preračunov za privatni/javni ključ,
kar povečuje reţijo,
trenutno SEND podpirajo le Unix sistemi (DoCoMo) in Cisco IOS
12.4(24)T,
ni (še) podpore v Windows sistemih.

2.6 Samodejno naslavljanje naprav in DHCPv6
Pri IPv4 se je IP naslov nastavil bodisi ročno ali preko DHCP protokola. IPv6
omogoča naslednje moţnosti nastavitve omreţnih parametrov:





ročno,
samodejno preko avto-konfiguracijskega mehanizma SLAAC (Stateless),
preko DHCPv6 (Stateless in Stateful),
kombinacija avto-konfiguracijskega mehanizma in DHCPv6 za dodatne
informacije.

Ročna nastavitev omreţnih parametrov je enaka kot pri IPv4. Nastavljamo jih ročno
pri napravah, ki potrebujejo statični IPv6 naslov (npr. streţniki, usmerjevalniki).
Ena največjih prednosti in dodana vrednost, ki jo številni avtorji pripisujejo IPv6, je
funkcija samodejnega naslavljanja naprav. Funkcionalnost avtokonfiguracije
omreţnega naslova (angl. SLAAC – Stateless Address Autoconfiguration),
opredeljuje RFC486219. Ustrezno nastavljeni usmerjevalniki periodično v omreţje
pošiljajo RA sporočila. Ob priklopu v omreţje gostitelj ne čaka na RA sporočila,
temveč sam pošlje povpraševanje z RS sporočilom. V RA sporočilih se nahaja
informacija o IPv6 omreţni predponi, privzeti prehod, velikost MTU in število skokov
(Hop limit). Avtokonfiguracijski SLAAC mehanizem omogoča gostiteljem, da si s
pomočjo prejetih informacij in identifikatorjem omreţne kartice (EUI-64) sam
generira najprej povezavno-lokalni, nato pa še globalni IPv6 naslov. Proces
konfiguracije IPv6 naslova gre skozi več faz in lahko zavzame več stanj (IETF,
2007e). To so lahko:






19

Poskusni naslov (angl. Tentative) - je v procesu, ko se obnaša kot
unikaten naslov. Preverjanje poteka preko procesa DAD. Vozlišče oz.
uporabnik ne sme uporabljati naslova. Lahko pa sprejema in obdeluje
multicast NA-sporočila, ki so odgovor na NS-sporočila.
Ţelen naslov (angl. Preferred) - v tem obdobju je naslov uporaben. To je
čas, ki preteče iz nedoločenega stanja v ţeleno. Naslov se lahko
uporablja kot izvor ali kot cilj, kamor so poslani paketi od (do) vmesnika.
Veljavni naslov (angl. Valid). Naslov se lahko uporablja za pošiljanje in
prejemanje 'unicast' prometa. Veljavno stanje vključuje oboje: prednostno
stanje in stanje, kjer bo čas veljavnosti naslova kmalu potekel.

IETF RFC4862 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC), dosegljivo na: http://tools.ietf.org/html/rfc4862
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Naslov, kjer bo čas veljavnosti kmalu potekel (angl. Deprecated) - je
veljaven in unikaten in se ga lahko preveri. Obstoječe komunikacijske
seje lahko še vedno uporabljajo ta naslov. Vozlišče lahko še vedno
pošilja in prejema 'unicast' promet do in od tega naslova.
Neveljavno stanje (angl. Invalid) – naslov ni dodeljen nobenemu
vmesniku. Veljaven naslov lahko postane neveljaven, ko poteče čas
obstojnosti. Naslov se ne more uporabljati za pošiljanje in sprejemanje
prometa.

Slika 14 prikazuje moţna stanja IPv6 naslova.
Veljavno
(valid)
Poskusno
(tentative)

Veljavnost
bo potekla
(deprecated)

Ţelen naslov
(preffered)

Neveljavno
(invalid)

čas obstoja
naslova

Prednostno časovno obdobje

Veljavno časovno obdobje

Slika 14: Možna stanja IPv6 naslova
(Vir: Davies, 2008)
V primeru, da usmerjevalnika v omreţju ni, si gostitelj lahko generira le povezavnolokalni naslov. Ta je sestavljen iz predpone FE80::/64 in pridobljenega EUI-64
identifikatorja vmesnika. To pa je popolnoma dovolj za vzpostavitev komunikacije
med vozlišči, povezanimi na isto povezavo. Mehanizem ima še posebej dodano
vrednost, kadar je potrebno preštevilčiti celotno omreţje, saj se vsi IPv6 naslovi
gostiteljev s spremembo na usmerjevalniku ponovno generirajo samodejno.
Dodeljeni IPv6 naslov ima omejeni čas obstojnosti (angl. Leased time). Ko ta
preteče, se postopek ponovi, trenutni naslov pa lahko prejme drug gostitelj v
omreţju.
DHCPv6 obravnava RFC331520. Je kompleksen protokol, ki vsebuje različne tipe
sporočil, opcij, statusov in časovnikov. DHCPv4 in DHCPv6 izvajata podobne
funkcije, vendar med njima kljub temu obstajajo razlike. DHCPv6 generira manj
prometa kot DHCP v IPv4, saj se sporočila pošiljajo v 'multicast' načinu (IPv4 v
broadcast). Kot navaja NIST (NIST, 2010), do danes še ni razvitega DHCP
standarda, ki bi omogočil, da bi odjemalci lahko prejemali informacije o IPv4 in IPv6
konfiguraciji. RFC447721 sicer nakazuje potencialne rešitve z enim ali več ločenimi
streţniki, vendar še ni dokončne rešitve. V obeh primerih je še veliko vprašanj, kako
zdruţiti informacije o IPv4 in IPv6 konfiguraciji.

20

IETF RFC3315: Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6), dosegljivo na:
http://tools.ietf.org/html/rfc3315
21
IETF RFC4477: Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP):IPv4 and IPv6 Dual-Stack Issues, dosegljivo na:
http://tools.ietf.org/html/rfc4477
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DHCPv6 izvaja tri glavne storitve: konfiguracijo in dodeljevanje naslovov,
dodeljevanje drugih konfiguracijskih informacij (primarno DNS in tudi druge tipe
informacij) in dodeljevanje predpon usmerjevalnikom.
Posodobljen DHCP(v6) pozna tri mehanizme, s katerimi lahko odjemalci dobijo
svoje omreţne parametre. V 'Stateless' načinu DHCPv6 streţnik ali usmerjevalnik
posreduje omejene omreţne parametre (samo IPv6 predpono in privzeti prehod).
Streţnik oziroma usmerjevalnik ne beleţi dodeljenih virov.
Če DHCPv6 dodeljuje naslove ter pri tem beleţi dodeljene parametre, potem
govorimo o 'Stateful' DHCPv6. Običajno je to namenski streţnik, ki dodeljuje
odjemalcem vse potrebne omreţne parametre vključno z naslovi DNS in NTP
streţnikov. V tem načinu streţnik dinamično vzdrţuje podatkovno tabelo s stanji
(kateri IP naslovi so dodeljeni in kateri gostitelji jih uporabljajo). Vsak DHCPv6
odjemalec in streţnik sta identificirana s svojo unikatno identifikacijsko številko
(angl. DUID), ki se kreira z (MAC) naslovom podatkovne povezave.
DHCPv6 pozna tudi t.i. DHCPv6 - PD22 (angl. PD – Prefix Delegation) razširitev.
DHCPv6 PD omogoča dodeljevanje samo IPv6 predpon, s pomočjo katerih lahko
npr. internetni ponudnik avtomatizira proces dodeljevanja predpon svojih
uporabnikom. Dodeljevanje predpon se vrši med ponudnikovo napravo na robu
omreţja (npr. BRAS streţnik) in opremo naročnika. Ko je IPv6 predpona dodeljena,
se lahko IPv6 naslove v okviru te predpone naprej razdeljuje gostiteljem v omreţju.
V nekaterih primerih lahko uporabljamo tudi kombinacijo SLAAC in DHCPv6. S
SLAAC mehanizmom odjemalec pridobi IPv6 predpono, z DHCPv6 streţniško
komponento dobi še privzeti prehod ter naslove DNS streţnikov.
Za majhna ali nenadzorovana okolja je 'Stateless' način dodeljevanja IPv6 predpon
popolnoma dovolj. V velikih okoljih oz. v organizacijah, kjer potrebujemo nadzor in
upravljanje (nad porabo IP naslovov), je priporočljiva uporaba namenskega DHCPv6
streţnika.

2.7 Kakovost storitev
Za IP protokol je značilno, da se vsi paketi enako obravnavajo v najboljšem moţnem
načinu ter da ni zagotovila, da bodo preneseni skozi omreţje. Protokol TCP sicer
ima vgrajene mehanizme, ki omogočajo potrjevanje dostave ter preverjanje
pravilnega zaporedja prispelih paketov, vendar nima moţnosti, da bi nadzoroval
parametre, kot sta zakasnitev ter predhodna rezervacija pasovne širine. Kakovost
storitve (angl. QoS – Quality of Service) omogoča napreden način, s katerim lahko
prioritiziramo določen prenos informacij. Celotna zasnova IPv6 glave posredno ali
neposredno podpira večjo kakovost storitve prenosa podatkov. Z novima poljema v
glavi IPv6 protokola (Traffic Class in Flow Label) lahko učinkovitejše in natančnejše
razlikujemo različne tipe prometa. S 'Flow Label' poljem lahko prioritiziramo določen
paketni tok podatkov, kot je npr. prenos govora preko IP protokola (VoIP) ali video
vsebine.

22

IETF RFC3633: IPv6 Prefix Options for Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) version 6, dosegljivo na:
http://tools.ietf.org/html/rfc3633
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2.8 Mobilnost v IPv6
Nova funkcionalnost, ki jo prinaša IPv6, je tudi napredni protokol Mobilni IPv6.
Mobilni IPv623, ki ga bodo uporabljale mobilne naprave, vsebuje mehanizem, ki
omogoča mobilnemu vozlišču vzdrţevanje obstoječe povezave in stalen (domači) IP
naslov, četudi vozlišče spremeni lokacijo. Ko npr. IPv6 vozlišče spreminja svojo
lokacijo, je zelo verjetno, da spremeni tudi povezljivost s trenutnim omreţjem. Ob
spremembi povezave, če ţeli obdrţati povezljivost, mora spremeniti tudi svoj IP
naslov. Zato imajo mobilna vozlišča v IPv6 specifičen IP naslov, ki jim omogoča, da
so vedno dosegljiva, četudi menjajo lokacijo. Stalen IP naslov je še toliko bolj
pomemben pri uporabi internetnih aplikacij.
Vzdrţevanje povezljivosti pri mobilnih vozliščih se ne izvaja tako, da se spreminja
protokole transportnega sloja, temveč se na omreţnem IPv6 nivoju s pomočjo
mobilnih IPv6 sporočil, opcij (ciljna opcijska razširitvena glava) in procesov zagotovi
pravilno dostavo podatkov v odvisnosti od trenutne lokacije priklopa mobilnega
vozlišča. Vsako IPv6 mobilno vozlišče se, odvisno od trenutne lokacije, vedno
identificira s svojim domačim IP naslovom, ki predstavlja IP naslov v okviru
dodeljene IPv6 podomreţne predpone. Če se IPv6 mobilno vozlišče nahaja izven
svoje domače lokacije, je povezano z naslovom, ki mu zagotavlja informacijo o
trenutni lokaciji. IPv6 paketi, ki so naslovljeni na domači naslov mobilnega vozlišča,
se transparentno usmerijo na naslov trenutne lokacije. Novi (mobilni) IPv6 protokol
omogoča IPv6 vozliščem, da vseskozi v predpomnilniku hranijo povezavo med
mobilnim domačim naslovom in naslovom trenutne (začasne) lokacije (angl. CoA –
Care of Address). Če pride paket na IPv6 domači naslov, se ga nemudoma
prepošlje na začasni IP naslov mobilnega vozlišča, kar mobilnim vozliščem
omogoča, da so vedno dosegljivi. Komunikacija se ne prekine, kadar mobilno IPv6
vozlišče komunicira z drugim vozliščem (mobilnim ali fiksnim) v fazi premikanja med
različnimi omreţji (npr. izročanje med različnimi brezţičnimi dostopovnimi točkami).
Premikanje mobilnega vozlišča je transparentno za transportne protokole in
protokole višjega (aplikacijskega) sloja. Vendar če mobilno vozlišče ves čas
spreminja svojo lokacijo, morajo biti izpolnjeni nekateri pogoji in zahteve. Med
ključne zahteve lahko uvrstimo:






vzpostavitev povezave,
izpolnitev vseh pogojev za ureditev kontroliranega dostopa do povezave
in virov,
pridobitev pravilnega IP naslova,
vzdrţevanje pravilnega prevajanja DNS imen v IP naslove,
omogočanje prehoda čez lokalno poţarno pregrado.

Podpora mobilnosti v IPv6 omreţjih je še posebno pomembna, saj je na trgu vedno
več prenosnih (pametnih) naprav, za katere bo mobilni dostop do interneta bistvena
sestavina in ena od ključnih naprednejših storitev.

23

IETF RFC3775: Mobility Support in IPv6: http://tools.ietf.org/html/rfc3775
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ZAVIRALNI DEJAVNIKI PRI PREHODU IZ IPv4 NA
IPv6

Pri prehodu na IPv6 lahko izpostavimo naslednje ključne probleme (GNKS Consult,
2010 in European Commission, 2006):







nezdruţljivost IPv4 in IPv6 protokola,
pomanjkanje tehničnega osebja z znanjem in izkušnjami,
strošek prehoda ni upravičen v primerjavi s pričakovanim donosom,
ni povpraševanja in ni poslovnega modela,
pomanjkanje podpore dobaviteljev,
zagotavljanje varnosti.

3.1 Nezdružljivost IPv4 in IPv6 protokola
Eden večjih problemov prehoda iz IPv4 na IPv6 je nezdruţljivost obeh protokolov.
Naprave s samo IPv6 protokolnim skladom niso direktno povezljive z napravami, ki
uporabljajo samo IPv4 protokolni sklad. Če ţelimo zagotoviti sobivanje obeh
protokolov, to pomeni, da moramo nadgraditi ali zamenjati celotni spekter omreţnih
naprav in stvari, ki za svojo povezljivost uporabljajo IP protokol. Za razvijalce
programske opreme to pomeni nadgradnjo obstoječe ali razvoj nove. Enako je s
proizvajalci strojne opreme. Za lastnike naprav, aplikacij in storitev, ki pri svojem
delovanju uporabljajo IP protokol, to pomeni strošek, ki ga imajo z zamenjavo ali
nadgradnjo opreme. Poleg tega je potrebno imeti kader z dovolj znanja, izkušnjami
in časom, ki ga potrebujejo za izvedbo nadgradnje ali zamenjave. Nenazadnje je
lahko problem zdruţljivosti starega in novega/nadgrajenega sistema (kako npr.
zagotoviti v mobilnem omreţju povezljivost med starimi in novimi napravami in
zalednimi aplikacijami ter storitvami).

3.2 Pomanjkanje tehničnega osebja z znanjem in izkušnjami
Velika večina današnjih omreţij temelji na IPv4 protokolu. Omreţni administratorji
imajo z njim veliko izkušenj in znanja. Ravno nasprotno je s protokolom IPv6.
Implementacij je še relativno zelo malo, zato omreţni administratorji z njim nimajo
niti dovolj znanja, še manj pa izkušenj. Sedanje izkušnje predavateljev v procesu
izobraţevanja celo kaţejo, da so pri reševanju in razumevanju določenih omreţnih
problemov mlajši in neizkušeni omreţni skrbniki uspešnejši od kolegov, ki imajo
dolgoletne izkušnje z IPv4. Ti so si z leti izkušenj na IPv4 protokolu pridobili
določene vzorce, ki jih bo potrebno zaradi spremenjenih mehanizmov v IPv6
spremeniti.
Če izključimo skorajšnje izčrpanje IPv4 naslovnega prostora, ki je v bistvu največji
motivator prehoda, veliko upravljavcev omreţij (zaradi nepoznavanja) ne vidi (ali ne
razume) druge posebne prednosti protokola IPv6. Iz tega razloga ne izključujemo
moţnosti, da so v nekaterih primerih omejitveni dejavnik prehoda tudi IKT skrbniki.
Celoten proces izobraţevanja od osnov IPv6 do kompleksnejših implementacij je
dejavnik, ki lahko pomembno vpliva na nadaljnjo uspešnost uvedbe IPv6. Zagotoviti
moramo, da IPv6 postane del rednega terciarnega izobraţevanja, še posebno na
tistih institucijah, ki se ukvarjajo z IKT tehnologijo. Poslovni, razvojni in drugi delovni
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procesi so podprti z različnimi kadrovskimi profili, ki so lahko načrtovalci sistemov,
omreţni in sistemski administratorji, razvijalci in vzdrţevalci spletnih portalov ter
aplikacij, sluţbe za podporo uporabnikom ter nenazadnje tudi segment vodstva in
odločanja. Načrtovalci in skrbniki IKT infrastrukture npr. potrebujejo specialna
omreţna in sistemska znanja o IPv6, razvijalci aplikacij in storitev pa specifična
razvojna znanja.
V segmentu vodstva in odločanja morajo biti tehnološke prednosti nove tehnologije,
kot je IPv6, predstavljene predvsem z ekonomskega in poslovnega vidika.
Različni poklicni profili potrebujejo različne pristope k izobraţevanju, kot tudi
specifično ciljno vsebino. Glede na predznanje, področje in tip dela morajo biti
predvidene različne izobraţevalne teoretične ter praktične moţnosti za pridobivanje
ustreznega nivoja znanja IPv6.
IPv6 se lahko podaja v okviru:





intenzivnih strokovnih izobraţevanj in delavnic, ki jih organizirajo
industrijski izobraţevalni centri in akademsko-raziskovalne institucije,
akademskih izobraţevanj, ki se organizirajo v okviru študija na fakultetah,
internih izobraţevanj v javnem in zasebnem sektorju, ki jih izvajajo
usposobljeni strokovnjaki, zaposleni ali zunanji sodelavci,
e-izobraţevanja (študij na daljavo).

Izobraţevanje se mora oblikovati glede na nivo zahtevnosti, čas trajanja in potrebno
stopnjo formalnosti.

3.3 Strošek prehoda ni upravičen
Tranzicijo na IPv6 spremljajo tudi (dodatni) stroški. Dodatni stroški lahko nastanejo
zaradi:





zamenjave ali nadgradnje opreme,
potrebnega šolanja in izobraţevanja kadra,
testiranja opreme in postavljanja testnih okolij,
dodatnega operativnega nadzora in vzdrţevanja opreme (uporaba
dvojnega sklada).

Pri RTI International (Gallaher, Rowe, 2005) so napravili ekonomsko študijo, ki je
vključevala proizvajalce strojne in programske opreme, internetne ponudnike in
različne internetne uporabnike (podjetja, drţavne in javne institucije, domače
uporabnike). Rezultati študije so zelo zanimivi, saj ugotavlja, da dolgoročno največji
strošek ne predstavlja zamenjava ali nadgradnja opreme temveč vloţeno delo, ki je
povezano s tranzicijo. To vključuje celotno verigo internetnega oskrbovanja (razvoj
HW in SW izdelkov, zagotavljanje internetnih storitev, interno operativno delo). V
študiji so ocenili, da bo celotni strošek v letih 1997-2025 za ZDA predstavljal kar 25
milijard dolarjev. Čeprav se zdijo na prvi pogled ocenjeni stroški zelo visoki, študija
navaja, da so v resnici v prednosti prihodki oz. zmanjšani stroški, ki jih bomo
pridobili s prehodom. Študija je izpostavila pričakovano zmanjšanje stroškov zaradi:
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izboljšane varnosti (obstoječi model perimetra zamenjuje varnostni model
z uporabo IPv6 z IPsec/PKI, ki omogoča povezljivost od konca do
konca),
povečane učinkovitosti zaradi uporabe VoIP telefonije (fiksna in mobilna),
odstranitev NAT naprav (organizacije zaradi
nakupa/vzdrţevanja;razvijalci aplikacij imajo pri prilagajanju aplikacij
zaradi NAT naprav kar 30% dodatnih stroškov),
omreţne naprave in aparati bodo direktno dosegljivi, kar bo olajšalo
njihov nadzor in odpravo napak na daljavo,
manjših stroškov pri izvedbi storitev vzdrţevanja (online vzdrţevanje),
novih inovacij s področja razvoja aplikacij (P2P, igre...) in storitev
(predvsem za mobilne uporabnike).

Pričakujemo lahko, da bo v naslednjih treh letih večina proizvajalcev imela v svojem
programu strojno in programsko opremo, ki bo v celoti sposobna in zdruţljiva z IPv6.
Vsako podjetje ali organizacija ima svoje cikle, v katerem menjava opremo. V tej fazi
je ţe sedaj pomembno, da vsaka nova kupljena omreţna strojna ali programska
oprema podpira IPv6 in da je obenem zdruţljiva z IPv4 sistemi. Kot ugotavljajo pri
ameriškem svetu za informatiko (Federal CIO Council Architecture and
Infrastructure Committee, 2009), se vsi nabavni stroški lahko razporedijo čez daljše
časovno obdobje. To pa pomeni, da je potrebno zgodnje načrtovanje, saj v
nasprotnem primeru vsako odlašanje pomeni izgubo časa.
Kot še ugotavljajo pri RTI International in CIO Council, največji strošek predstavlja
delovna sila. Tabela 1 prikazuje deleţ stroškov dela po kategorijah.
Kategorija stroškov
Delež stroškov [%]
Programska oprema za nadzor omreţja
18%
(nadgradnja)
Postavitev testnega okolja in testiranje
18%
Potreben trud za namestitev opreme
24%
Vzdrţevanje omreţne učinkovitosti
16%
Izobraţevanje (tehnično osebje, marketing,
24%
prodaja)
Skupaj
100%
Tabela 1: Delež stroškov po kategorijah
(Vir: Gallaher, Rowe, 2005)
Kot je razvidno iz tabele, največji del stroškov predstavlja nameščanje opreme in
izobraţevanje. Vendar ob ustreznem načrtovanju lahko vse navedene stroške
razporedimo v okviru daljšega časovnega obdobja.
Pri marsikaterem trţno naravnanem podjetju (še zlasti, če imajo trenutno dovolj IP
naslovov) vztrajajo na stališču, da je strošek tranzicije večji kot pa pričakovani
bodoči donos zaradi uvedbe IPv6. Vendar pri tem pozabljajo na druge pomembne
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razloge, ki imajo lahko dolgoročne finančne posledice (Nominet, Intellect, CBI, 6UK,
2010):



da so dostopni za komunikacijo tudi s podjetji, ki uporabljajo (samo) IPv6,
z uvedbo si povečajo ugled kot podjetje, ki gleda in načrtuje za
prihodnost.

Dosedanja ekonomska analiza zgodnjih uvajalcev IPv6 torej kaţe, da bodo veliko
večjo teţo predstavljali operativni (OPEX) stroški kot pa investicijski (CAPEX).
Prepričani smo, da uvedba IPv6 za podjetja ne pomeni samo stroškov, temveč tudi
konkurenčno prednost in moţnost trajnostnega razvoja in širjenja tudi v prihodnje.

3.4 Povpraševanje na trgu
Eden od najpomembnejših zaviralcev uvedbe IPv6 je pomanjkanje povpraševanja
na trgu. Analiza pri Evropski komisiji (European Commission, 2006), kot tudi naša
analiza (glej 0), je pokazala, da je pomanjkanje povpraševanja eden največjih
omejitvenih razlogov. Operaterji se sklicujejo na trditev ponudnikov storitev, da ni
nobenih IPv6 storitev, ki bi generirala promet, ponudniki storitev se sklicujejo, da ni
uporabnikov, ki bi ţeleli dostopali do njih preko IPv6. Tudi analiza pregleda top
spletnih strani na svetovnem nivoju, kaţe, da je trenutno manj kot 1 odstotek teh
spletnih strani dosegljivih tudi preko IPv6. Med njimi sta npr. Google in Facebook, ki
sta oba velik generator vsebin. Velik generator IPv6 prometa so vsekakor ponudniki
IPv6 gostovanja spletnih strani, ki bi morali na svojih streţnikih omogočiti IPv6
dostop. Večina slovenskih ponudnikov gostovanja ima moţnost pridobitve IPv6
povezljivosti pri svojem internetnem ponudniku. Enako pomembni generatorji IPv6
prometa so javni servisi (e-uprava) in spletne strani drţavne uprave. Velik
pospeševalec uvajanja bi lahko bile tudi nove IPv6 storitve. Primer dobre prakse je
lahko japonski IPv6 Promotion Council (glej 6.1.8), ki ţe od leta 2003 organizira
mednarodno tekmovanje za izbor najboljše IPv6 aplikacije.

3.5 Pomanjkanje podpore dobaviteljev
Eden od omejitvenih dejavnikov uvajanja IPv6 je tudi pomanjkanje podpore
dobaviteljev. Problem niso omreţni elementi na hrbteničnem delu omreţja, ki
praktično ţe skoraj deset let omogočajo delovanje v dvojnem skladu. Omejitev so
npr. specifične rešitve na varnostnih napravah (IDS/IPS, poţarne pregrade),
omejitve so lahko npr. naprave, ki zagotavljajo dostop do omreţja in obračunavanje
(ali podpirajo večji naslovni prostor in IPv6 predpone), omejitve so na lahko
napravah, ki zagotavljajo porazdelitev bremena (angl. Load balancing). Omejitev
predstavljajo CPE naprave končnih uporabnikov. Broadband Forum (prej DSL
Forum) kot eden ključnih igralcev, ki pripravlja arhitekturne rešitve na
širokopasovnem trgu operaterjev, še do danes (november 2010) ni pripravil
ustreznih IPv6 specifikacij za domače usmerjevalnike. Tudi IETF pripravlja
specifikacije za IPv6 naprave za domače uporabnike. Tudi te so šele v fazi
osnutka24.

24

IETF (2010): Basic Requirements for IPv6 Customer Edge Routers, draft-ietf-v6ops-ipv6-cpe-router-07, dosegljivo
na: http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-v6ops-ipv6-cpe-router-07
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3.6 Zagotavljanje varnosti
Pomemben dejavnik implementacije vsake nove tehnologije je zagotavljanje
varnosti. Kot je pokazala analiza groţenj (glej poglavje 5), uvedba IPv6 prinaša
enake varnostne probleme, kot jih imamo v IPv4 okolju. Večina varnostnih
problemov se ne nahaja na IP nivoju, temveč predvsem višje. IPv6 ne more in ne
zagotavlja varnosti za napačno konfigurirane streţnike, slabo narejene aplikacije in
slabo zaščitene spletne strani. V laični literaturi lahko preberemo, da se bo stopnja
varnosti zaradi IPsec varnostnega protokola, ki je sestavni del IPv6, povečala. IPsec
je sicer sestavni del IPv6 protokola, vendar je potrebno, tako kot v IPv4 okolju,
vzpostaviti infrastrukturo, ki bo IPsec podpirala. Po drugi strani strokovnjaki
opozarjajo (Ţagar, Grgič, 2006; Morgan, 2010; NIST, 2010 in drugi), da IPv6 odpira
nove varnostne groţnje, ki jih je potrebno z vso skrbnostjo obravnavati. Poleg ţe
obstoječih groţenj, so problem tranzicijski in tunelski mehanizmi ter IPv6 promet, ki
se ga v nekaterih omreţjih sploh (še) ne zaznava. Novejši operacijski sistemi (npr.
Windows Vista/7) imajo ţe privzeto vzpostavljen dvojni sklad in tunelske mehanizme
(6to4, Teredo). Varnostni problemi pri tranziciji obstajajo, vendar so rešljivi, če se jih
pravočasno zavedamo in pri načrtovanju tranzicije upoštevamo. Varnostna
vprašanja bodo podrobneje predstavljena v petem poglavju.
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TRANZICIJSKI MEHANIZMI

Zamenjava enega komunikacijskega protokola, ki ga nadomesti nov izboljšan
protokol, ni enostaven postopek. Vpeljava novega komunikacijskega protokola
pomeni namestitev in konfiguracijo novega protokola na vseh vozliščih znotraj
posameznega omreţja. Vpeljava novega protokola tudi posledično povzroči, da je
potrebno izvesti veliko testiranja zdruţljivosti z drugimi protokoli in napravami, ki ta
protokol uporabljajo. Če je to lahko obvladljivo v majhnih okoljih z majhnim številom
omreţnih naprav, pa predstavlja velik organizacijski in tehnični zalogaj v okoljih, ki
imajo na tisoče uporabnikov in naprav. Z vidika interneta, ki zdruţuje na milijone
naprav in milijone uporabnikov, ki so odvisni od internetnih storitev, je prehod z IPv4
na čisti IPv6 naloga, ki je ni mogoče opraviti čez noč. Nekateri pesimisti celo
napovedujejo, da bi ta prehod preko vmesnih faz trajal lahko celo deset let ali več25.
Ker je torej za pričakovati, da bomo čisti IPv6 imeli šele po daljšem časovnem
obdobju, je v vmesnem času skoraj edina rešitev sobivanje obeh protokolov.
Razvijalci IPv6 protokola so v RFC1752 (The Recommendation for the IP Next
Generation Protocol) zapisali naslednje kriterije prehoda (Network Working Group,
1995):





obstoječi IPv4 gostitelji so lahko nadgrajeni kadarkoli, neodvisno od
nadgradnje ostalih gostiteljev ali usmerjevalnikov,
novi gostitelji, ki uporabljajo IPv6, se lahko v omreţje dodajo kadarkoli,
neodvisno od ostalih gostiteljev ali infrastrukture usmerjanja,
obstoječi IPv4 gostitelji, ki imajo nameščen IPv6, lahko uporabljajo
obstoječe IPv4 naslove in ne potrebujejo novih naslovov,
potrebne so manjše priprave, če ţelimo nadgraditi obstoječa IPv4
vozlišča na IPv6 ali če ţelimo namestiti nova IPv6 vozlišča.

Ker protokola IPv6 in IPv4 nista med seboj zdruţljiva, IPv4 in IPv6 usmerjevalna
infrastruktura potrebuje mehanizem, ki bo omogočal neprekinjeno sobivanje obeh
protokolov.
RFC4213 iz leta 2005 (Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers)
določa naslednje vozliščne tipe:





25

samo IPv4 vozlišča so gostitelji in usmerjevalniki, ki uporabljajo samo
verzijo 4 IP protokola. Ta vozlišča ne razumejo IPv6 protokola. Večina
starejših računalnikov, streţnikov in druga omreţna oprema, kot so
omreţni tiskalniki in usmerjevalniki, so IPv4 vozlišča.
vozlišča IPv6/IPv4 so gostitelji ali usmerjevalniki, ki imajo implementirana
oba protokola,
samo IPv6 vozlišča so gostitelji ali usmerjevalniki, ki imajo implementiran
le IPv6 protokol in uporabljajo le IPv6 naslove. Ta vozlišča lahko direktno
komunicirajo le z IPv6 vozlišči ter IPv6 omogočenimi aplikacijami in ne
razumejo IPv4 protokola. Čeprav je ta tip vozlišč danes še redek, bo v

Chown, T (2007): IPv6 Transition and Integration with IPv4: http://www.6diss.org/tutorials/transitioning.pdf
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postopoma postal prevladujoč protokol, ki bo implementiran v vseh
novejših napravah.
vozlišča IPv6 so gostitelji in usmerjevalniki, ki imajo implementiran IPv6
sklad ter lahko pošiljajo in sprejemajo IPv6 pakete. IPv6 vozlišča so lahko
samo IPv6 vozlišče ali IPv6/IPv4 vozlišče.
vozlišča IPv4 so gostitelji in usmerjevalniki, ki imajo implementiran IPv4
sklad ter lahko pošiljajo in sprejemajo IPv4 pakete. IPv4 vozlišča so lahko
samo IPv4 vozlišče ali IPv6/IPv4 vozlišče.

Da se lahko vzpostavi sobivanje obeh protokolov, morajo IPv4 in IPv6 vozlišča
uporabljati IPv4, IPv6 infrastrukturo ali infrastrukturo, ki omogoča (so)uporabo
(kombinacijo) obeh protokolov.
Pravi prehod ali izpolnjen končni cilj bo uresničen šele takrat, ko bodo vsa vozlišča
uporabljala samo in izključno IPv6 protokolni sklad. V vmesnem obdobju moramo
imeti v omreţju čim več omreţnih naprav (IPv6/IPv4 vozlišča), ki razumejo in
uporabljajo oba protokola. Slika 15 prikazuje faze prehoda iz IPv4 na IPv6.
Mešano okolje IPv6/IPv4
Samo IPv4 vozlišča

IPv6

IPv4
IPv4

IPv4 z otoki IPv6

IPv4
IPv4
IPv4

IPv6
IPv4

IPv4
IPv6
IPv4

IPv6/
IPv4

IPv4
IPv4
IPv6/
IPv4

IPv6
IPv6/
IPv4

IPv6 z otoki IPv4

IPv6

Samo IPv6 vozlišča

IPv6

IPv4
IPv6

IPv6

IPv6

IPv6

IPv4

IPv6
IPv6

IPv6

Slika 15: Faze prehoda iz IPv4 na IPv6
(Vir: IPv6 Task Force Austria, 2005)
V prehodnem obdobju sobivanja obeh protokolov je zato zelo verjetno, da bomo
imeli samo IPv4 vozlišča, samo IPv6 vozlišča in vozlišča, ki hkrati podpirajo in
uporabljajo oba protokola (Dual Stack). IPv4 in IPv6 sta med seboj nezdruţljiva.
Direktna komunikacija med gostitelji je mogoča le takrat, ko gostitelji uporabljajo isti
IP protokolni sklad. Če samo gostitelji uporabljajo isti IP protokolni sklad, ne pa tudi
usmerjevalniki, ki prenašajo pakete med njimi, se mora uporabiti tunelske
mehanizme. Če gostitelji uporabljajo različne IP protokolne sklade, potrebujemo
med njimi translacijski mehanizem, ki bo zagotavljal povezljivost med obema
protokoloma.
Za omogočanje uporabe obstoječe IPv4 infrastrukture ter obenem priprave podlage
za čisto IPv6 infrastrukturo so najbolj znane naslednje tranzicijske tehnike:




souporaba obeh protokolov IPv6 in IPv4 (dvojni sklad oz. dvojna IP
arhitektura),
tunelski mehanizmi,
translacijski mehanizmi.
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4.1 Dvojni sklad
Danes je najbolj priporočljiv način uvedbe IPv6 uporaba dvojnega protokolnega
sklada (angl. Dual Stack). To pomeni, da omreţne naprave lahko prejemajo in
pošiljajo IPv6 in IPv4 pakete. Koncept dvojnega sklada ni nov, saj ga pozna večina
operacijskih sistemov ţe vsaj dvajset let. Dvojni sklad je bil npr. ţe uporabljen pri
gostiteljih, ki so imeli v lokalnih omreţjih postavljene streţnike Novell Netware ter so
se obenem povezovali tudi na internet. Novell Netware je namreč do verzije 5
uporabljal lasten IPX protokolni sklad, za povezavo na internet pa se je pri
gostiteljih uporabljal IPv4 sklad. Aplikacije lahko same izbirajo svoj protokolni sklad,
po katerem bo potekala komunikacija. S stališča uporabnika je torej izbira
protokolnega sklada transparentna, saj ne bo opazil, po katerem skladu poteka
komunikacija. Odločitev o izbiri ustreznega protokolnega sklada je avtomatska.
Odločitev je odvisna od vrednosti, ki je zapisana v 16-bitnem polju Ethertype. Polje
Ethertype namreč opredeljuje vrsto omreţnega protokola, ki je ovit v koristnem delu
tovora podatkovne povezovalne plasti. V primeru sedaj ţe zastarelega IPX protokola
je ta imel vrednost Ethertype 0x8137, IPv4 ima Ethertype vrednost 0x0800, IPv6 ima
vrednost 0x86DD.
Večina današnjih operacijskih sistemov ima ţe privzeto aktivirana oba protokolna
sklada. Izjema pri tem so mobilni terminali (pametni telefoni), ki dvojnega sklada (še)
ne podpirajo. Tisti redki telefoni, ki so na trgu, uporabljajo izključno samo IPv6 ali pa
samo IPv4, ne pa oba sočasno. Poleg tega trenutna testiranja (Mobitel, Tušmobil)
kaţejo, da je uporaba dvojnega sklada v mobilnih terminalih problematična z dveh
vidikov:



kompleksnejša izvedba terminala, ki potrebuje večjo procesno moč in
ima posledično večjo porabo energije,
uporaba obeh protokolov vnaša v omreţje dvojno signalizacijo oz.
podvojen promet.

V literaturi srečamo dve različici implementacije dvojnega sklada:



dvojna IP arhitektura (angl. Dual IP layer architecture),
arhitekturo dvojnega sklada (angl. Dual Stack Architecture).

Bistvena razlika je v tem, da ima dvojna IP arhitektura ločen IP (v4 ali v6) sklad ter
skupni transportni sloj (TCP ali UDP), pri arhitekturi dvojnega sklada pa sta ločena
tako IP sloja kot transportna sloja; eden za IPv6 in eden za IPv4. Slika 16 prikazuje
obe arhitekturi izvedbe dvojnega sklada.

Urban Kunc: Strategija prehoda na internetni protokol IPv6

stran 36

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

IPv6
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IPv4
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Aplikacijski nivo

TCP/UDP

TCP/UDP

TCP/UDP

IPv6

IPv4

IPv6
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IPv6

IPv6 IPv4
čez
IPv4

IPv4

IPv6

Arhitektura dvojnega
sklada

IPv6 IPv4
čez
IPv4

Dvojna IP arhitektura

Slika 16: Arhitektura dvojnega sklada
(Vir: Davies, 2008)
Dvojna IP arhitektura vsebuje ločen IPv4 in IPv6 omreţni nivo ter skupno
implementacijo transportne plasti, kot je TCP (angl. Transport Control Protocol) ali
UDP (angl. User Datagram Protocol). Ker uporabljata skupni transportni del,
govorimo tudi o hibridni dual-stack izvedbi. Microsoft sistemi, ki npr. uporabljajo
dvojno IP arhitekturo (Windows Server 2008, Vista, Windows7) vsebujejo samo en
skupni gonilnik (Tcpip.sys), ki podpira oba protokolna sklada. Ker je gonilnik samo
eden, se s tem tudi bistveno olajša programiranje, saj programska oprema uporablja
hibridni vtičnik, ki lahko sprejema IPv6 in IPv4 pakete. Starejši operacijski sistemi
(npr. Windows XP, Windows Server 2003) morajo odpirati dva ločena vtičnika,
enega za IPv4 in enega za IPv6.
Operacijski sistemi, ki omogočajo dvojno IP arhitekturo, lahko kreirajo IPv4 pakete,
IPv6 pakete in IPv6 pakete, ki se pošiljajo v IPv4 paketih. Če je izbrana moţnost
IPv6 v IPv4, so IPv6 paketi oviti (enkapsulirani) z IPv4 glavo, kar nam omogoča, da
lahko IPv6 pakete pošiljamo skozi omreţja oz. naprave, ki razumejo samo IPv4
protokol. Slika 17 prikazuje način, kako so IPv6 paketi oviti z IPv4 glavo.

Slika 17: Tuneliranje IPv6 v IPv4 paketu
(Vir: Davies, 2008)
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Značilno za arhitekturo dvojnega sklada (angl. Dual Stack) je, da vsebuje dva
ločena protokolna sklada, ki delujeta neodvisno drug od drugega.
Razlikovati moramo med dvojnim skladom, ki ga uporabljajo usmerjevalniki in
dvojnim skladom, ki je implementiran v operacijskih sistemih gostiteljev, končnih
računalnikov.
Usmerjevalnik, ki uporablja dvojni sklad, lahko posreduje IPv4 in IPv6 promet. Če
smo še bolj natančni, bo usmerjevalnik z vključenim dvojnim skladom s povezavo na
IPv4 usmerjevalnik posredoval samo IPv4 pakete, na povezavo z IPv6
usmerjevalnikom pa bo posredoval samo IPv6 pakete. Poleg tega lahko
usmerjevalnik z dvojnim skladom deluje kot vstopna ali izhodna točka tunela, ki
povezuje med seboj sicer nekompatibilna (IPv6 oz. IPv4) omreţja.
Tudi gostitelji z operacijskim sistemom, ki ima implementiran dvojni sklad, tako kot
usmerjevalniki vsebujejo oba protokolna sklada s to razliko, da uporabljajo tudi
aplikacijsko plast. V nekaterih implementacijah ima operacijski sistem dva ločena
aplikacijska nivoja.

4.2 Tunelski mehanizmi
Tuneli so velikokrat uporabljena tehnika, kadar moramo en transportni protokol oviti
kot koristno vsebino drugega protokola. Velikokrat so razlogi lahko v nezdruţljivosti
med prenosnim in končnimi omreţji ali v zahtevi po povečani varnosti vsebine
prometa. Tunelske mehanizme lahko koristno uporabimo tako, da preko tunela
poleg IPv4 od zanesljivega ponudnika pripeljemo v omreţje tudi IPv6.
Kadar razmišljamo o uvedbi IPv6 povezljivosti preko tunelov, moramo upoštevati
vsaj še naslednje:






tuneli lahko predstavljajo potencialno varnostno vrzel, zato moramo
promet v njih ustrezno nadzirati in varovati,
zavedati se tudi moramo, da celotni tunel, čeprav promet prehaja skozi
mnoţico usmerjevalnikov, za robni usmerjevalnik predstavlja en sam
skok (angl. hop),
tuneli omogočajo rekurzivno ovijanje, kar omogoča, da imamo lahko tunel
v tunelu,
kadar uporabljamo tunelske mehanizme, moramo ustrezno nastaviti
MTU.

V omreţjih IPv4 so prilagajanje na velikost MTU določale vmesne naprave
(usmerjevalniki), pri IPv6 pa so gostitelji tisti, ki odkrivajo in prilagajajo velikost
največje prenosne enote (MTU Discovery) skozi celotno pot paketa. Če pride do
napake pri prenosu podatkov skozi tunel, morajo biti ICMP nadzorna sporočila o
napakah ustrezno prevedena med obema protokoloma.
Usmerjevalniki, ki omogočajo tuneliranje, pakete pred izhodom iz izvornega omreţja
ovijejo (angl. Encapsulation) v druge pakete (v drug protokolni sklad) ter jih
posredujejo naprej proti drugi končni robni napravi tunela, kjer se paketi zopet
odvijejo (angl. Decapsulation) v izvorno obliko. Paketi se usmerjajo po omreţju
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glede na informacijo, ki je zapisana v glavi tunelskega mehanizma. Slika 18
prikazuje osnovni koncept tuneliranja.
IPv6
glava

IPv6
glava

Koristna vsebina

IPv6 omreţje

Tunel

IPv6
odjemalec

Koristna vsebina

IPv6 omreţje

IPv4 omreţje

IPv6/IPv4
usmerjevalnik
IPv4
glava

IPv6
glava

IPv6/IPv4
usmerjevalnik
Koristna vsebina

Slika 18: Osnovni koncept tuneliranja
Tunelske mehanizme lahko ločimo na:




samodejno nastavljive tunele, ki se vzpostavijo med dvema robnima
omreţjema samodejno po potrebi. IPv4 naslov tunelske končne točke je
določen z IPv4 naslovom, ki je vsebovan v (IPv4 kompatibilnem) ciljnem
naslovu IPv6 paketa. Značilni predstavniki avtomatsko nastavljivih
tunelov so 6to4, ISATAP, Teredo, posredniški tuneli (angl. Tunnel
Broker).
ročno nastavljive tunele, kjer administrator ročno nastavi parametre za
končne robne točke tunela in tehnologijo ovijanja. IPv4 naslov tunelske
končne točke je določen s parametri, ki jih poda usmerjevalnik, ki izvaja
ovijanje paketov. Značilni predstavniki ročno nastavljivih tunelov so IP v
IP, GRE (angl. Generic Routing Encapsulation), IP/MPLS (IP
Multiprotocol Label Switching).

Samodejno nastavljivi tuneli so zelo uporabni v začetni fazi prehoda na IPv6, saj
omogočajo, da na cenovno dostopen način zagotovimo povezljivost v IPv6 omreţja,
ki ga lahko izkoristimo za testiranje in učenje ali za priklop manjših skupin
uporabnikov. V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili samodejno nastavljive
tunele.
4.2.1

Posrednik tunelov (Tunnel Broker)

Posredniki tunelov so organizacije, ki omogočajo končnim gostiteljem ali
usmerjevalnikom z dvojnim skladom, da preko IPv4 omreţja s pomočjo
vzpostavljenega tunela prejmejo povezljivost v IPv6 omreţje. V Sloveniji lahko
končni uporabniki dobijo tunelsko IPv6 povezljivost preko tunelske vhodne točke, ki
jo omogoča Laboratorij za telekomunikacije26, ki deluje v okviru Fakultete za
elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Obstaja še mnoţica drugih posrednikov, kot so
npr.: SixXS, Tunnel Broker (Hurricane Electric) in drugi. Spisek evropskih tunelskih

26

Fakulteta za telekomunikacije: http://www.ltfe.org/ltfefour6/

Urban Kunc: Strategija prehoda na internetni protokol IPv6

stran 39

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

posrednikov
je
mogoče
najti
na
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_IPv6_tunnel_brokers#Europe.

Magistrsko delo

naslovu:

Pri storitvi posredništva tunela se uporabnik, ki uporablja operacijski sistem z
dvojnim skladom, poveţe na posredniški streţnik, kjer se registrira. Z registracijo
pridobi ustrezne konfiguracijske parametre, na podlagi katerih lahko vzpostavi tunel
skozi IPv4 omreţje med svojo delovno postajo oz. robnim usmerjevalnikom ter
končno robno točko posrednika tunela. Ponudnik oz. posrednik tunela periodično
preverja status tunela in tunelskega gostitelja. Če gostitelj storitve dalj časa ne
uporablja, jo podre ter ponudi naprej drugemu uporabniku.
Ker smo ţeleli preveriti delovanje IPv6 protokola, smo se v okviru raziskovanja
registrirali pri podjetju Hurricane Electric, ki nudi brezplačno storitev priklopa na IPv6
preko tunela (Tunnel Broker). Na ponudnikovi spletni strani smo se registrirali27 in
prejeli naslednje potrebne mreţne parametre, ki so nam omogočili povezljivost v
IPv6 internet:
Account: (ime računa)
Global Tunnel ID: (globalna identifikacijska točka tunela) Local Tunnel ID:
(lokalni identifikator tunela)
Description: xxx
Registration Date:
Sat, Dec 5, 2009
Tunnel Endpoints
Server IPv4 address: 216.66.xx.xx
Server IPv6 address: 2001:470:1f0a:xxx::1/64
Client IPv4 address: 93.103.xxx.xxx
Client IPv6 address: 2001:470:1f0a: xxx::2/64
Available DNS Resolvers
Anycasted IPv6 Caching Nameserver:
2001:470:20::xxx
Anycasted IPv4 Caching Nameserver:
74.82.42.xx
Routed IPv6 Prefixes and rDNS Delegations
Routed /48: Allocate /48
Routed /64: 2001:470:1f0b:xxx::/64
RDNS Delegation NS1:
none
RDNS Delegation NS2:
none
RDNS Delegation NS3:
none
ASN: none
Opomba: črka x predstavlja dodeljen IP naslov gostitelja.
Ponudnik ima na svoji spletni strani ţe prednastavljene skripte za najbolj razširjene
usmerjevalnike, ki podpirajo IPv6 protokol in ostale IPv6 podporne protokole. Pri
testiranju smo uporabili Mikrotikov usmerjevalnik RB493AH, ki ima ţe (programsko)
podporo IPv6 protokolu. S pomočjo prednastavljene skripte za Mikrotikove
usmerjevalnike smo uspešno vzpostavili povezljivost z IPv6 internetom. Ker smo
ţeleli preveriti tudi razliko v hitrosti med IPv4 povezljivostjo, ki jo nudi lokalni
internetni ponudnik (T-2) in IPv6 povezljivostjo preko tunela, ki jo nudi Tunnel
Broker, smo se povezali na Arnesovo omreţno diagnostično orodje (ang. NDT –
27

Hurricane Electric: Registration: dosegljivo na naslovu: http://tunnelbroker.net/register.php, obiskano dne
5.12.2009
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Network Diagnostic Tool) IPv4 (http://ndt.arnes.si/) in IPv6 (http://ndt.ipv6.si/)
omreţni diagnostični streţnik.
Slika 19 prikazuje primerjavo hitrosti prenosa preko IPv6 (tunela) in IPv4. Kot je iz
slike razvidno, je hitrost preko tunela manjša kot preko direktne IPv4 povezave.

Slika 19: Primerjava med IPv6 in IPv4 povezljivostjo
4.2.2

Mehanizem 6to4

Mehanizem 6v4 (angl. 6to4) lahko uporabimo, kadar ţelimo povezati izolirana IPv6
omreţja preko avtomatično vzpostavljenega tunela, ki je vzpostavljen skozi IPv4
omreţje. Mehanizem je enostaven, podpira ga večina operacijskih sistemov
(Windows, Linux, BSD), vključno s PC kompatibilnimi napravami. Mehanizem 6v4
celotno IPv4 omreţje interneta pojmuje kot povezavo, kjer je moţno oddajanje samo
enemu prejemniku. Mehanizem 6v4, ki je standardiziran z RFC3056, se lahko izvaja
v relacijah:




usmerjevalnik – usmerjevalnik,
gostitelj – usmerjevalnik,
usmerjevalnik – gostitelj.

Omenjeni standard predpisuje tudi samostojen naslovni format IPv6 naslova, ki je
sestavljen iz štirih blokov, v katerem so vrednosti zapisane v šestnajstiški obliki:






prvo 16-bitno polje prestavlja naslovni prostor, ki definira mehanizem
6v4. Sestavljen je iz formata 2002::/16, ki predstavlja rezerviran naslov
za naslavljanje 6v4,
drugo 32-bitno polje predstavlja dodeljeni javni globalni IPv4 naslov, ki je
dodeljen s strani Internetnega ponudnika,
tretje 16-bitno polje predstavlja ID podomreţja, ki je nastavljeno znotraj
organizacije,
64-bitno polje, ki identificira končno vozlišče (strojni naslov
komunikacijskega vmesnika) na podomreţju organizacije.

Slika 20 prikazuje strukturo 6v4 naslovnega polja.
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ID podomreţja

ID vmesnika

16 bitov

64 bitov

Slika 20: Struktura 6to4 naslovnega polja
Tuneliranje 6v4 se samodejno izvaja na vmesniku končnega gostitelja ali
usmerjevalnika, ki omogoča ovijanje 6v4. Ime vmesnika je odvisno od nastavitev
računalnika, praviloma pa so vmesniki, ki izvajajo tuneliranje, označeni z zvezdico
(*). V primeru, da je to operacijski sistem Windows, je ta vmesnik imenovan Local
Area Connection * 6 (Davies, 2006). Vmesnik, ki izvaja tuneliranje 6v4, pojmuje IPv4
Internet kot samostojen (single) povezovalni sloj oziroma podobno povezavo, kot jo
predstavlja Ethernet. V primeru tunelske povezave 6v4 je v podatkovnem
povezovalnem sloju uporabljen način ovijanja paketov IPv4.
Velikokrat je prisotno napačno razumevanje principa 6v4, da za komuniciranje z
IPv6 omreţji oz. streţniki v internetu potrebujemo IPv6 povezljivost, ki jo pridobimo
od svojega internetnega ponudnika. Čeprav je to zaţeleno, ta pogoj ni nujen.
Mehanizem 6v4 nam omogoča, da:




ustvarimo in uporabljamo javno globalno IPv6 predpono omreţja, ki
temelji na dodeljenem IPv4 naslovu v obliki: 2002:IPv4_naslov::/48,
se povezujemo na svoj ţe vzpostavljen del IPv6 (pod)omreţja skupaj s
tuneliranjem IPv6 prometa čez IPv4 internet,
se povezujemo in koristimo IPv6 vire, ki so povezani samo v IPv6
internet.

Vmesniki, ki izvajajo 6v4 ovijanje, uporabljajo svoj lastni 6v4 IP naslov, ki predstavlja
izvorni IPv6 naslov. Tunelski 6v4 vmesnik določa ciljni IPv4 naslov, ki ga prebere iz
ovitega IPv4 naslova (drugi in tretji blok ciljnega IPv6 naslova).
RFC3056 določa štiri komponente, ki so del implementacije 6to4. To so:




6v4 gostitelj. Ta predstavlja računalnik, ki je konfiguriran vsaj z enim 6v4
naslovom (2002::/16 predpono). 6v4 gostitelji ne potrebujejo nobene
dodatne podpore ali ročne konfiguracije parametrov, saj vse potrebne
podatke samodejno dobijo od usmerjevalnika s funkcionalnostjo 6v4 ali
DHCPv6 streţnika. 6v4 gostitelji nimajo tunelskega vmesnika niti ne
izvajajo tuneliranja.
6v4 usmerjevalnik. Usmerjevalnik uporablja 6v4 tunelski vmesnik, ki
omogoča posredovanje 6v4 naslovljenega prometa med 6v4 gostitelji
znotraj posamezne lokacije ali med drugimi 6v4 usmerjevalniki. Omogoča
tudi posredovanje prometa med napravami, ki so v funkciji 6v4
gostitelja/usmerjevalnika ali 6v4 posrednika (angl. Relay).
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Gostitelj/usmerjevalnik 6v4. Je IPv6/IPv4 gostitelj, ki uporablja 6v4
tunelski vmesnik, s katerim izmenjuje 6v4 naslovljen promet z drugimi
6v4 gostitelji/usmerjevalniki, 6v4 usmerjevalniki ali 6v4 posredniki čez
IPv4 internet. Za razliko od 6v4 usmerjevalnikov, 6v4
gostitelj/usmerjevalnik ne posreduje prometa drugim 6v4 gostiteljem.
Primer 6v4 gostitelja/usmerjevalnika je npr. gostitelj z Windows Vista
operacijskim sistemom, ki je direktno povezan v IPv4 internet z
dodeljenim IPv4 javnim naslovom.
6v4 posrednik (angl. Relay). 6v4 posredniki so bili vzpostavljeni z
namenom, da izvajajo posredništvo med IPv4 Internetom in IPv6
Internetom. 6v4 posrednik je usmerjevalnik, ki posreduje 6v4 naslovljen
promet med 6v4 usmerjevalniki in 6v4 gostitelji/usmerjevalniki, ki so
povezani v IPv4 internet in gostitelji, povezanimi samo v IPv6 omreţje.
Paketi, ki prihajajo iz IPv6 Interneta in so naslovljeni na 6v4
usmerjevalnike ali 6v4 gostitelje, morajo biti poslani preko 6v4 posrednika
s pomočjo običajnega IPv6 usmerjanja. RFC3056 določa, da morajo 6v4
posredniki oglaševati samo 2002::/16 omreţje ne pa tudi podomreţje.

V kolikor ţeli 6v4 usmerjevalnik ali gostitelj komunicirati z 6v4 usmerjevalnikom ali
gostiteljem, se ta povezava vzpostavi preko IPv4 interneta. V primeru, da ţeli 6v4
usmerjevalnik ali gostitelj komunicirati z gostiteljem, ki se nahaja v IPv6 omreţju, se
ta komunikacija vedno vzpostavi preko 6v4 posrednika, ki nato posreduje promet
proti IPv6 internetu. V obratni smeri, ko 6v4 posrednik prejme promet iz IPv6
Interneta in je ta naslovljen v 6v4 omreţja, pakete ovije v IPv4 pakete ter jih
posreduje ustreznemu 6v4 usmerjevalniku ali gostitelju.
Slika 21 prikazuje promet vzpostavitve komunikacije med 6v4 gostiteljem ter
streţnikom, ki se nahaja v IPv6 Internetu.
IPv6 naslov streţnika:
2002:DB8:1A:2F3B:2AA:FF:FE28:9C5A

6v4
posrednik

IPv6
INTERNET

IPv4
INTERNET
192.88.99.1/24
2002:C058:6301::1
6v4 usmerjevalnik
Privzeti prehod: 192.88.99:1

IPv6
usmerjevalnik

IPv6 glava
Ciljni naslov: 2002:DB8:1A:2F3B:2AA:FF:FE28:9C5A
Izvorni naslov: 2002:9D:3C:1:1::1

6v4 gostitelj
2002:9D3C:1:1::1

Slika 21: Komunikacija med 6v4 gostiteljem in IPv6 gostiteljem
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Mehanizem 6rd

Mehanizem 6rd (angl. Rapid Deployment), ki ga opredeljuje RFC5569, je
tranzicijska tehnika, ki tudi omogoča IPv6 povezljivost skozi obstoječe IPv4 omreţje.
Mehanizem ima podoben koncept kot mehanizem 6v4 in omogoča ponudniku
storitev hitro uvedbo IPv6 ('unicast') storitev, pri čemer naročniki lahko uporabljajo
IPv6 in IPv4 storitve sočasno. Arhitektura 6rd se sestoji iz:






CPE usmerjevalnih prehodov (angl. Router Gateway) s podporo 6rd, ki
omogočajo programsko (softwire) ovijanje paketov IPv6 v IPv4, ki se
izvaja na strani naročnikov,
enega ali več 6rd prehodov (lahko so nadgrajeni 6to4 posredniki), ki
omogočajo zaključevanje (terminiranje) tunelov in usmerjanje IPv6
paketov v IPv6 omreţje,
obstoječih dostopovnih IPv4 omreţij ponudnika.

Pri mehanizmu 6v4 uporablja 6v4 gostitelj ali usmerjevalnik globalno (fiksno)
predpono, ki se začne z vrednostjo 2002::/16. Pri mehanizmu 6rd ponudnik storitve
uporablja specifično IPv6 predpono, ki jo pridobi od svojega regionalnega
internetnega registrarja. 6rd naslov CPE naprave je tako sestavljen iz:





ponudnikove IPv6 predpone (/26),
unikatnega globalnega IPv4 naslova, ki je dodeljen CPE napravi,
dela naslova, ki določa ID podomreţje,
ID vmesnika.

6rd mehanizem v času tranzicije na čisti IPv6 predstavlja za internetne ponudnike
moţen način zagotavljanja IPv6 povezljivosti. 6rd je v svoje omreţje zelo uspešno
in to v kratkih petih tednih implementiral francoski internetni ponudnik Free. Glede
na podatke28 naj bi IPv6 povezljivost preko mehanizma 6rd imelo omogočeno preko
1.500.000 Freejevih rezidenčnih naročnikov.
4.2.4

ISATAP

ISATAP (angl. Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol) je še en
mehanizem, ki omogoča avtomatsko tuneliranje IPv6 paketov skozi IPv4 omreţje.
ISATAP je bil predstavljen v RFC4214 in kasneje dopolnjen s sedanjim RFC 5214.
6v4 mehanizem zagotavlja povezljivost v IPv6 internet tako IPv6 kot tudi IPv4/IPv6
gostiteljem. ISATAP omogoča avtomatsko tuneliranje gostiteljem ne glede na to, ali
uporabljajo zasebni ali javni IPv4 naslov. Tako kot pri drugih tranzicijskih
mehanizmih je tudi pri ISATAP ključen način naslavljanja končnih naprav.
ISATAP naslov je lahko:



28

IPv6 globalni usmerjevalni 'unicast' naslov (kadar se promet usmerja proti
IPv6 internetu),
IPv6 povezavno-lokalni (kadar se promet izmenjuje med direktno
povezanimi gostitelji ali usmerjevalniki),

RFC5569: http://tools.ietf.org/html/rfc5569
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IPv4 naslov (kadar se povezuje z IP4 gostitelji).

Ko komuniciramo neposredno s sosedom v lokalnem omreţju, njegov ID vmesnika
povezavno-lokalni (angl. Link-local) naslov avtomatsko naznanja tunelsko končno
točko. ISATAP pojmuje IPv4 infrastrukturo kot podatkovni povezavni sloj virtualnega
nerazpršenega večdostopovnega omreţja (angl. NBMA - Nonbroadcast MultipleAccess Network), ki ne omogoča razpršenega oddajanja (angl. Broadcast) ali
oddajanja več gostiteljem hkrati. NBMA je omreţje direktno povezanih računalnikov
in naprav, kjer se komunikacija med njimi izmenjuje preko navideznih povezav.
Primer takšnih omreţij so ATM, blokovno posredovanje (angl. Frame Relay) ali
X.25. Ker ISATAP pojmuje IPv4 omreţje kot NBMA, ne uporablja značilne
funkcionalnosti IPv6 protokola, to je odkrivanje sosedov ali usmerjevalnikov.
Običajno se v IPv6 okoljih v ta namen uporablja funkcionalnosti protokola ICMPv6.
Naslov povezavnega sloja, ki je povezan z IPv6 naslovom, je mogoče razbrati v
zadnjih 32 bitih IPv6 naslova, zato mehanizma za odkrivanje sosedov ne
potrebujemo. Ker ISATAP tudi ne omogoča naslavljanja več oddajnikom hkrati, nam
to preprečuje uporabo funkcionalnosti avtomatskega odkrivanja usmerjevalnikov. Za
pridobitev informacije o razpoloţljivih usmerjevalnikih imamo na razpolago tri
načine:




usmerjevalnike vpišemo ročno v 'Host' tabelo gostitelja (potencialna lista
usmerjevalnikov),
jih oglašujemo s pomočjo protokola DHCP,
IP naslovi in pripadajoče popolno kvalificirano domensko ime (FQDN) so
zapisani v DNS streţniku.

Ko gostitelj enkrat pridobi IPv4 naslove vseh potencialnih usmerjevalnikov, lahko
vsakemu na njegov IP naslov direktno pošlje povpraševanje (angl. Router
solicitation). Pri tem lahko gostitelj koristi pridobljen usmerjevalnikov povezavnolokalni IP naslov ali tunelira svoje povpraševanje v IPv4. Na podlagi odgovora
usmerjevalnika lahko gostitelj kreira svoj IPv6 globalni naslov, ki temelji na
oglaševani predponi (usmerjevalnika) in ISTAP ID-ju vmesnika (0000: 5EFE+IPv4
naslov). ISTAP mehanizem je podprt v protokolnem skladu Microsoft Windows XP,
Vista, Windows 7, Windows Mobile in v nekaterih distribucijah Linuxa.
4.2.5

Teredo

Teredo (RFC4380) je še en IPv6 tranzicijski mehanizem, ki omogoča dodeljevanje
naslovov in tuneliranje 'unicast' prometa IPv6/IPv4 gostiteljem, ki se nahajajo za
IPv4 NAT napravami. Gostitelji lahko uporabljajo v primeru mehanizma Teredo
zasebne IP naslove (RFC1918). Da lahko vzpostavimo komunikacijo skozi NAT
napravo, Teredo gostitelji tunelirajo ves IPv6 promet v UDP paketih, ki so oviti in
poslani Teredo posrednikom. Pri tem izkoriščamo specifiko večine NAT naprav, da
transparentno prepuščajo UDP pakete, katerih koristna vsebina sta glava in vsebina
IPv6 paketa.Tehnika Teredo se sestoji iz treh osnovnih komponent:




Teredo odjemalca,
Teredo streţnika,
Teredo posrednika.
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Teredo odjemalec, ki podpira oba IP protokolna sklada (IPv4 in IPv6), prejme od
Teredo streţnika IPv6 predpono ter obenem deluje kot vstopna/izstopna točka
tunela. Teredo streţnik posluša prihajajoči promet na UDP vratih 3544 ter ga
posreduje naprej proti Teredo posredniku. Teredo posredniki so IPv4/IPv6 mejni
usmerjevalniki, ki posredujejo IPv4 UDP promet med Teredo streţniki in čistimi IPv6
odjemalci, ki se nahajajo v IPv6 internetu in ki komunicirajo preko IPv6 prometa.
Posredniki delujejo kot tunelska končna točka za IPv6 pakete, ki so tunelirani čez
UDP IPv4. Teredo posredniki poleg tega oglašujejo dosegljivost Teredo storitev v
IPv6 omreţje, obenem pa so zmoţni komunicirati tudi z drugimi tranzicijskimi
mehanizmi, kot je npr. 6to4. Teredo streţnik in posrednik sta običajno locirana na
isti lokaciji. Slika 22 prikazuje infrastrukturo Teredo.

Teredo
odjemalec

NAT

IPv4
glava

NAT

UDP
glava

IPv6
glava

IPv6
koristna vsebina

IPv4 omreţje

Teredo
odjemalec

Teredo
streţnik

Teredo
posrednik

IPv6 omreţje

IPv6
odjemalec

IPv6
glava

IPv6
koristna vsebina

Slika 22: Infrastruktura Teredo
Specifična za Teredo je tudi njegova naslovna struktura.
naslovno strukturo paketov Teredo.

Slika 23 prikazuje

32 bitov

32 bitov

16 bitov

16 bitov

32 bitov

Teredo predpona

IPv4 naslov
Teredo streţnika

Zastavice

Mapirana
odjemalčeva
UDP vrata

Mapiran
odjemalčev IPv4
naslov

Slika 23: Teredo naslovna struktura paketa
Teredo IPv6 naslovna struktura predstavlja zaradi vstavljene IPv6 usmerjevalne
predpone sicer neučinkovit način rabe IPv6 naslovnega prostora. Razlog je v tem,
da mora Teredo posrednik oglaševati dostopnost Teredo storitev preostalemu delu
IPv6 interneta. 32-bitna Teredo predpona je skupna vsem Teredo streţnikom, tako
da mora Teredo posrednik oglaševati v IPv6 Internet IPv6 predpono, ki se mora
Urban Kunc: Strategija prehoda na internetni protokol IPv6

stran 46

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

ujemati najmanj s Teredo predpono in IPv4 naslovom Teredo streţnika. To pomeni,
da se mora usmerjevalna predpona za vsak različen Teredo streţnik injicirati v IPv6
Internet. V teoriji lahko to pomeni injiciranje usmerjevalne predpone v IPv6 Internet
za vsako IPv4 lokacijo, ki se skriva za NAT napravo. Če nimamo niti IPv6
povezljivosti niti skupnega prostora za 6v4 usmerjevalnik in NAT, se zaradi
navedenega Teredo storitev uporabi le kot zadnjo moţnost. Zaradi njegove
kompleksnosti je vprašljivo tudi njegovo delovanje v okoljih, ki so postavljeni za NAT
napravami, saj obstaja veliko variacij NAT-a, ki niso nujno kompatibilne s Teredo
mehanizmom (6net Consortium, 2005). Čeprav je lahko Teredo uporaben
tranzicijski mehanizem, ne smemo zanemariti dejstva, da lahko predstavlja tudi
varnostno vrzel. V kolikor nimamo ustreznega nadzora nad prometom, lahko z
uporabo tega mehanizma odtekajo podatki iz organizacije.

4.3 Translacijski mehanizmi29
4.3.1

Osnove NAT(PT) mehanizma

Dokler smo uporabljali samo klicne modemske povezave do ponudnika interneta, je
bilo IPv4 naslovov dovolj, saj se je s prekinitvijo povezave sprostil tudi začasno
dodeljen IPv4 naslov. S porastom širokopasovnih povezav pa internetni ponudniki,
in sedaj tudi mobilni operaterji, prihajajo v situacijo, da jim IPv4 naslovov zmanjkuje,
saj širokopasovne povezave zahtevajo stalno povezljivost v internet ter stalno
dodeljene IP številke.
Porabo javnih globalnih IP naslovov zmanjšuje tudi translacijski mehanizem
imenovan NAPT (angl. Network Address Port Translation). Osnovni NAT
mehanizem, ki izvaja samo translacijo naslovov, je bil predstavljen leta 1994 z
RFC1631. NAT mehanizem, ki je običajno implementiran kot del
usmerjevalnika/poţarne pregrade, ima en zunanji vmesnik, ki je naslovljen z javnim
IPv4 naslovom ter enega ali več notranjih vmesnikov, ki so povezani na notranje
zasebno omreţje. V notranjem omreţju uporabljamo zasebne IPv4 naslove, ki so
določeni z RFC1918 in se lahko podvajajo tudi v drugih zasebnih omreţjih. Z
RFC1918 določeni zasebni IP naslovi (10.0.0.0-10.255.255.255; 172.16.0.0172.31.255.255; 192.168.0.0-192.168.255.255) se lahko uporabljajo izključno v
zasebnih omreţjih ter se ne smejo pojaviti v javnem internetnem omreţju. Da
zadostimo tej zahtevi, morajo biti zasebni IPv4 naslovi blokirani na robnih poţarnih
pregradah zasebno/javnega omreţja.
Vsaka vzpostavljena komunikacija med računalnikom v zasebnem omreţju ter
računalnikom v javnem internetu predstavlja TCP/UDP sejo, ki jo unikatno
identificira kombinacija parametrov: izvorni IP naslov, izvorna TCP/UDP vrata, ciljni
javni IP naslov in ciljna TCP/UDP vrata. Sporočila ICMP protokola, ki so integralni
del IP protokola ter sluţijo za javljanje napak v komunikaciji, so identificirana kot nterka: izvorni IP naslov, ID ICMP poizvedbe in ciljni IP naslov. Vse druge seje so
okarakterizirane kot n-terka izvornega IP naslova, ciljnega IP naslova in vrsta IP
protokola.

29

Povzeto po Kunc (2010a)

Urban Kunc: Strategija prehoda na internetni protokol IPv6

stran 47

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Osnovna naloga usmerjevalnika, ki uporablja NAT mehanizem, je prevajanje IP
naslovov iz enega naslovnega področja v drugega, pri čemer je usmerjanje paketov
transparentno za obe končni točki. NAPT (za razliko od osnovnega NAT
mehanizma) ne prevaja samo IP naslovov, temveč tudi številke vrat (portov).
Usmerjevalnik z NAPT funkcionalnostjo analizira komunikacijski promet, ki potuje
skozenj ter pri tem gradi tabelo povezav (sej) med računalniki zasebnega omreţja in
računalniki javnega omreţja.
Poznamo več izvedb prevajanja IP, TCP/UDP glav, ki so uporabni pri različnih
aplikacijah. Ker ima vsaka aplikacija svoje specifike, morajo praviloma NAT naprave
podpirati vsaj naslednje karakteristike prevajanja (RFC2663):






transparentno dodeljevanje naslovov (angl. Transparent Address
assignment),
statično dodeljevanje naslovov (angl. Static Address assignment),
dinamično dodeljevanje naslovov (angl. Dynamic Address assignment),
transparentno usmerjanje (angl. Transparent routing),
prevajanje ICMP paketov (angl. ICMP error packet translation).

Pri transparentnem dodeljevanju naslovov NAT vzpostavi relacijo med zasebnimi
naslovi in javnimi ter obratno, pri čemer omogoča transparentno usmerjanje
datagramov, ki prehajajo med obema naslovnima področjema. Pri povezovanju IP
naslovov (zasebni, javni) lahko v nekaterih primerih naprednejši NAT mehanizem
upošteva tudi t.i. transportne identifikatorje, kot so številka TCP/UDP vrat in ICMP
identifikatorjev poizvedb (angl. Queery Identifiers). Mehanizem, ki omogoča tudi
prevajanje transportnih identifikatorjev, je bil predstavljen leta 1999 z RFC2663.
Omenjeni translacijski mehanizem so poimenovali Network Address Port Translation
(NAPT), v literaturi zasledimo tudi imena kot so Port Address Translation (PAT) ali
maskiranje (angl. Masquerading).
Pri statičnem dodeljevanju imamo direktno mapiranje enega IP naslova iz
zasebnega omreţja v en javni IP naslov, ki velja samo za čas operacije NAT. Pri
dinamičnem dodeljevanju se nabor dodeljenih javnih IP naslovov dinamično
dodeljuje omreţju zasebnih naprav. Ko se posamezna seja zaključi, je porabljen
javni IP naslov razpoloţljiv za druge računalnike iz zasebnega omreţja.
Pri transparentnem usmerjanju je NAT usmerjevalnik nameščen na robu med
dvema različnima IP naslovnima shemama in prevaja IP naslove v glavi IP paketa
tako, da so paketi pravilno usmerjeni v pravo omreţje. Ker ima NAT naprava
povezave z večjim številom naslovnih področij (angl. Realm), mora pravilno
prenašati informacije o omreţjih (npr. usmerjevalne protokole) iz ene naslovne
sheme (področja) v drugo. V nasprotnem je oglaševanje usmerjevalnih informacij
nesprejemljivo.
Če med dvema naslovnima področjema uporabljamo NAT napravo, moramo
transparentno spreminjati tudi ICMP pakete, ki nosijo informacije in obvestila o
uspešnosti/neuspešnosti komunikacije (npr. ciljni naslov je nedosegljiv, čas je
potekel, problemi parametrov). Spremembe v ICMP paketih vključujejo tudi
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spremembe originalnega IP paketa in njegove koristne vsebine (ICMP), ki nosi
informacije o napakah.
Značilno za NAPT mehanizem je, da uporablja multipleksirano dinamično tabelo.
Zaradi prevajanja transportnih identifikatorjev lahko večje število računalnikov v
zasebnem omreţju uporablja za izhod proti javnemu omreţju samo en IP naslov.
Zaradi prevajanja transportnih identifikatorjev imamo lahko na zunanjem vmesniku
usmerjevalnika samo en javni IP naslov, ob translaciji pa računalniki iz notranjega
(zasebnega) omreţja poleg zamenjanega IP naslova (zasebni v javni IPv4)
dinamično dobijo dodeljeno tudi številko TCP/UDP vrat, s katero se računalnik
predstavlja v globalnem internetu.
NAPT je v primerjavi z NAT bistveno bolj varen, saj zaradi spreminjanja transportnih
identifikatorjev blokira dostop do katerihkoli notranjih vrat (portov) s strani zunanjega
gostitelja, kar je bila ključna pomanjkljivost mehanizma NAT. Praviloma vsi sodobni
usmerjevalniki, ki izvajajo omenjeno translacijo, uporabljajo mehanizem NAPT,
vendar bomo izraz NAT v nadaljevanju obdrţali, saj se je v svetu najbolj uveljavil.
4.3.2

Large Scale NAT

V maju 2009 je organizacija IETF objavila internetni osnutek, imenovan Large Scale
NAT (LSN). LSN, ki ga v literaturi zasledimo tudi pod imenom Carrier Grade NAT
(CGN) ali Address Family Transition Routers (AFTR), podobno kot NAT izvaja
translacijo IP naslovov ter TCP/UDP vrat, le da je ta naprava za razliko od NAT
naprav, ki so nameščene pri končnih (rezidenčnih, poslovnih) uporabnikih,
nameščena pri internetnemu ponudniku. Gre torej za izredno kompleksno in
zmogljivo napravo, ki mora sočasno beleţiti na tisoče hkratnih sej in izvajati
translacijo med notranjim in javnim internetnim omreţjem. IETF predlog LSN
mehanizma predvideva tri različne koncepte translacije (IETF, 2009a):



4.3.3

NAT 444,
DS-Lite (NAT 464),
NAT 64.

NAT 444

Slika 24 prikazuje konceptualni primer translacije z mehanizmom NAT444.
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Slika 24: Translacija z NAT444 mehanizmom
(Vir: Doyle, 2009b)
Internetni ponudnik ima s strani regionalnega ali lokalnega internetnega registrarja
običajno rezerviran blok IPv4 javnih naslovov, ki jih dodeljuje naprej svojim
(rezidenčnim, poslovnim) uporabnikom, streţnikom in usmerjevalnikom. Ponudnikov
celotni dodeljeni nabor IPv4 naslovov se s pomočjo mehanizma, imenovanega
CIDR (angl. Classless Inter-Domain Routing), preko robnega usmerjevalnika proti
zunanjemu internetu oglašuje in usmerja kot ena agregirana usmerjevalna pot.
Internetni ponudnik dodeljene javne IPv4 naslove nastavi na zunanje vmesnike LSN
naprav v svojem omreţju. Med notranjimi vmesniki LSN naprav in zunanjimi
vmesniki NAT naprav (rezidenčnih, poslovnih) uporabnikov se uporablja privatno
omreţje, običajno iz bloka 17.16.0.0/12, znotraj omreţja uporabnika pa se uporablja
drug privatni naslovni prostor, tipično blok iz razreda A (10.0.0.0/8).
Ko uporabnik pošlje paket v javno omreţje, se njegov zasebni IP naslov (npr.
10.1.1.1/8) in številka vrat na NAT napravi preslika v drug IP naslov, ki je v drugem
bloku in v drugo številko TCP/UDP vrat (npr. zasebni razred B, z IP številko
172.16.1.1/12). Ko paket prejme naprava LSN, se zopet izvede translacija IP
naslova in vrat, tokrat v javni IP naslov, ki je dodeljen internetnemu ponudniku.
Paket, ki kot odgovor iz javnega interneta pride na ponudnikov usmerjevalnik, se
usmeri na LSN napravo (ki ponovno izvede translacijo IP naslova in vrat), ta pa jo
posreduje naprej uporabnikovi NAT napravi, ki spet izvede ustrezno
translacijo. Usmerjanje paketov iz interneta proti uporabnikovemu notranjem
omreţju je odvisno vsaj od dveh stvari:


seja, ki se začne na strani uporabnikovega omreţja, mora imeti na strani
NAT naprave uporabnika in na na strani LSN naprave pravilno mapiranje
IP naslovov in vrat,
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usmerjevalna pot, gledano s strani javnega interneta, mora biti unikatno
identificirana.

Paket, ki prispe iz javnega interneta, mora biti torej pravilno usmerjen na IPv4
(agregacijske) naslove, ki jih ima dodeljen internetni ponudnik. Ko je paket enkrat v
omreţju ponudnika, se mora usmeriti na pravilen LSN (kar je običajno programski
proces na robnem oziroma agregacijskem usmerjevalniku), kjer se izvede ustrezna
translacija (naslovov, vrat), da se paket posreduje naprej na NAT napravo končnega
uporabnika, kjer se je začela komunikacija. Translacija se, odvisno od smeri
prometa (proti internetu ali proti uporabniku), za vsak paket izvede dvakrat: na strani
uporabnikove NAT naprave in na strani LSN naprave internetnega ponudnika. Ker
se v vseh primerih uporablja IPv4 naslove (javne, privatne), govorimo o NAT444.
Opisani pristop je za ponudnika storitev zelo sprejemljiv, saj na strani NAT naprav
končnih uporabnikov ni potrebe po zamenjavi opreme, ker je za napravo vseeno ali
je na zunanjem vmesniku javni ali zasebni IPv4 naslov.
Vendar ima opisani pristop tudi negativne strani. Ena od pomanjkljivosti te
arhitekture in LSN rešitev nasploh je razširljivost. Za vsako NAT napravo se lahko
skriva ogromno število naprav. Vsaka od teh končnih naprav lahko proizvaja
mnoţico sočasnih sej. Ker NAT444 obstaja šele zelo kratek čas, je izredno teţko
napovedati, koliko (zasebnih) omreţij in koliko končnih uporabnikov lahko
posamezni LSN sočasno obdela, ne da bi prihajalo do zamašitev prometa ali
podiranja povezav.
Drugi problem, ki ga ta rešitev prinaša, je nastavljanje zasebnih IPv4 naslovov. Če
omreţje ni pravilno konfigurirano, lahko prihaja do podvajanja IP naslovov. Lahko se
namreč zgodi, da internetni ponudnik med LSN in NAT napravo uporablja enak
naslovni blok, kot se ga uporablja v končnem zasebnem omreţju uporabnika. V tem
primeru bodo vsi paketi izgubljeni. Zagotavljanje, da bo uporabnik uporabljal blok IP
naslovov, ki ni v konfliktu s ponudnikovim, lahko povzroči velike administrativne
teţave.
Problem, ki se prav tako izpostavlja z NAT444 arhitekturo, je usmerjanje prometa
med dvema ali več omreţji, ki sta povezani na isto LSN napravo. Ko npr. ţeli
uporabnik iz enega zasebnega omreţja poslati paket drugemu uporabniku, ki je v
drugem omreţju in ki je povezan v isto LSN napravo, bodo poţarne pregrade paket
blokirale, saj se po omenjenem pravilu (RFC1918) zasebnih naslovov ne sme
usmerjati izven zasebnega omreţja. Da se izognemo temu problemu, se morajo
paketi najprej usmeriti na zunanji vmesnik LSN naprave, kjer paket dobi javni naslov
ter nato zopet usmeriti nazaj v drugo zasebno omreţje. Če je teh primerov veliko,
kmalu lahko nastane situacija, da porabimo ves razpoloţljivi javni IPv4 naslovni
prostor, ne da bi promet odšel v javni internet.
Slika 25 prikazuje situacijo, kjer zaradi nastavljenega pravila poţarna pregrada
blokira vhodni promet iz IP rezerviranih naslovov.
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Slika 25: Blokiranje RFC 1918 naslovov
Predlagana rešitev tega problema je, da bil se del preostalih javnih IPv4 naslovov
rezerviral kot skupna raba, ki se lahko uporablja na posamezni LSN napravi
(podobno kot so rezervirani zasebni naslovi v RFC1918), internetni ponudnik pa jih
nato dinamično dodeljuje posameznim sejam glede na zahteve, ki prihajajo iz
notranjih omreţij. To je trenutno le predlagana rešitev (IETF, 2009d), saj ni bil
rezerviran še noben blok naslovov iz naslovne sheme IPv4.
4.3.4

NAT 464

Rešitev za problem usmerjanja paketov med dvema ali več zasebnimi omreţji skozi
isto LSN napravo nam ponuja arhitektura NAT464. Slika 26 prikazuje mehanizem
NAT464.
IPv4
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Javni agregiran
IPv4 naslovni prostor

Internetni ponudnik

Javni IPv4
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NAT64
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Slika 26: NAT464
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Mehanizem NAT64, ki je naslednik mehanizma NAT-PT, omogoča podobno
funkcionalnost, prevajanje IPv6 v IPv4 in obratno, vendar je bistveno bolj
izpopolnjen (IETF, 2009c). DNS64, ki mehanizmu NAT64 pomaga pri translaciji,
sintetizira iz A zapisa v DNS streţniku zapis AAAA. Oba mehanizma tako
omogočata, da odjemalec, ki uporablja izključno IPv6 protokol, lahko vzpostavi
komunikacijo z IPv4 streţniki ter hkrati omogoča, da se vzpostavi direktna
komunikacija med čistim IPv6 in IPv4 odjemalcem. Omenjena translacija se izvaja s
pomočjo translacijskega algoritma, ki omogoča translacijo IP/ICMP glav (IETF,
2009b). NAT64 in
DNS64 je po mnenju njegovih razvijalcev enostavno
implementirati, saj ni potrebnih sprememb ne na IPv6 odjemalcih ne na IPv4
streţnikih. Za osnovno funkcionalnost moramo NAT64 funkcijo implementirati le v
napravi, ki povezuje obe (čisti) omreţji (IPv6 in IPv4), vključno z implementacijo
DNS64 funkcionalnosti na DNS streţniku, nameščenemu v IPv6 omreţju. V
arhitekturi NAT464 se torej uporablja omenjeni translacijski mehanizem.
NAT464 uporablja med LSN napravo in končno NAT napravo uporabnikov (samo)
protokol IPv6, med notranjim zasebnim omreţjem in NAT napravo ter med LSN
napravo in javnim omreţjem pa izvaja translacijo med obema protokoloma. IPv4
paketi, ki prihajajo iz zasebnega omreţja uporabnikov, se na NAT napravi prevedejo
(translirajo) v IPv6 pakete. Ti se nato usmerijo do LSN naprave, ki izvede translacijo
iz IPv6 na javno dodeljen IPv4 naslov. Pri tem ni moţnosti, da bi prišlo do konfliktov
med IPv6 naslovi na zunanji strani NAT naprav in IPv4 naslovi na notranji, zasebni
strani omreţja. Predlagana rešitev ima tudi slabe strani. NAT464 poenostavlja
vmesno cono med LSN in NAT, pri čemer sta najbolj problematični tako LSN kot
NAT naprava, saj morata izvajati prevajanje iz IPv4 v IPv6 in obratno.
4.3.5

Dual-Stack Lite

Dual-Stack Lite model je leta 2008 predstavil Alain Durand iz podjetja Comcast.
Comcast je sicer največji kabelski operater v ZDA, ki zagotavlja širokopasovni
internet, televizijo in storitve telefonije tako za rezidenčne kot poslovne uporabnike.
Kot operater z 20 milijoni uporabnikov širokopasovnega interneta ima zaradi
pomanjkanja IPv4 naslovnega prostora velik interes za uvedbo IPv6 protokola.
Trenutni osnutek (v6) je v veljavi do februarja 2011 (IETF, 2009f). Dual-Stack Lite je
bistveno boljši pristop kot NAT464, saj izkorišča prednosti NAT464 in obenem
zmanjšuje njegove probleme. Dual-Stack Lite uporablja IPv6 povezave med
ponudnikom in uporabnikom, toda ne izvaja NAT64 translacije. Ko uporabniška
naprava (CPE-Customer Premises Equipment) v zasebnem omreţju pošlje IPv4
paket v internet, se ta paket zaradi potreb transporta do LSN naprave ovije v IPv6
paket, LSN naprava paket dekapsulira in izvede translacijo NAT44. Tuneliranje IPv4
čez IPv6 je enostavnejši in učinkovitejši način kot translacija, saj ni vprašljiva
učinkovitost, kar je bil problem pri mehanizmu NAT464. Slika 27 prikazuje
arhitekturo Dual-Stack Lite, kjer so IPv4 paketi od CPE naprave do LSN naprave
tunelirani skozi IPv6 tunel.
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Slika 27: Dual-Stack Lite
Pri tej arhitekturi je dodaten element na strani LSN naprave, ki izvaja mapiranje med
IPv6 paketom, ki nosi informacijo o IPv4 paketu, in uporabljenimi TCP/UDP vrati ter
izhodnim IPv4 paketom, ki se usmeri proti internetu. Ker je vsak prihajajoč paket z
IPv6 naslovom na LSN napravo unikaten za vsakega uporabnika (kombinacija IPv6
izvorni naslov+IPv4 izvorni naslov+vrata TCP/UDP protokola), lahko učinkovito
izvajamo diferenciacijo med različnimi sejami in uporabniki. Ko LSN naprava iz
interneta dobi povratni IPv4 paket, pogleda v svojo mapirno tabelo, kjer dobi IPv4
naslov končnega uporabnika, zamenja številko vrat, ovije paket v IPv6 ter ga
posreduje v ciljno uporabnikovo omreţje. Z drugimi besedami, mapiran IPv6 naslov
ne razlikuje samo uporabnikovega zasebnega omreţja, temveč zagotavlja tudi
referenco na končno tunelsko točko.
Ker predpostavljamo, da je v zasebnem omreţju različno število končnih
računalnikov, ki uporabljajo enega ali oba IP protokola, se mora DS Lite
funkcionalnost izvajati na robnem usmerjevalniku zasebnega omreţja. Če uporabnik
pošlje IPv6 paket, se paket transparentno usmeri na LSN napravo. V kolikor robna
naprava uporabniškega omreţja prejme IPv4 paket, mora izvesti IPv4-IPv6 ovijanje
ter paket posredovati naprej na LSN. Slabost, ki jo prinaša DS Lite, je zamenjava ali
nadgradnja uporabniškega robnega usmerjevalnika (CPE), kar prinaša stroške
internetnemu ponudniku. Internetni ponudniki so velikokrat nenaklonjeni temu, da bi
vznemirjali svoje uporabnike, poleg tega zamenjava opreme predstavlja strošek in
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logističen problem (zamenjava in konfiguracija naprave). Iz tega razloga je tudi za
pričakovati, da v kolikor se bodo internetni ponudniki odločali za implementacijo DS
Lite tehnologije, jo bodo verjetno najprej implementirali pri svojih novih uporabnikih,
obstoječi CPE-ji pri nezahtevnih naročnikih pa se bodo zamenjevali v skladu z
amortizacijskem načrtom.
Drug Dual-Stack Lite model, ki ga prikazuje slika 28, ne vpeljuje DS Lite
funkcionalnosti na robnih napravah zasebnih omreţij, temveč na strani končnih
individualnih naprav.

IPv4
INTERNET

IPv6
INTERNET

INTERNETNI
PONUDNIK

LSN

IPv6 povezava

CPE
NAT

2001:db8:1333::1234

10.1.1.1

Slika 28: Dual-Stack Lite z uporabo dveh protokolov
Ta naprava uporablja oba protokola (IPv6 in IPv4), tako da lahko pošilja in sprejema
IPv6 in IPv4 promet.
4.3.6

A+P Addressing and forwarding

Mehanizem A+P je še en primer internetnega osnutka, ki je nastal kot posledica
pomanjkanja IPv4 naslovnega polja in počasnega uveljavljanja IPv6 protokola.
Trenutno je A+P ţe dobil strateško dovolj močno pozicijo, da bo morda v okviru
organizacije IETF organizirana samostojna delovna skupina. A+P je v določenih
elementih podoben mehanizmu DS Lite, saj so razlike bolj kot ne v mestu NAT-a in
dodeljevanja vrat.
Osnovna ideja A+P mehanizma je, da omogoča souporabo IPv4 naslovov na način,
da se določeni biti, ki opredeljujejo številko vrat v TCP/UDP glavi protokola, dodajo
obstoječemu IPv4 naslovu kot podaljšek (Address+Port; A+P), pri čemer se
aplikacijam zmanjša nabor moţnih vrat, ki jih lahko naslavljajo. Predlagana rešitev
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tako omogoča dodeljevanje enakih IPv4 naslovov različnim napravam, pri čemer
vsaka aplikacija, ki teče na napravi, lahko uporablja (odpira) samo omejeni nabor
vrat (portov) za komuniciranje z drugo napravo. TCP ali UDP glava transportnega
protokola poleg ostalih polj vsebuje tudi 16-bitno polje, ki opredeljuje izvorna in ciljna
vrata (angl. Source/Destination Port), preko katerih lahko dve napravi (aplikaciji)
komunicirata. Z obstoječim TCP/UDP protokolom lahko tako naslavljamo 216
oziroma 65535 komunikacijskih vrat. Številke vrat so razdeljene na tri območja
(IANA, 2009):






številke vrat od 0 do 1023 so t.i. dobro znana vrata (angl. Well Known
Ports), ki se jih lahko uporablja izključno za sistemske procese ali
programske ukaze s strani privilegiranih uporabnikov,
številke vrat od 1024 do 49151 so t.i. registrirana vrata, ki jih na večini
operacijskih sistemov lahko uporabljajo običajni uporabniški procesi ali
programi, ki jih poganjajo navadni (nepriviligirani) uporabniki,
številke vrat od 49152 do 65535 so t.i. dinamična vrata ali zasebna vrata,
ki jih lahko uporabljajo katerekoli javno določene aplikacije.

Prednost podaljšanega naslavljanja (A+P) je ohranjanje komunikacije od konca do
konca (angl. End-to-end), za razliko od NAT naprav, ki to komunikacijo prekinjajo
(spreminjajo glavo IP paketa). Avtorji A+P zagovarjajo tezo, da je bil internet
zasnovan za komunikacijo od konca do konca s hitrim posredovanjem paketov po
jedru omreţja in pametnimi robnimi napravami brez vmesnih translacijskih
mehanizmov, ki bi preoblikovali vsebino paketov. Z implementacijo različnih oblik
NAT naprav se v omreţje dodaja dodatna kompleksnost, ki omejuje, upočasnjuje in
spreminja komunikacijo med končnimi točkami. Današnje NAT naprave, ki vse bolj
delujejo kot prehod v aplikacijskem sloju (angl. Application Layer Gateway), po
mnenju avtorjev ne bodo delovale z CGN/LSN napravami internetnega ponudnika.
CGN pristop velikih NAT translatorjev na strani internetnega ponudnika dodaja
pregrado, nad katero ima nadzor samo internetni ponudnik, ne pa tudi uporabnik.
Vprašljiva je tudi uporaba novih aplikacij, ki so nameščene in uporabljene na strani
uporabnikov, saj so lahko na strani CGN naprav blokirane. CGN naprave lahko
postanejo kritična točka odpovedi, obenem pa je vprašljiva tudi njihova razširljivost.
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VARNOSTNA VPRAŠANJA PRI UVEDBI IPv6

5

Uvedba IPv6 prinaša mnogo izzivov tudi na varnostnem področju. Dosedanja
tradicionalna paradigma omreţja, ki temelji na varnostni arhitekturi perimetra, ki je
omreţno centriran, se umika modelu prenosa komunikacije od konca do konca. Kot
navaja NIST (NIST, 2010), se veliko tehničnih ekspertov strinja, da v začetni fazi
uvedba novega protokola, kot je IPv6 povečuje groţnje in varnostno ranljivost
informacijskih sistemov. Za zagotovitev potrebne varnostni bodo potrebni dodatni
viri, ki se bodo ukvarjali z groţnjami, ki jih prinaša dvojno okolje (IPv4 in IPv6). Ker
je IPv6 ţe del protokolnega sklada marsikatere strojne ali programske opreme, je
zelo verjetno, da se bo IPv6 pojavil v operativnih omreţjih brez vednosti
(nepoučenih) upraviteljev omreţja in neodvisno od načrtov in varnostne politike
organizacij. Zaradi tega bi morale vse organizacije razviti potrebne varnostne načrte
in politike, ki bi se ukvarjale z IPv6 prometom, ne glede na njihovo odločitev ali in
kdaj bodo izvedli prehod na IPv6. Čeprav so bili tranzicijski mehanizmi skrbno
načrtovani za različne scenarije, delovanje v načinu dvojnega sklada poleg večjih
operativnih stroškov povečuje tudi varnostno tveganje.
IPv6 ni nič bolj varen kot IPv4, četudi je IPsec ţe del IPv6 protokola samega.
Teoretično smo lahko varnejši le v idealnem okolju, kjer imamo dobro kodirane
aplikacije, robustno infrastrukturo z upravljanjem identitet in učinkovito upravljanje z
digitalnimi ključi ter računalniško izobraţene uporabnike, ki se zavedajo
računalniških groţenj. V realnem okolju, kjer se ne uporablja nobenih kriptografskih
zaščit, pa se IPv6 okolje v primerjavi z IPv4 v ničemer ne razlikuje. Poleg tega se
večina varnostnih groţenj pripeti na aplikacijskem sloju.
NIST priporoča vpeljavo naslednjih osnovnih ukrepov, s katerimi lahko ublaţimo
varnostna tveganja pri procesu uvajanja IPv6 (NIST, 2010):










uporabimo IPsec protokol, s katerim lahko overjamo uporabnike in
preverjamo celovitost sporočila,
uporabimo različne tipe IPv6 naslavljanja, s katerimi omejimo dostop in
vedenje o strukturi notranjega IPv6 okolja (zasebno naslavljanje, unikatno
lokalno naslavljanje, razpršeno dodeljevanje virov),
vzpostavimo politiko bolj doslednega filtriranja ICMPv6 prometa (uporaba
priporočil RFC4890),
v IPv6 okolju moramo identificirati zmoţnosti in slabosti naprav, ki
zagotavljajo zaščito omreţja (poţarne pregrade, IDS/IPS sistemi).
omogočimo nadzorne mehanizme, ki jih v IPv4 morda okolju nismo
uporabljali (npr. uporaba pravila ‘default deny’, uvedba varnostnih
mehanizmov na nivoju usmerjanja),
bodimo pozorni na varnostne aspekte, ki jih prinašajo tranzicijski in tunelski
mehanizmi (npr. 6to4; IPv6 tuneliranje skozi IPv4 omreţje),
če imamo samo IPv4 omreţje, blokirajmo ves IPv6 promet in tranzicijske
mehanizme (vključno na delovnih postajah: Teredo, ISATAP, 6to4).
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5.1 Uporaba varnostnega protokola IPsec v okolju IPv6
Protokol IPsec se v protokolnem skladu, enako kot protokol IP, umešča v omreţni
sloj. Za aplikacijski sloj je popolnoma transparenten, kar pomeni, da je vrsta
podatkov, ki jih ščitimo, poljubna. V IPv4 okolju se IPsec največ uporablja pri zaščiti
navideznih zasebnih omreţij ter za varen dostop do zasebnih omreţij preko javnega
interneta. Kljub varnosti, ki jo zagotavlja IPsec, so določeni omejitveni dejavniki, ki
zavirajo njegovo vpeljavo. NIST (2010) je npr. med razlogi, ki omejujejo razširjenost
IPsec v IPv4 okolju, izpostavil naslednje:





pomanjkanje globalnih javnih IPv4 naslovov,
kompleksnost njegove implementacije,
pomanjkanje potrebne infrastrukture za overjanje,
nezmoţnost programov, da se s svojimi vmesniki poveţejo na IPsec
podsistem operacijskega sistema.

Velikokrat je pri vzpostavitvi IPsec povezave omejitveni dejavnik usmerjevalnik na
vhodu v omreţje, ker nima podpore za IPsec (ne omogoča funkcije 'NAT traversal').
Danes ima večina operacijskih sistemov, usmerjevalnikov in varnostnih naprav
IPsec integriran v svojem protokolnem skladu. Zgodovinsko gledano je bil IPsec
implementiran ločeno z IPv4 skladom v primerjavi z IPv6, kjer je IPsec sedaj
integralni del specifikacij tega protokola.
Kljub vsemu pa IPsec tudi v IPv6 okolju (še) nima podpore za 'multicast' promet.
Problem izhaja iz dejstva, da morajo prejemniki dešifrirati isti paket, ki ga pošilja
'multicast' streţnik. Souporaba skupnega skrivnega ključa med vsem prejemniki s
stališča varnosti ni najboljša rešitev. Dodaten varnostni problem nastane, kadar
gostitelji pošiljajo pakete na 'multicast' naslov. Ker si mora vsak od teh gostiteljev
deliti isti overitveni mehanizem, lahko en izvorni gostitelj preslepi identiteto drugega.
Posledično prejemnik ('multicast' streţnik) ne more razločiti (overiti) pravega
pošiljatelja.
IPsec onemogoča, da bi napadalec prestregel paket ter ga spremenil (zamenjal
paket s svojim), ne da bi to zaznal prejemnik. Mehanizem zaščita pred odgovori
(angl. Anti-replay protection) deluje tako, da se beleţi zaporedje paketov tako, kot
prihajajo. Prejemnik za vsak paket preveri ali ima prejeti paket za ena večjo
zaporedno število od predhodnega. Če pride do odstopanj, program pošlje
pošiljatelju sporočilo o napaki, paket zavrţe in napako zabeleţi (čas in datum
prejema, izvorni in ciljni naslov, zaporedna številka). Pri 'multicast' prometu ta
mehanizem ne deluje, saj se lahko zgodi, da pošiljatelji legitimno simultano
generirajo pakete, ki imajo isto zaporedno številko. Raziskovalci IETF delovne
skupin (the Group Security Research Group30 in Multicast Security31) še iščejo
sprejemljiv način, kako bi razširili uporabo IPsec tudi pri 'multicast' oddajanju.
Poleg preprečevanja podvajanja podatkov lahko izpostavimo še naslednje varovalne
funkcije IPsec (Kolar, 2003):


30
31

omogoča nadzor dostopa do virov,

IETF GSEC: http://www.securemulticast.org/gsec-index.htm
IETF MSEC: http://www.securemulticast.org/msec-index.htm
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omogoča filtriranje dostopa v posamezna območja. S tem preprečujemo
neavtorizirane dostope in blokiramo določen tip omreţnega prometa.
omogoča overjanje identitete,
z overjanjem preverjamo, če so podatki poslani iz pristnih virov;
zagotavlja zaupnost podatkov,
s šifriranjem in uporabo skrivnih ključev zagotavljamo samo pooblaščen
dostop do podatkov;
zagotavlja celovitost podatkov,
prejemnik lahko preveri, če so se podatki med prenosom spremenili;
omogoča zaščito pred analizo prometa,
ker so podatki v IPsec tunelu je onemogočeno prisluškovanje prometa.

Glavni gradniki IPsec so:







varnostna arhitektura IP protokola (RFC4301), ki določa osnovne
zahteve pri Ipsec,
varnostna zveza (SA).
Pomembna komponenta IPsec je varnostna zveza (ang. SA – Security
Association). Vsaka instanca IPsec ima podatkovno bazo (ang. SAD –
Security Association Database) varnostnih zvez vseh aktivnih IPsec
povezav. Baza vsebuje podatke o parametrih vsake SA zveze: tip zaščite
(tunelski, transportni), uporabljen protokol (AH ali ESP), šifrirne
parametre in ključe, čas obstoja zveze in značko SPI (angl. Security
Parameter Index), ki identificira pakete, ki so zaščiteni z vsako varnostno
zvezo.
varnostna protokola AH in ESP (RFC483532)
AH (angl. Authentication Header) in ESP (angl. Encapsulating Security
Protocol) sta glavna dva varnostna protokola v IPsec, ki zagotavljata
overjanje identitete, celovitost in šifriranje podatkov. AH zagotavlja samo
overjanje identitete in celovitost podatkov, ESP pa tudi šifriranje. ESP
postaja prevladujoči varnostni protokol, AH protokol pa se opušča.
mehanizem izmenjave ključev IKE (angl. Internet Key Exchange)
Obstaja IKE verzija 1 in verzija 2. IKEv2 v primerjavi z IKEv1 vsebuje
mnogo poenostavitev in izboljšav na nivoju varnosti, diagnostike,
učinkovitosti in zanesljivosti, zato se ga priporoča kot privzeti protokol
izmenjave ključev (NIST, 2010). IKE določa varnostne parametre,
zaščitene IPsec povezave, se pogaja in vzpostavlja IPsec varnostno
zvezo; se pogaja za ključe, upravlja, posodablja in briše IPsec varnostne
zveze. IKE overjanje in upravljanje s ključi temelji bodisi na predhodno

32

IETF RFC4835: Cryptographic Algorithm Implementation Requirements for Encapsulating Security Payload (ESP)
and Authentication Header (AH), dosegljivo na: http://www.ietf.org/rfc/rfc4835
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določenem skupnem ključu (angl. Pre-shared key) bodisi na uporabi
infrastrukture javnih ključev.
nadzor dostopa
IPsec končne točke izvajajo filtriranje prometa z namenom, da samo
overjeni IPsec uporabniki dostopajo do določenih virov v omreţju. IPsec
končne točke lahko tudi dovoljujejo ali blokirajo določen tip omreţnega
prometa (npr. dovoljujejo dostop do spletnega streţnika in blokirajo
souporabo datotečnih virov
protokol IPComp za stiskanje koristne vsebine (opcijska izbira)33
Opcijsko omogoča brez-izgubno stiskanje koristne vsebine, preden pride
do šifriranja podatkov.

Večina IPsec implementacij uporablja simetrično in asimetrično kriptografijo.
Asimetrična kriptografija se uporablja za overjanje identitete, simetrična pa za
zaščito (šifriranje) podatkov. Simetrična kriptografija uporablja iste ključe za šifriranje
in dešifriranje podatkov, asimetrična pa ima ločene ključe za šifriranje in dešifriranje
oziroma za digitalno podpisovanje (overjanje) in preverjanje digitalnega podpisa
(Brezavšček, 2005). Simetrična kriptografija je učinkovitejša, saj zahteva manj
procesne moči kot asimetrična, vendar je problem izmenjava ključev. Predstavniki
simetrične kriptografije so: DES (angl. Digital Encryption Standard), 3DES (angl.
Triple DES), Rijndael/AES (angl. Advance Encryption Standard), Blowfish, RC4 in
IDEA (angl. International Data Encryption Algorithm). Za izvedbo šifriranih
zgoščevalnih algoritmov (HMAC – Hash Message Authentication Code) se
uporabljajo MD5 (angl. Message Digest) in SHA-1 (angl. Secure Hash Algorithm) ter
AES-XCBC-MAC-96.
Pri asimetrični kriptografiji uporabljamo zasebni in javni ključ. Zasebni ključ se
uporablja za digitalno podpisovanje podatkov in dešifriranje podatkov, javni ključ pa
za šifriranje podatkov ter preverjanje istovetnosti digitalnega podpisa. Predstavniki
asimetrične kriptografije so: Diffie-Hellman, RSA (angl. Rivest, Shamir, Adleman),
DSA (angl. Digital Signature Algorithm) in ECDSA (angl. Elliptic Curve DSA).
IPsec omogoča tri primarne varnostne modele:




33

Prehod-prehod (angl. Gateway-to-gateway).
Pri tem modelu se ščiti komunikacija med dvema specifičnima
omreţjema. Primer tega je npr. varna povezava oddaljene poslovne
enote z matičnimi podjetjem. Za uporabnika je tovrsten model
transparenten in na strani uporabnika ne potrebuje nameščanja in
konfiguriranja programske opreme.
Gostitelj-prehod (angl. Host-to-gateway)
Ta model ščiti komunikacijo med enim ali več individualnimi gostitelji in
omreţjem organizacije. Uporablja se za (oddaljen) dostop zaposlenih do
omreţja matične organizacije. Uporabnik ima na svoji strani namensko
programsko opremo, ki omogoča funkcionalnosti IPsec (overjanje in

IETF RFC2393: IP Payload Compression Protocol (IPComp), dosegljivo na: http://tools.ietf.org/html/rfc2393
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šifriranje), na strani organizacije pa je vzpostavljen IPsec VPN
koncentrator/usmerjevalnik, ki zaključuje IPsec povezavo ter jo usmerja
(nezaščiteno) glede na vzpostavljeno politiko v ustrezno podomreţje
organizacije. VPN koncentrator lahko izvaja overjanje sam, ali pa je v ta
namen postavljen namenski overitveni streţnik.
Slabost: uporabnik mora imeti (predhodno) nameščeno in konfigurirano
ustrezno programsko opremo.
Gostitelj-gostitelj (angl. Host-to-host)
Ta model ščiti komunikacijo med dvema specifičnima računalnikoma.
Velikokrat se uporablja v primerih, ko potrebujemo varno (šifrirano)
povezavo do streţnikov.

Slika 29 prikazuje vse tri opisane varnostne modele IPsec.

INTERNET

LAN

LAN

Robni
usmerjevalnik

Robni
usmerjevalnik

Arhitektura Prehod-prehod (tunelski način)

INTERNET

LAN

Robni
usmerjevalnik

Arhitektura Gostitelj-prehod
(tunelski način)

INTERNET
LAN

LAN

Arhitektura Gostitelj-gostitelj
(transportni način)

Slika 29: Varnostni modeli IPsec
Overitvena glava – AH (angl. Authentication Header) zagotavlja celovitost za glavo
paketa (razen nekaj polj, ki se stalno spreminjajo) in podatke. Poleg overjanja
identitete gostitelja, opcijsko tudi omogoča zaščito pred odgovori in zaščito dostopa.
AH ne izvaja šifriranja za noben del paketa (NIST, 2005). AH protokol uporablja
šifrirano zgoščevalno funkcijo (HMAC) in skupni (simetrični) ključ, ki ga poznata
samo komunikacijska partnerja. Algoritem s skritim ključem na podlagi vsebine
paketa ustvari unikatno MAC (angl. Message Authentication Code) 96-bitno kodo, ki
jo vstavi v polje HMAC AH glave. Glede na vzpostavljeno varnostno zvezo (SA)
prejemnik ob prejemu paketa najprej izračuna svojo MAC vrednost, ki jo nato
primerja z vrednostjo, ki je dodana paketu. V primeru, da je izračunana vrednost
drugačna od vrednosti, ki je priloţena v AH glavi, se paket zavrţe. Za zaščito pred
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odgovori skrbi 32-bitna zaporedna številka (angl. Sequence number), ki se z vsakim
paketom spreminja, pošiljatelj in prejemnik pa poznata njen algoritem spreminjanja
(vrednost zaporedne številke se v primerjavi s predhodnim paketom poveča za ena).
Pomembno polje v AH glavi je tudi SPI (angl. Security Parameter Index), v katero se
zapisuje unikatna vrednost, ki določa unikatni identifikator posamezne povezave
med dvema sistemoma. Vsaka končna točka uporablja svojo SPI (šestnajstiško)
vrednost. Ker je pri izračunavanju HMAC vrednosti vključen tudi izvorni in ponorni IP
naslov, je AH protokol velikokrat nezdruţljiv z NAT napravami, saj spreminjajo IP
naslove v glavi paketa (NAT-Traversal omogoča uporabo IPsec). Slika 30 prikazuje
princip overitvenega postopka z uporabo HMAC algoritma.

Slika 30: Overitveni postopek IPsec
(vir: Drča, 2010)
AH protokol omogoča dva varnostna modela: transportni način in tunelski način. Pri
transportnem načinu se povezava tipično vzpostavi od konca do konca med dvema
končnima računalnika (glej slika 29). Pri tunelskem načinu se povezava začne in
zaključi na robu končnega omreţja (VPN koncentratorju). V tunelskem načinu AH
protokol za vsak IP paket ustvari novo IP glavo (IP naslov prehoda). V transportnem
načinu se uporablja obstoječa izvorna IP glava, ki je postavljena na začetku paketa,
AH glava pa se umesti za njo.
V IPv6 so zaradi nove strukture glave tudi spremembe pri uporabi IPsec. Pri uporabi
IPv6 paketov AH protokol ščiti AH glavo in 'Destination Option' razširitveno glavo.
Ščiti tudi IPv6 glavo in vse razširitvene glave, ki se nahajajo pred AH glavo, razen
spremenljivih polj. Slika 31 prikazuje strukturo IP paketa pri uporabi AH v tunelskem
in transportnem načinu. Večina današnjih IPsec implementacij podpira drugo verzijo
IPsec (RFC 2406 in RFC 4303), kjer ESP protokol podpira celovitost podatkov in
šifriranje. Zaradi tega se uporaba AH protokola počasi opušča (NIST, 2005).
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Slika 31: Struktura IP paketa pri uporabi AH v tunelskem in transportnem načinu
Zavarovanje vsebine pred nepooblaščenimi vpogledi se vrši s protokolom ESP
(angl. Encapsulating Security Payload). ESP je danes najbolj uporabljen IPsec
varnostni protokol. V prvi verziji IPsec je ESP zagotavljal samo šifriranje koristnih
podatkov, AH protokol se je uporabljal za zaščito celovitosti. Z drugo verzijo IPsec je
ESP postal bolj fleksibilen, saj lahko izvaja tudi overjanje, s katerim zagotovimo
zaščito celovitosti podatkov (vendar ne ščiti zunanje IP glave). Če bi ţeleli ESP
uporabiti samo za overjanje identitete, se to izvede z 'Null ESP' šifrirnim algoritmom.
Pri ESP šifriranju podatkov se morata obe končni strani dogovoriti za skrivni ključ.
Preden gostitelj, pobudnik komunikacije začne s šifriranjem, podatke deli na majhne
bloke iste dolţine (npr. 128 bitov z uporabo AES). Nad njimi z istim ključem kot ciljni
gostitelj izvede niz različnih kriptografskih operacij. Ko ciljni gostitelj sprejme pakete,
izvede dešifriranje z uporabo istega ključa in podobnim procesom, le v nasprotnem
vrstnem redu.
Tako kot AH, ima tudi ESP varnostni protokol transportni in tunelski način delovanja.
V tunelskem načinu ESP za vsak nov paket kreira novo IP glavo, ki vsebuje IP
naslov prehoda. ESP tunelski način se lahko uporablja v vseh treh naštetih
varnostnih modelih (gostitelj-gostitelj, gostitelj-prehod, prehod-prehod). V tunelskem
načinu lahko za vsak paket šifriramo podatke in/ali ščitimo podatke kot tudi izvorno
IP glavo. V primeru, da ESP overjanje uporabljamo za zaščito celovitosti, ima vsak
paket opcijo ESP overjanje (angl. ESP authentication) in ESP zaglavje. ESP tunelski
način se uporablja pogosteje kot transportni način.
V transportnem načinu ESP ohrani izvorno IP glavo na začetku paketa. ESP lahko
šifrira in/ali ščiti celovitost koristne vsebine in del ESP komponent, ne pa tudi IP
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glave. ESP transportni način se uporablja v gostitelj-gostitelj arhitekturi. Transportni
način je nezdruţljiv z NAT. Slika 32 prikazuje strukturo IP (v4 in v6) paketa pri
uporabi ESP v tunelskem in transportnem načinu.
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Slika 32: Struktura IP paketa pri uporabi ESP v tunelskem in transportnem načinu
Preden si dve končni točki začneta preko IPsec protokola izmenjevati podatke, se
morata dogovoriti glede overitvenega algoritma, šifrirnega algoritma, uporabe
ključev, časovne veljavnosti ključev ter metode izmenjave ključev. V prvi fazi se
strani dogovorita o uporabi varnostnih protokolov. V drugem koraku s pomočjo
protokola Diffie-Hellman tvorita skrivni ključ. Ta je osnova za tvorjenje še treh
ključev, ki se v procesu komunikacije uporabljajo za overjanje in šifriranje podatkov.
Šifriranje lahko poteka preko skupnega ključa (angl. Pre-shared key) ali simetrične
kriptografije in šifrirnih algoritmov kot so: AES128-CBC, 3DES-CBC in AES-CTR.
IPsec šifrirne mehanizme opredeljujeta RFC 430834 in RFC486935.
V tretjem koraku se sistema medsebojno overita.
IPsec pozna štiri overitvene metode:


34
35

uporaba skupnega ključa (angl. Pre-shared key)
Pri tej metodi si končni točki ţe vnaprej izmenjata oz. se dogovorita za
določeno alfa-numerično vrednost, ki je vhodna vrednost za generiranje
skrivnega ključa, ki bo uporabljen za zaščito komunikacije. Ta način je
primeren le za majhno (še obvladljivo) število uporabnikov.

IETF RFC4308: Cryptographic Suites for IPsec, dosegljivo na http://www.ietf.org/rfc/rfc4308
IETF RFC4869: Suite B Cryptographic Suites for IPsec, dosegljivo na: http://www.ietf.org/rfc/rfc4869
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uporaba digitalnih potrdil
Vsaka končna točka ima svoje digitalno potrdilo, ki vsebuje javni ključ.
Pošiljatelj podatkov uporabi pripadajoči zasebni ključ, s katerim pred
pošiljanjem digitalno podpiše podatke, prejemnik pa preveri podpis z
javnim ključem pošiljatelja. Pri digitalnem podpisovanju se uporablja RSA
algoritem.
Uporaba infrastrukture javnih ključev
Namesto uporabe javno/zasebnih ključev za podpisovanje podatkov
vsaka stran šifrira podatke s svojim zasebnim ključem in jih dešifrira z
javnim ključem pošiljatelja. V tem primeru moramo imeti vzpostavljeno
infrastrukturo javnih ključev (PKI – Public Key Infrastructure) ter
izdajatelja digitalnih potrdil. Ta overitvena metoda je določena z IKE
standardom.
Zunanje overjanje
Čeprav v IKE standardu ni posebej določeno, nekatere IPsec
implementacije podpirajo tudi zunanji način overjanja s pomočjo
overitvenih streţnikov in storitev (npr. Kerberos).

Čeprav zagotavlja IPsec močan mehanizem za zagotavljanje celovitosti in varnosti
podatkovne komunikacije, ima po drugi strani pomemben vpliv na učinkovitost
omreţja. Nekatere študije so pokazale, da varnostni prehodi z implementiranim
IPSec potrebujejo več virov za upravljanje in iskanje varnostnih zvez kot pa s
šifriranjem prometa. Pravilna implementacija in konfiguracija teh komponent zato
kritično vpliva na bodočo učinkovitost omreţja.
Zavedati se tudi moramo, da se z IPsec ščitimo pred groţnjami in ranljivostmi samo
na nivoju od omreţnega do aplikacijskega sloja. Še vedno potrebujemo zaščito pred
vdorom, nezaţeleno pošto in škodljivo programsko opremo. Ena od sprejemljivih
rešitev je ta, da so IDS sistemi in skenerji virusov postavljeni med omreţjem in
gostitelji. V nasprotnem je zaščita neuporabna, če je promet z IPsec šifriran.
Varnostna orodja kot so IDS sistemi in skenerji virusov namreč ne morejo
pregledovati z IPsec šifrirane pakete. NIST vidi največji problem pri uporabi IPsec v
napačni izbiri varnostnih storitev ali parametrov. Dokumentacija prodajalcev morda
priporoča samo uporabo IPsec šifriranja, ne pa tudi overjanja identitete. To pa ni v
skladu z varnostnimi priporočili, ki svetujejo oboje, šifriranje in overjanje.

5.2 Grožnje varnosti v okolju IPv6
V okviru raziskave smo preučili tudi veliko literature, ki se ukvarja z varnostnimi
vprašanji uvajanja IPv6. Ugotovitev večine avtorjev in varnostnih strokovnjakov
(Morgan, 2006; NIST, 2010; in drugi), je, da informacijski sistemi zaradi uporabe
IPv6 ne bodo v ničemer bolj varni od IPv4 sistemov. Nekateri tranzicijski,
translacijski ali tunelski mehanizmi ob neustreznih varnostnih ukrepih celo
povečujejo varnostna tveganja informacijskih sistemov. Novejši Windows sistemi
imajo npr. ţe privzeto aktiviran IPv6 protokolni sklad. V praksi lahko to pomeni, da
četudi informacijski sistem deluje v IPv4 okolju in brez ustreznih varnostnih kontrol
na robu omreţja organizacije, se lahko posamezni (IPv6) gostitelji povezujejo v IPv6
internet. V laični literaturi lahko sicer preberemo, da bo IPv6 bolj varen v primerjavi z
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IPv4 zaradi integriranega IPsec protokola, vendar menimo, da ta trditev ne drţi. IPv4
je lahko ob pravilni implementaciji IPsec enako varen kot v IPv6 okolju. Veliko
varnostnih groţenj, ki smo jih poznali v IPv4 okolju, se enako ali z določenimi
spremembami pojavlja tudi v IPv6 okolju. Izpostavili bomo naslednje glavne
varnostne probleme in napade, ki lahko izkoriščajo ranljivost IPv6:











onemogočanje ali ohromitev storitve (DoS/DDoS),
prepoznavanje omreţja in njegovih virov z namenom manipuliranja,
neavtorizirani dostopi,
manipulacija glave in fragmentacija IPv6 paketov,
laţno predstavljanje,
zloraba protokola ND in DHCPv6,
zloraba ICMPv6,
napadi na usmerjevalne protokole,
napadi na aplikacijskem sloju,
varnostne groţnje pri uporabi tranzicijskih, translacijskih in tunelskih
mehanizmov.

Našteti napadi in zlorabe so v nekaterih primerih enostavnejši za izvedbo v
primerjavi z IPv4, nekateri napadi so teţje izvedljivi, pri nekaterih pa se menja samo
način izvedbe. V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili najbolj pogoste moţne
napade in zlorabe ter kako se pred njimi zavarujemo.
5.2.1

Onemogočanje ali ohromitev storitve

Onemogočanje ali ohromitev informacijske-telekomunikacijske storitve (angl. DoS –
Denial of Service) je pogost način napadov na streţnike, ki v IPv6 okolju ni bistveno
drugačen kot v IPv4 okolju. Najpogostejši načini tega napada so (Morgan, 2006 in
Wikipedia36):





poraba sistemskih virov (pasovna širina, procesorska zmogljivost),
zastrupljanje konfiguracijskih nastavitev usmerjanja,
zasičenje ali prekinitve povezave za pretok podatkov med ponudnikom
storitev in uporabniki,
razdor povezav med fizičnimi komponentami v omreţju.

Veliko tipičnih napadov DoS v IPv6 okolju je vezanih na zlorabo protokola ND.
Distribuiran napad zavrnitve storitve (angl. DDoS – Distrubuted Denial of service) je
še posebna oblika napada, kjer mnoţica povezanih okuţenih gostiteljev simultano
napade storitev določenega streţnika. Značilni DDoS napadi v okolju IPv6 so TCP,
UDP in ICMP poplavljanje (angl. TCP, UDP, ICMP flood) ter smurf napadi, kjer
napadalec zasiči in poplavlja ţrtev s povratnimi sporočili iz vozlišč. Raziskava, ki so
jo opravili avtorji Xinyu Y, Ting M. in Yi Shi (IEEE Xplore, 2007), je pokazala, da se
vseh naštetih napadov lahko učinkovito ubranimo z uporabo IPsec protokola.

36

Wikipedia, Denial-of-service-attack, dosegljivo na: http://en.wikipedia.org/wiki/Ddos#Distributed_attack
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Prepoznavanje omrežja in njegovih virov z namenom manipuliranja

Prepoznavanje omreţja in njegovih virov (angl. Reconnaissance) so pogosto prve
aktivnosti napadalca. Napadalec ima namen zvedeti vse o omreţju, kar običajno
izvede s skeniranjem omreţja in njegovih virov (pregledovanje odprtih portov,
poslušanje prometa, načrtno pošiljanje ICMPv6 Echo paketov-pinganje, skeniranje
ranljivosti nameščenih aplikacij). Glavni cilj vseh aktivnosti je, da napadalec pridobi
čim več informacij o omreţju, uporabniku, od operacijskega sistema do aplikacij, ki
se poganjajo na gostiteljskem sistemu, informacije o omreţni napravah ter njihovih
povezavah med seboj.
Prepoznavanje omreţja in njegovih virov v IPv6 okoljih je teţje izvedljivo v primerjavi
z IPv4. Razlika je predvsem v velikosti posameznega podomreţja (264), kjer se
izvaja skeniranje, saj je bistveno večje kot pri IPv4. Če je bilo za skeniranje IPv4
omreţja potrebno nekaj sekund, bi v pravilno načrtovanem IPv6 okolju napadalec
potreboval leta (Convery, Miller, 2004). To ne pomeni, da tovrstnih napadov ne bo
več, temveč se bodo spremenile le tehnike iskanja ţrtve.
Napadalec s pomočjo programske opreme in priklopom na omreţje velikokrat
prisluškuje omreţnemu prometu (angl. Sniffing). Vohljanje se lahko izvaja bodisi v
lokalnem omreţju bodisi v prostranem WAN omreţju. Koristi so pridobivanje
podatkov na aplikacijskem sloju, ki se prenašajo v nešifrirani obliki (npr. e-pošta).
Vohunjenje se lahko izvaja bodisi v aktivni ali pasivni obliki.
Aktivni način je MAC poplavljanje ali zastrupljanje ARP tabel. Pri MAC poplavljanju
(angl. MAC flooding) napadalec na stikalu poskuša zapolniti tabelo s stanji, ki jih
beleţi (stikalo beleţi povezave fizičen port stikala in MAC naslov gostitelja, ki je na
njega povezan). Če zagotovimo, da se tabela zapolni, stikalo namesto, da bi pakete
pošiljalo selektivno vsakemu priključenemu gostitelju posebej, jih pošilja v
razpršenem načinu na vseh portih stikala. Napadi na zastrupljanje ARP tabel so
pojasnjeni v točki 5.2.6.
Pri pasivnem vohunjenju napadalcu zadošča ţe primerno programsko orodje
(Packet sniffer) in ustrezna programska knjiţnica (npr. Libpcap). Napadalec posluša
promet v promiskuitetnem načinu na omreţnem vmesniku ter ga analizira.
Specifično za IPv6 okolje je, da napadalec s pomočjo zaznavanja 'multicast'
prometa lahko prepozna obstoj usmerjevalnikov, NTP in DHCP streţnikov v omreţju
(naslov FF05::2 vsi usmerjevalniki; naslov FF05::3 vsi DHCP streţniki).
Vohljače lahko prepoznavamo na naslednje načine:




v omreţje pošiljamo pakete, ki vsebujejo neveljavne naslove. Če kateri
izmed gostiteljev pakete sprejema, lahko predpostavimo, da je vohljač,
uporabimo upravitelja omreţnih protokolov (angl. Network Management
Protocol),
uporaba komercialnih programov, ki na podlagi testov ocenijo, ali
element omreţja prisluškuje omreţni komunikaciji.

Da oteţimo prepoznavanje omreţja in virov lahko pri gostiteljih, ki dobivajo IP
naslove
preko
SLAAC
avto-konfiguracijskega
mehanizma,
uporabimo
funkcionalnost Razširitev zasebnosti (angl. IPv6 Privacy Extension), ki je
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opredeljena v RFC4941. Funkcionalnost omogoča, da gostitelj, ki naslov omreţnega
vmesnika pridobi na podlagi IEEE identifikatorja, periodično pseudo-naključno
menja svoj globalni IPv6 naslov. S tem sicer oteţimo napadalcu, ki skenira omreţje
najti ţrtev, po drugi strani pa sami zaradi tega teţko prepoznamo, kateri gostitelj v
omreţju dela teţave ali je celo okuţen z virusom (IETF 2008e poglavje 4).
Sledljivost stalne menjave IP naslovov, razen ob uporabi namenskega orodja, je
zelo teţko zagotoviti. Kot boljši način se v lokalnem omreţju priporoča uporaba
statičnih naslovov ter pseudo-naključne IP naslove, kadar se gostitelj povezuje na
internet (Convery, Miller, 2004). Uporabo Razširitve zasebnosti v Windows okolju
lahko preprečimo z uvedbo GPO (angl. Group Policy Object) objekta ali z
naslednjimi tremi ukazi v ukazni vrstici (Vyncke, 2008):
netsh interface ipv6 set global randomizeidentifiers=disabled,
netsh interface ipv6 set global randomizeidentifiers=disabled store=persistent,
netsh interface ipv6 set privacy state=disabled store=persistent.
Pri streţnikih ali privzetih prehodih kot kritičnih delih sistema se priporoča uporaba
statičnih IP(v6) naslovov, vendar jih moramo izbrati premišljeno. To sicer zahteva
dodaten trud upravitelja omreţja, vendar oteţuje napadalcu, da bi naslove ugotovil z
ugibanjem ali preprosto logiko.
Pomembno je, da se dobro znani predpisani 'multicast' naslovi (npr. FF01::1,
FF02::1 in drugi), ki se uporabljajo v notranjem omreţju, filtrirajo na meji z omreţjem
in niso dosegljivi od zunaj. Na robu omreţja, tako kot pri IPv4, blokirajmo nazven
tudi vse storitve, ki jih ne potrebujemo.
5.2.3

Neavtorizirani dostopi

Neavtorizirani dostopi se nanašajo na napade, kjer napadalec poskuša izkoristi ali
spremeniti dostopne pravice, s katerimi se granulirano regulira dostop do
posameznih virov. Preprečevanje neavtoriziranega dostopa je tako kot v IPv4
omreţju tudi pri IPv6 zahtevna naloga. IPv6 dodaja več komponent, ki jih je
potrebno filtrirati v primerjavi z IPv4. Preverjati oz. filtrirati je potrebno razširitvene
glave, 'multicast' naslavljanje in uporabo ICMPv6. IPv6 okolje tudi zaradi zmoţnosti,
da ima lahko posamezni gostitelj več IPv6 naslovov, še povečuje kompleksnost
varnostne politike. Ker v IPv6 okolju nimamo več 'broadcast' načina oddajanja,
napadalci sedaj iščejo ranljivost v uporabi ‘multicast’ oddajanja in uporabi 'multicast'
naslovov.
V IPv4 je najboljša zaščita pred nedovoljenim dostopom uporaba dostopnih pravic
(filtrov), ki se preverjajo na poţarnih pregradah, usmerjevalnikih ter med IPv4
končnimi točkami. S temi filtri izvajamo filtriranje na sloju podatkovne povezave ter
omreţnem sloju. V IPv6 lahko uporabimo enake dostopne pravice, le da dodatno
vključimo zaščito na nivoju IPsec, ki nam omogoča laţjo kontrolo dostopa določenih
uporabnikov v naše omreţje. IPsec šifriranje je potrebno implementirati na celotni
poti komunikacije, od konca do konca. Če IPv6 uporablja z zaščito IPsec samo
avtentikacijsko glavo (AH), morajo IPv6 poţarne pregrade pregledovati še višje
protokolne nivoje znotraj enkapsulacije avtentikacijske glave. Na podlagi
postavljenih pravil morajo prehod paketom dovoliti ali prepovedati.
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Kontrola nad dostopom se ne spremeni le po informaciji, ki jo vsebuje IPv6 glava,
ampak tudi zaradi arhitekture samega naslavljanja ter usmerjevalnega sistema. Da
zmanjšamo tveganje neavtoriziranega dostopa v okolju, kjer IPv6 še ni uveden
(samo IPv4 okolje), NIST priporoča, da (NIST, 2008):




lociramo in blokiramo vse IPv6 omogočene naprave (lahko delujejo samo
preko IPv4),
na perimetru blokiramo ves IPv6 promet in vsakršno IPv6 tuneliranje,
upoštevamo uporabo IPv6 v varnostnem načrtu.

V IPv6 okolju lahko omreţni arhitekt dodeli globalne ‘unicast’ naslove tistim
odjemalcem, ki komunicirajo z globalnim internetom, tistim, ki komunicirajo znotraj
večje organizacije pa unikatno-lokalne naslove. Znotraj posameznega podomreţja
je povezovalno-lokalni naslov popolnoma dovolj za komunikacijo med vozlišči.
5.2.4

Manipulacija glave in fragmentacija IP paketov

Tretja kategorija napadov je fragmentacija ter manipulacija z glavami paketov. Pri
fragmentaciji paketov je prvi namen napada izogibanje varnostnim napravam za
odkrivanje vdorov, kot so IDS (angl. IDS - Intrusion Detection System) in poţarnih
pregrad. Drugi namen uporabe fragmentacije ali manipulacije glave je, da se
direktno napade omreţna infrastruktura. V IPv4 okolju se je v odvisnosti od MTU
lahko fragmentacija izvajala na vsakem vozlišču, preko katerega je potoval paket do
cilja. Pri IPv6 se nadzor fragmentacije izvaja samo pri izvornem IPv6 gostitelju.
Fragmentiranje paketov se uporablja tudi kot moţen način prehoda (obhoda)
napadalca čez IDS. K sreči večina modernih poţarnih pregrad ter IDS vsebuje
tehniko, ki omogoča zdruţevanje fragmentiranih paketov ter preverjanje njihove
legitimnosti na podlagi dostopnih pravic (Convery, Miller, 2004). RFC2460
prepoveduje prekrivanje fragmentov. Zakasnjeni ali prekriti fragmenti bodo na IDS
sistemu prepoznani kot napad, zato morajo biti zavrţeni. Če operacijski sistem
gostitelja dovoljuje prekrivanje fragmentov, potem naprej ni nobene zaščite pred
vdorom in uporabo vašega sistema (Đosič 2007). Napadalec lahko kljub vsemu
namenoma pošilja fragmente z različnim vrstnim redom, kar mu omogoči obhod IDS
sistema.
Pri IPv6 je minimalni MTU 1280 oktetov. Če je MTU manjši (razen zadnji paket), se
uporabi pravilo, ki take pakete na varnostni napravi blokira (Mohácsi, 2005). Pogoj
pri tem je, da operacijski sistemi v omreţju podpirajo fragmentacijo paketov. Če
fragmentacije IPv6 paketov operacijski sistem ne podpira, potem se lahko zgodi, da
napadalec namenoma pošilja zelo veliko majhnih fragmentiranih paketov (manjši kot
1280 oktetov), ki jih namesto njega začne sprejemati in obdelovati IDS sistem . Ta
zaradi poplave malih paketov lahko odpove. Rešitev tega je, da mora naprava imeti
zmoţnost omejevanja največjega števila fragmentov v določeni časovni enoti
(Ţagar, Krešimir 2006).
Napadalec lahko manipulira tudi z glavami paketov. Če dobimo paket, ki je
sestavljen iz več opcijskih glav in je obenem še fragmentiran na več delov, lahko
pride do zmešnjave, saj protokol četrtega nivoja ne more spraviti paketa v celoto.
Da se izognemo napadom, ki izkoriščajo fragmentacijo paketov, Cisco priporoča:
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Kadarkoli je mogoče, prepovejmo prehod IPv6 fragmentom, ki so
namenjeni medmreţnim napravam. S tem ukrepom omejimo določeno
število napadov na naprave. Tovrstno filtriranje moramo pred uvedbo v
produkcijo dobro preveriti, da preprečimo morebitne probleme.
Zagotoviti moramo ustrezne zmoţnosti filtriranja IPv6 fragmentiranih
paketov. Kombinacija več opcijskih glav in fragmentacij lahko povzroči,
da podatki transportnega sloja niso vključeni v prvem fragmentu paketa
(nimamo podatka o portu). Na ta način lahko napadalec obide IDS, ki ne
zdruţuje fragmentov. Nadzorne varnostne naprave morajo biti
nastavljene tako, da prepoznajo to potencialno nevarnost. Če v omreţju
ne uporabljamo funkcionalnost Mobile IPv6, blokirajmo vse pakete, ki
vsebujejo opcijsko usmerjevalno glavo (ne potrebujemo te informacije).
Varnostne naprave naj blokirajo vse pakete, ki so manjši od 1280 oktetov
(razen zadnjega v skupini).
Vsi fragmenti, ki sestavljajo posamezen paket kot celoto, morajo prispeti
na končni cilj v manj kot minuti, sicer jih je priporočljivo blokirati (Mohácsi
2005).

Lažno predstavljanje

Laţno predstavljanje (ang. Spoofing) je vrsta napada, kjer napadalec (oseba ali
program) uspešno ponareja podatke v komunikaciji (predvsem IP naslov in port) in s
tem pridobi nezakonit dostop do sistema. Napadalec se ţrtvi predstavlja kot
zaupanja vreden sistem. Kot navaja avtor Morgan (2006), bi lahko veliko tovrstnih
napadov ustavili ţe na samem izvoru. Predpogoj bi bil, da bi vsi ponudniki dostopa
na izhodu iz svojega omreţja blokirali vse tiste izvorne IPv4/IPv6 naslove, ki ne
izhajajo iz naslovnega bloka, ki jim ga je dodelil internetni registrar. IETF je celo
objavil priporočilo RFC2827 (IETF 2000), kako izvajati tovrstno filtriranje izvornega
prometa, vendar ga le redki operaterji/ponudniki izvajajo.
V IPv4 okolju je laţno prestavljanje zelo pogost pojav. Napadalec z laţnimi podatki
lahko povzroči napad onemogočanje storitve (DoS), pošilja nezaţelena sporočila
(spam), viruse, črve in podobno. V IPv6 okolju je zaznavanje laţnega predstavljanja
zahtevno opravilo, saj gostitelj lahko potencialno uporablja različne IPv6 naslove.
Kot obrambo pred tovrstnimi napadi v lokalnem omreţju med udeleţenci
komunikacije uporabljajmo protokol ND ali SEND. S SEND sporočili se še dodatno
preverja izvorni naslov paketa, saj dodatno overja ICMPv6 sporočila protokola ND.
Uporaba te funkcionalnosti je pogojena z vzpostavitvijo infrastrukture javnih ključev.
Izven lokalnega omreţja se laţnemu predstavljanju lahko izognemo z overjanjem
končnih točk, ki ga omogoča protokol IPsec. Z njim v okviru posamezne varnostne
zveze med dvema končnima točkama preverjamo (izračunamo) ali se je glava
paketa spremenila med prenosom.
Večji problem z laţnim predstavljanjem je komunikacija med IPv6 vozlišči z uporabo
tunelskih mehanizmov (npr. 6to4). Pri 6to4 mehanizmu se uporablja usmerjevalnike
in 6to4 posrednike, ki sprejemajo in razvijajo (dekapsulirajo) pakete IPv4 prometa, ki
lahko prihajajo tudi iz nepreverjenih virov. Kot navaja Farha Ali z univerze Lander v
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svojem članku37, tovrstno sestavljeni paketi nimajo nobenih omejitev. Posredniški
usmerjevalniki v tem primeru delujejo kot most (angl. Bridge) med IPv6 in 6to4
omreţji, na katerih ne moremo preverjati ali paketi prihajajo od legitimnega vira.
Kdorkoli lahko na 6to4 usmerjevalnik pošlje tuneliran laţni promet, pri čemer
nimamo moţnosti, da bi odkrili pravi naslov vira. Ker ni enostavnega načina, kako
preprečiti tovrstne napade, se priporoča:





5.2.6

dosledno filtriranje izvornega prometa na izhodu omreţja internetnih
ponudnikov (uvedba RFC2827),
v lokalnem omreţju beleţenje informacij drugega in tretjega OSI sloja
(stikala, usmerjevalniki) na podlagi katerih lahko določimo pravi fizični
naslov problematičnega vira (rešitev je izvedljiva samo v ţičnem
lokalnem omreţju),
kjer imamo v uporabi kritične aplikacije, uporabimo močno šifriranje
prometa in avtentikacijo uporabnikov.

Zloraba protokola ND in DHCPv6

Protokol ND in DHCPv6 zagotavljata gostiteljem vse potrebne omreţne parametre
(IP naslov, privzeti prehod, DNS in druge parametre). V IPv4 okolju vlogo ND
protokola izvaja protokol ARP. V napadu, kjer se izkorišča funkcionalnost ARP
protokola, napadalec poskuša spremeniti informacijo, ki je povezana s posameznim
gostiteljem (IPv4 naslov z MAC naslovom podatkovne povezave). Pri tem napadu
ţrtev komunicira z napadalcem, ki ima legitimni IP naslov, vendar ponarejen MAC
naslov. Pogosti napadi so često izkoriščali funkcionalnost DHCP streţnika.
Napadalec se je postavil med gostitelja in DHCP streţnik in med inicializacijo
omreţnih parametrov gostitelju namesto legalnega DHCP streţnika posredoval
napačne informacije.
Pred tovrstnimi napadi v IPv4 okolju se lahko branimo bodisi s stikali bodisi z IDS
varnostnimi napravami. Na stikalih z DHCP vohljanjem prometa (angl. DHCP
snooping) in (dinamičnim) preverjanjem veljavnosti ARP paketov (angl. ARP
inspection) zaznamo določene zlorabe ARP protokola. S pravilnimi nastavitvami
zagotovimo, da se oglašujejo legitimni gostitelji/streţniki samo z določenih portov
(Convery, Miller, 2004).
V IPv6 okolju ARP protokol zamenjuje protokol ND, ki s pomočjo ICMPv6 paketov in
avto-konfiguracijskega mehanizma gostiteljem sporoča osnovne omreţne
parametre. V primeru uporabe protokola ND so groţnja IPv6 omreţju in njenim
gostiteljem lahko bodisi neavtorizirana vozlišča (usmerjevalniki), ki pošiljajo v
omreţje napačna RA sporočila, bodisi napačno nastavljeni RA/RS parametri na
usmerjevalniku. V prvem primeru bodo gostitelji pošiljali podatke sleparskemu
usmerjevalniku, ki lahko to izkoristi. V drugem primeru lahko napačno usmerjena
sporočila z legitimnih vozlišč povzročijo napad zavrnitve storitve ali napad MITM
(Man-In-The-Middle).
37

Ali, F. (2007), IP spoofing, The Internet Protocol Journal volume 10, No. 4, dosegljivo na:
http://www.cisco.com/web/about/ac123/ac147/archived_issues/ipj_10-4/104_ip-spoofing.html, obiskano dne
24.10.2010
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Rešitev tega problema je pravilno filtriranje (blokiranje) RA prometa, ki ga pošiljajo
neavtorizirani usmerjevalniki.
V primeru uporabe DHCPv6 morebitno zlorabo lahko rešujemo s pomočjo DHCPv6
vohljanja (in blokiranja prometa) na posameznem portu stikala.
Z vidika zlorabe je problematična tudi funkcionalnost detekcije podvajanja IPv6
naslovov (DAD). V fazi pridobivanja IPv6 naslova lahko napadalci to funkcionalnost
zlonamerno izkoristijo ter ob legitimni zahtevi gostitelja po določenem IPv6 naslovu
le-temu odgovorijo, da je naslov ţe zaseden. Ta proces se lahko odvija v nedogled,
kar ima za posledico odpoved storitve. Rešitev je v zaznavanju in filtriranju DAD
sporočil na stikalu. DAD sporočila so lahko poslana samo z avtoriziranega IPv6
izvornega naslova in ustreznih vrat na stikalu (RIPE NCC, 2010).
V občutljivih okoljih je smiselno uporabiti statične zapise za vse kritične vire. Npr.
kritični streţniki imajo statičen zapis za privzeti usmerjevalnik, s katerim se
izognemo napadu na protokol Iskanje soseda. Za izmenjavo ND sporočil in
avtentikacijo uporabimo protokol SEND.
Veliko problemov pri uporabi DHCP(v6) lahko tudi rešimo, če (NIST 2010):





5.2.7

onemogočimo DHCPv6 na poţarnih pregradah (DHCP sporočila
filtriramo na podlagi portov),
uporabimo avtentikacijo DHCPv6 sporočil med odjemalci in streţniki
(RFC311838),
zaščitimo povezavo med posredovalnimi agenti in streţniki (uporaba
IPsec ESP v transportnem načinu),
beleţimo in pregledujemo DHCPv6 aktivnosti (laţja diagnostika
problema).

Napadi na usmerjevalne protokole

Pri obravnavanju varnostnih groţenj moramo obravnavati tudi usmerjevalne
protokole. Napadi, ki se dogajajo pri usmerjanju prometa, so osredotočeni na
prekinitev ali preusmeritev podatkovnega prometa. To je lahko izvedeno na različne
načine: z napadi s poplavami paketov, oglaševanjem laţnih poti ali s hitrim
oglaševanjem in odstranjevanjem usmerjevalnih poti. Z vidika varnosti moramo
poskrbeti, da usmerjevalniki prejmejo posodobitve novega stanja omreţja le od
avtoriziranih usmerjevalnikov. V IPv4 okolju se najpogostejša zaščita oglaševanja
usmerjevalnih poti izvaja s pomočjo MD5 preverjanja celovitosti in prednastavljenim
skupnim ključem. V IPv6 okolju nekateri usmerjevalni protokoli temeljijo na podobnih
mehanizmih kot pri IPv4, medtem ko drugi uporabljajo zaščito na nivoju IPsec. Ti
varnostni mehanizmi ne zagotavljajo zaščite od konca do konca med različnimi
skoki med usmerjevalniki, temveč zagotavljajo integriteto usmerjevalnega protokola
samo med vozlišči, ki so del varnostne zveze.
BGP (angl. Border Gateway Protocol) kot glavni usmerjevalni protokol med
različnimi avtonomnimi sistemi je pogosto tarča resnih napadov (NIST, 2010).
38

IETF RFC3118 (2001): Authentication for DHCP Messages, dosegljivo na:http://tools.ietf.org/html/rfc3118,
obiskano dne 24.10.2010
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Zaščita
usmerjevalnega protokola BGP temelji na treh mehanizmih. Prvi
mehanizem temelji na MD5 preverjanju celovitosti prejetih usmerjevalnih popravkov
(sprememb v omreţju), ki jih prejme posamezni usmerjevalnik od drugih BGP
usmerjevalnikov39. Drugi mehanizem temelji na GTSM40. Ta mehanizem omogoča
preverjanje bodisi vrednosti TTL ali omejitev skokov. Pošiljajoči BGP usmerjevalnik
vedno uporablja vrednost parametra TTL 255. Vsakršno odstopanje od te vrednosti
je lahko vzrok, da je paket prestregel in spremenil napadalec, zato se ga ob prejemu
zavrţe (problem so lahko tunelski mehanizmi, ki ne zmanjšujejo TTL vrednosti ob
prehodu usmerjevalnikov). Uporaba IPsec je tretji način moţne zaščite komunikacije
med usmerjevalniki, ki uporabljajo protokol BGP.
Prvi mehanizem s preverjanjem celovitosti prejetih usmerjevalnih popravkov
(uporaba MD5) zagotavlja učinkovito zaščito in malo reţije, vendar zahteva ob
vsakršni menjavi ključev prekinitev BGP seje. GTSM ima še najmanj reţije in ga je
še najlaţe konfigurirati, po drugi strani pa omogoča najmanj učinkovito zaščito; ne
zagotavlja niti dobre skalabilnosti. IPsec ima največ reţije in je kompleksen za
konfiguracijo, vendar omogoča največjo stopnjo zaščite in skalabilnosti.
Zaščita usmerjevalnega protokola IS-IS temelji na uporabi algoritma HMAC MD5, ki
zagotavlja šifrirano overjanje41 usmerjevalnih popravkov 'Link State PDU', ki si jih ob
spremembi omreţja izmenjujejo usmerjevalniki.
Zaščita OSPFv3 in RIPng (angl. Routing Information Protocol Next generation)
usmerjevalnega protokola temelji na uporabi overjanja (HMAC MD5 ali HMACSHA1) in šifriranja usmerjevalnih popravkov. Overjanje in šifriranje popravkov se
izvaja z uporabo IPsec (AH in ESP). Pri usmerjevalnih protokolih je celovitost bolj
pomemben dejavnik kot zaupnost. Iz tega razloga se pri uporabi OSPF protokolov
pogosto uporablja zaščita z IPsec ESP in 'Null Encryption' parametrom. Ta določa,
da usmerjevalni popravki niso šifrirani temveč samo overjeni, pa še to zgolj OSPFv3
glava, ne pa tudi IPv6 glava, razširitvene glave in opcije. OSPFv3 uporablja 'unicast'
in skupinski 'multicast' način naslavljanja. Ker IKE mehanizem izmenjave ključev ne
podpira 'multicast' načina, se mora izmenjava ključev izvajati ročno (NIST, 2010).
IPsec za OSPFv3 je podrobneje opisan v RFC455242.
5.2.8

Napadi na aplikacijski plasti

Napadi na aplikacijski plasti v IPv6 okolju niso bistveno drugačni kot pri IPv4. Med
najbolj pogoste napade na aplikacijski plasti štejemo napade s prekoračitvijo
pomnilnika ter uporabo virusov in črvov.
Pri napadih s prekoračitvijo medpomnilnika (angl. Buffer overflow) napadalec na
napadeni sistem pošilja prekomerno število informacij. Ker jih ta zaradi omejenih
procesnih in spominskih virov ne more več učinkovito obravnavati, lahko pride do
odpovedi. Odziv je sesutje programske opreme, nerazumljivo delovanje ali celo
pridobitev oddaljenega dostopa, ki omogoča spreminjanje parametrov. V IPv6 okolju
39

IETF RFC2545 (1999): Use of BGP-4 Multiprotocol Extensions for IPv6 Inter-Domain Routing, dosegljivo na:
http://tools.ietf.org/html/rfc2545
40
IETF RFC3682 (2004): The Generalized TTL Security Mechanism (GTSM), dosegljivo na:
http://tools.ietf.org/html/rfc3682
41
IETF RFC3567 (2003): Intermediate System to Intermediate System (IS-IS) Cyptographic Authentication,
dosegljivo na: http://tools.ietf.org/html/rfc3567
42
IETF (2006): Authentication/Confidentiality for OSPFv3, dosegljivo na: http://tools.ietf.org/html/rfc4552
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je ta napad še vedno aktualen. Rešitev je spremljanje in nalaganje preverjenih
posodobitev, ki onemogočajo, da bi prišlo do takšne eskalacije problema.
Črvi so zlonamerni programi, ki se hitro širijo po omreţju s ciljem, da prizadenejo
čim več uporabnikov neke storitve. Za svoje širjenje ne potrebujejo interakcije s
človekom. Pri IPv4 so črvi ţrtve iskali bodisi s pomočjo imenikov elektronske pošte
(npr. Melisa) ali s pregledovanjem naslovnega prostora (Code Red, Slammer). Prvi
način iskanja ţrtve je še vedno zelo verjeten. Pri drugem načinu v IPv6 okolju je
iskanje gostiteljev s pomočjo skeniranja omreţja zaradi velikega naslovnega
prostora oteţeno. Črvi se bodo zato spremenili in bodo uporabljali drugačne tehnike
iskanja ţrtve. Priročen način je napad na SLP, DNS, DHCP ali LDAP streţnike, ki
vsebujejo veliko informacij o gostiteljih v omreţju. Po mnenju avtorjev (Bellovin,
S.M., Cheswick, B.,Keromytis, A.D., 2006) bodo storitveno lokacijski mehanizmi v
IPv6 okolju igrali pomembno vlogo, tako zaradi povečane mobilnosti gostiteljev kot
tudi zaradi teţjega pomnjenja IPv6 naslova. Drugi način prepoznavanja gostiteljev je
ţe omenjeni način poslušanja 'multicast' prometa. Črv lahko pridobi informacijo o
IPv6 naslovu gostitelja preko povratnega NS sporočila, ki ga preko 'multicast' načina
pošlje usmerjevalnik. Rešitev v tem primeru je blokiranje 'multicast' paketov na
globalnem področju (dovolimo 'multicast' FF02::/16 samo v lokalnem omreţju).
Virusi za svoje širjenje potrebujejo gostiteljsko datoteko. Širijo se s pomočjo
elektronske pošte ali preko prenosnega medija. Virusi se v IPv6 okolju ne bodo
bistveno spremenili. Razlika je le v večjem naslovnem prostoru, ki oteţuje iskanje
ţrtev. Rešitev je, tako kot v IPv4, okolju v rednem posodabljanju protivirusne
zaščite.
5.2.9

ICMPv6 in varnostna vprašanja

Protokol ICMPv6 in njegove funkcionalnosti ključno vplivajo na uspešnost delovanja
IPv6 in komunikacije med IPv6 vozlišči. Agresivno filtriranje ICMPv6 prometa ima
lahko negativen učinek na delovanje omreţja. Med ključne dejavnike uporabe
ICMPv6 spadajo:
 funkcija odkrivanje sosedov (ND) in odkrivanje PMTU je popolnoma odvisna
od pravilnega delovanja ICMPv6,
 vsakokratno zlonamerno odgovarjanje na DAD sporočila lahko povzroči
okoliščino, kjer pride na lokalnem segmentu do odpovedi storitve,
 pravilno nastavljene dostopne pravice (ACL seznami) na poţarnih pregradah
in drugih varnostnih komponentah lahko pomembno preprečijo groţnje.
ICMPv6 promet (RS, RA in ND) je uporaben samo na lokalnem segmentu z uporabo
povezovalno-lokalnega naslova in ga praviloma ne usmerjamo naprej izven
omreţja. Dostopne pravice na usmerjevalnikih so lahko nastavljene tudi tako, da
dovoljujejo prehod ICMPv6 prometu, četudi prihaja iz drugega omreţja in čeprav je
nastavljeno privzeto pravilo prepreči vse (angl. Deny all). Konfiguracije
usmerjevalnikov in dostopne pravice morajo biti zato skrbno nastavljene in
nadzorovane v skladu z dejanskimi potrebami in upoštevanjem moţnih varnostnih
groţenj.
NIST (2010) je ob uporabil priporočil RFC4890 pripravil dve tabeli, na podlagi
katerih lahko nastavimo filtriranje ICMPv6 prometa na poţarnih pregradah.
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Omenjeno priporočilo dovoljuje širjenje ICMPv6 sporočil, kadar gre za sporočila v
lokalnem omreţju, ki vzdrţujejo delovanje omreţja, ter priporoča blokiranje sporočil,
ki lahko predstavljajo potencialno varnostno groţnjo. Priporočilo klasificira ICMPv6
sporočila ne samo v kontekstu ICMPv6 tipa sporočila, izvornega ali ponornega
naslova, temveč tudi v odvisnosti od tega ali gre za ICMPv6 v komunikaciji od konca
do konca (promet, ki prehaja poţarno pregrado nazven) ali za komunikacijo v okviru
lokalnega omreţja znotraj povezave (lokalni promet, ki je naslovljen na vmesnik
poţarne pregrade).
5.2.10 Varnostne grožnje pri uporabi tranzicijskih mehanizmov
Tranzicija na IPv6 je mogoča na več načinov. Našteti so bili različni mehanizmi, ki
nam omogočajo prehod na IPv6. Posledično vsak od naštetih mehanizmov prinaša
določena varnostna tveganja. Upravljavec omreţja se mora zato zavedati vseh
varnostnih implikacij, ki jih posledično prinašajo tranzicijski mehanizmi. Kot je bilo
omenjeno v različnih študijah, ki smo jih analizirali, so avtomatski tunelski
mehanizmi pogosto občutljivi na ponarejanje paketov in napadov odpovedi storitve.
Tunelski mehanizmi lahko npr. omogočajo neavtoriziran promet skozi poţarne
pregrade, podobno kot se lahko skrije promet aplikacij neposrednega sporočanja ali
izmenjave datotek skozi vrata 80. Tunelski mehanizem 6to4 npr. ovije IPv6 protokol
direktno v IPv4, Teredo npr. ovije IPv6 v IPv4 UDP paket. Ker lahko takšni paketi
prihajajo od kjerkoli, je to resna varnostna groţnja omreţju (Ţagar, Krešimir 2006).
Statični tunelski mehanizmi kot je npr. IPv6 čez IPv4 MPLS, so tukaj izjema, saj
lahko natančno definiramo politiko na robnih napravah.
Kot ugotavljata avtorja RFC3964 Savola in Patel (IETF 2004b), lahko tudi
posredniški translacijski mehanizmi prinašajo napade zavrnitev storitve (DoS). Ker
so naslovi IPv4 in IPv6 v takšnih paketih spremenjeni, lahko napadalec ta
mehanizem uporabi za napade na IPv6 ali IPv4 vozlišča ali druge 6to4 vozlišča. To
omejujemo s prepovedjo usmerjevalnih oglasnih sporočil (6to4) posrednikov na
notranjem ali zunanjem omreţju. Tudi sami translacijski mehanizmi, npr. NAT-PT,
prinašajo določena varnostna tveganja, kot so npr. sleparjenje ali napadi zavrnitev
storitve. Ker vedno ne omogočajo sledljivosti izvornega IP naslova, lahko ogroţajo
določene upravljavske in varnostne funkcije. Problem so tudi translacijske in
posredniške tehnike IPv6 v IPv4, ki onemogočajo sledljivost izvora morebitnega
napada (Convery, Miller, 2004).
Ker bo v vmesnem času večina naprav z dvojnim skladom, se moramo zavedati, da
je potrebno varovati naprave preko obeh protokolov. Kadar je potrebno, morajo
naprave, kot so poţarne pregrade, VPN odjemalci in IDS sistemi, blokirati promet
obeh protokolov. Priporočila pri uporabi IPv6 v IPv4 tranzicijske tehnike so
naslednja:




V vmesnem času naj bo uporaba dvojnega sklada prednostna.
Uporabljajte native IPv4 ali IPv6 dostop do storitev, saj je manjša
varnostna groţnja v primerjavi s translacijskimi mehanizmi. Varnostna
vprašanja se bolje obvladuje, obenem pa je lahko varnostna politika
poenostavljena.
Prednostno uporabljajte statično tuneliranje namesto dinamičnega.
Upravljavec laţje vzpostavi varnostno politiko, saj je povezava med
končnimi točkami vredna zaupanja.
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Na meji notranjega omreţja z zunanjim (poţarni pregradi) naj bo
omogočeno filtriranje, ki omogoča le overjeno tuneliranje prometa med
končnimi točkami (npr. blokiranje UDP vrat 3544 za Teredo).
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ANALIZA STANJA UVAJANJA IPv6

V nadaljevanju bo predstavljen pregled stanja uvajanja IPv6 med nekaterimi IPv6
vodilnimi drţavami članicami EU in nakaterimi neevropskimi drţavami. Podani bodo
podrobni rezultati analize vprašalnika o stanju uvajanja IPv6, ki je bil s strani APEKa poslan vsem slovenskim operaterjem elektronskih komunikacij.
Analiza primerjave nacionalnih strategij in akcijskih načrtov je pokazala, da se
drţave in posamezne regije različno odzivajo na izčrpanje IPv4 naslovnega
prostora. Medtem ko so v nacionalnih raziskovalnih in izobraţevalnih omreţjih ţe
dokaj zgodaj uvedli IPv6, je velika večina evropskih operaterjev in ponudnikov
interneta, razen redkih izjem, začela uvajati IPv6 šele v zadnjih nekaj letih. Večji
napredek pri uvajanju IPv6, predvsem na bolj sistematičen in voden način, je bil
narejen v ZDA in nekaterih naprednejših azijsko-pacifiških drţavah ( Kitajska in
Japonska). Analiza je pokazala, da kljub večletnemu spodbujanju s strani različnih
akterjev ni prišlo do masovnega prehoda na IPv6. V nadaljevanju bodo
predstavljene nekatere vidnejše aktivnosti uvajanja IPv6 v posameznih delih sveta.

6.1 Primerjava nacionalnih strategij držav članic EU in nekaterih
neevropskih držav
6.1.1

Francija

Ena od prvih evropskih drţav, ki so se lotile uvedbe IPv6, je bila Francija. Leta 2002
je ob politični naklonjenosti francoske vlade in ministrstva za raziskave in nove
tehnologije ustanovila IPv6 Task Force. Skupini je predsedoval Patric Cocquet,
soustanovitelj projekta 6Wind, podpredsednik IPv6 Foruma in kitajskega IPv6 Sveta.
Omenjeni IPv6 Task Force je v novembru 2003 izdal priporočila za pripravo
strateškega načrta, ki bo pomagal pri razvoju in uvajanju IPv6 tehnologije v Franciji
(angl. Recommendations for a Strategic Plan in the Development and
Implementation of IPv6 Technologies in France). Strateški načrt, katerega je podprla
in usmerjala francoska vlada ter lokalne oblasti, je vseboval popis konkretnih
aktivnosti in prioritetnih nalog, ki bi omogočile učinkovit prehod na IPv6. Priporočila
IPv6 Task Force so bila naslovljena na tri kategorije oziroma ciljne skupine. Prva
ciljna skupina so bile javne institucije in storitvene agencije, druga zasebni
sektor,tretja pa je imela nalogo nadzora in usmerjanja aktivnosti prvih dveh skupin.
Vsaka od naštetih skupin je morala opraviti svoj del aktivnosti, da bi se lahko na
celotni ravni drţave maksimirala uspešnost prehoda.
Poleg strateškega načrta izpostavljamo naslednje francoske aktivnosti:




V letu 1995 je bila ustanovljena skupina G6, neprofitno industrijsko
zdruţenje, ki zdruţuje akademske in industrijske partnerje. Področje dela
G6 je pospeševanje izmenjave informacij, testiranje in eksperimentiranje
na področju uvajanja IPv6 v Franciji.
IPv6 se uvede v francoskem akademskem raziskovalnem omreţju
RENATER. V okviru sodelovanja z G6 se leta 1995 uvedejo prve
pilotske IPv6 storitve. Od leta 2002 naprej RENATER omogoča native
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IPv6 hrbtenično omreţje, ki omogoča dostop preko 650 univerzam,
raziskovalnim organizacijam in vladnim agencijam.
2002 uvedba mednarodnega komercialnega native IPv6 omreţja
OpenTransitv6 (Azija, ZDA, Evropa).
2001-2003 nacionalni raziskovalni projekt VTHDv6 (Next-generation
Internet2) z uporabo IP/WDM tehnologije, ki ga sofinancira francoska
vlada, izvaja pa RNRT (raziskovalni del France Telecom). V okviru RNRT
so bile med partnerji projekta moţne IPv4 in IPv6 storitve ter aplikacije
(prehod iz tuneliranja v polni dvojni sklad). VTHDv6 je opredeljen kot prvi
evropski WLAN IPv6 kampus (izveden v sodelovanju z Univerzo v
Strasbourgu).
francoski internetni ponudnik Nerim je prvi, ki je omogočil IPv6 v Evropi
(2002). Od marca 2003 omogoča native IPv6 dostop preko ADSL. Kjer
native dostop ni mogoč, ponudnik nudi IPv6 dostop preko IPv4 tunela.
julija 2004 omogočen IPv6 AAAA zapis v korenski .fr TLD domeni.
2005 tranzicija France Telecom na IPv6 (dvojni sklad). V juniju 2005
izveden eksperimentalen širokopasoven dostop za uporabnike. IPv6
povezljivost omogočena preko Teredo, Tunnel Broker in ADSLv6.
France Telecom (telekomunikacijski operater Orange) je od leta 2009
eden prvih globalnih ponudnikov IPv6 preko VPN MPLS omreţja.
drugi največji francoski internetni ponudnik Free v slabih petih tednih (7.
november - 11. december 2007) z uporabo mehanizma 6rd (IPv6 Rapid
Deployment) svojim uporabnikom omogoči dostop do IPv6 interneta
(1.500.000 uporabnikov). Od marca 2008 ponujajo samostojno IPv6
storitev (Telesite). V letu 2009 beleţijo preko 310.000 IPv6 uporabnikov.
marca 2009 je objavljen dokument Action Plan for ICT "Digital France
2012’’, ki vključuje tudi dodatne aktivnosti za uvedbo IPv6 v Franciji.
v letu 2009 sprejet sklep, da morajo francoske javne institucije pri javnih
naročilih komunikacijske opreme dosledno naročati opremo, ki je
zdruţljiva z IPv6.

Francija ima trenutno (september 2010) šest ponudnikov, ki svojim uporabnikom
zagotavljajo native IPv6 povezljivost. Dodeljenih ima 143 IPv6 predpon (France
Telecom /19). V Franciji delujeta dve IPv6 izmenjevalni točki (IX).
6.1.2

Avstrija

V Avstriji so se prve aktivnosti s področja raziskav in uvajanja protokola IPv6 začele
v raziskovalno-izobraţevalnem omreţju ACONET (angl. Austrian Academic
Computer Network). Zgodnejša IPv6 raziskovanja in razvoj pa niso bila omejena
samo na akademsko okolje. Telekom Austria je ţe v letih 1999 do 2003 sodeloval
pri dveh mednarodnih IPv6 projektih: GCAP in Tsunami. Avstrijski IPv6 Task Force
je bil ustanovljen marca leta 2004 (Österreichische IPv6 Taskforce, 2004). Pobudnik
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za ustanovitev je bil Telekom Austria. V delovni skupini je sodelovala še Univerza na
Dunaju, nacionalni regulator telekomunikacij in radiodifuzije RTR (RTR-Rundfunk
und Telekom Regulierungs GmbH) ter druga vodilna IT podjetja in raziskovalne
institucije Avstrije. Uvedba IPv6 sovpada z nacionalno politiko drţave po
pospešenem razvoju širokopasovnega dostopa. V okviru IPv6 delovne skupine je
bilo ustanovljenih pet dodatnih delovnih skupin, katerih glavni cilj je bil pripraviti
časovni načrt in razvoj uvedbe IPv6 v Avstriji. Rezultat njihovega dela je bil
dokument z naslovom: 'Austrian IPv6 Roadmap’ (IPv6 Task Force Austria, 2005).
Dokument vsebuje pregled vseh tranzicijskih mehanizmov, popisane so moţne faze
tranzicije. Dokument obravnava najpogostejša tehnična vprašanja, ki sledijo
prehodu (DNS, usmerjanje, varnost, operativno omreţne in storitvene naloge),
podrobneje je obravnavan vpliv uvedbe IPv6 na obstoječe dostopovno omreţje ter
omreţje uporabnikov. Popisana so specifična priporočila za ponudnike ADSL in
kabelskega dostopa.
Septembra 2004 je avstrijski krovni registrar NIC.AT IPv6 (AAAA zapis) omogočil v
svojih .at TLD domenskih streţnikih. Od leta 2005 je IPv6 omogočen na dunajski
izmenjevalni točki (VIX - Vienna Internet Exchange). Po podatkih Six Access in
Internet Number Resource Database je bilo v Avstriji v septembru 2010 dodeljenih
89 IPv6 predpon oziroma 8.381 /32 naslovnih blokov.
6.1.3

Nemčija

Zvezna republika Nemčija je trenutno ena od vodilnih evropskih drţav, ki v svojih
javnih in zasebnih omreţjih pospešeno uvaja protokol IPv6. Po podatkih Six Access
je imela Nemčija v Evropi v avgustu 2010 registrirano največje število dodeljenih
(vidnih) IPv6 predpon (221). V svetovnem merilu ima večje število le še ZDA
(https://www.sixxs.net/tools/grh/dfp/all/?country=de). Iz podatkov omenjene spletne
strani je tudi razvidno, da ima Nemčija trenutno kar 10 ponudnikov (največ od vseh),
ki svojim uporabnikov omogočajo ‘native’ IPv6 dostop. Nemčija je v Evropi trenutno
vodeča tudi po dodeljenih /32 IPv6 naslovnih blokih. Na podlagi statistike objavljene
4.10.2010,
ki
jo
objavlja
RIPE
NCC
(http://www-public.intevry.fr/~maigron/RIR_Stats/RIPE_Allocations/IPv6/ByNb/index.html), so Nemčiji
dodelili ţe 9.927 IPv6 /32 blokov, kar predstavlja kar 28% vseh dodeljenih blokov.
Nemčija je upravno razdeljena na 16 zveznih deţel, ki so še dodatno deljene na
upravne divizije, občine in občinske zveze. Vsaka enota ima svojo lastno javno
administracijo in pooblastila, predpisana z ustavo. Nemška vlada je kot lokalni
internetni registrar (LIR) članica evropskega registrarja RIPE NCC. Nemška vlada si
je leta 2009 pri RIPE NCC izborila IPv6 naslovni prostor velikosti /26, kar je daleč
največ v primerjavi z ostalimi evropskimi vladnimi institucijami. Pri tem moramo
izpostaviti pomembno dejstvo: do sedaj so posamezne zvezne deţele in njihove
podrejene institucije samostojno in neodvisno ena od druge od RIPE NCC dobivale
IPv4 naslovne bloke. To je posledično pripeljalo do velike razdrobljenosti
naslovnega prostora. Nova strategija je začrtala princip, da se pridobi velik naslovni
prostor (/26), ki se bo v drţavi sistematično in v odvisnosti od potreb razdelil po
piramidi od vrha do dna.
Pomembna gonilna sila pri uvajanju IPv6 v Nemčiji je Zvezni vladni urad za
informacijsko tehnologijo (nemš. Die Beauftragte der Bundesregierung für
Informationstechnik) in Nemški IPv6 Svet (nemš. Deutschen IPv6 Rat).
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Nemški IPv6 Svet je bil ustanovljen leta 2007 pod vodstvom prof. Chistopha Meinela
in Latifa Ladida. Ob ustanovitvi so si zadali nalogo, da bo njihovo poslanstvo
zagotavljanje tehničnega vodstva in inovacij, kar bo omogočilo uspešno uvedbo
protokola IPv6 v vse sfere nemške omreţne in telekomunikacijske infrastrukture. Za
dosego teh ciljev je Svet vzpostavil odprto platformo, ki zdruţuje različne tehnične
eksperte s področja IPv6.
Za pomemben mejnik se šteje 14. maj 2009 v času drugega nemškega IPv6 vrha
(nem. Deutsche IPv6-Gipfel), ko je bil objavljen Akcijski načrt za uvedbo IPv6 v
Nemčiji (nemš. Nationaler IPv6-Aktionsplan für Deutschland). Akcijski načrt
sovpada z leta 2008 objavljeno Širokopasovno strategijo zvezne vlade (nemš.
Breitbandstrategie der Bundesregierung).
Akcijski načrt, ki ga je pripravil nemški IPv6 Council v koordinaciji z mednarodnim
IPv6 Forumom in Evropsko komisijo, vsebuje cilje, identificira morebitne vrzeli,
priloţnosti ter konkretne ukrepe, ki bodo omogočili uspešno uvedbo IPv6 v Nemčiji.
Namenjen je širokemu krogu: politikom, javni administraciji, šolstvu in
raziskovalcem, zasebnemu sektorju in drugim zainteresiranim. Dokument opisuje
potrebne aktivnosti na področju javnega obveščanja, izmenjave znanja,
izobraţevanja, raziskovanja in koordinacije med vsemi zainteresiranimi partnerji.
Predlaga konkretne ukrepe, ki se redno posodabljajo in razširjajo v skladu s
trenutnim stanjem razvoja.
Kot je zapisano v akcijskem načrtu, se mora Nemčija kot vodilna izvozno naravnana
drţava zavedati, da se mora povezovati z drugimi regijami in obenem slediti
napredku tehnologije. Pri tem še posebej izpostavlja hitro razvijajočo se Kitajsko. V
kolikor bodo tranzicijo na IPv6 prezrli, bo neizogibno prišlo do razpada obstoječega
razvoja, predvsem v Aziji kot najnaprednejši regiji. To bo imelo takojšen (negativni)
učinek na ekonomijo in izvoz Nemčije. Zato je prioriteta pravočasna priprava na
prihajajoče povpraševanje po IPv6 storitvah, aplikacijah in napravah. S
kontinuiranim razvojem bodo dosegli varno in konkurenčno prednost na globalnem
trgu. Z uvedbo IPv6 ţelijo zagrabiti priloţnost in razumeti tranzicijo kot začetek nove
generacije interneta in omreţij. V tem kontekstu bi to stališče moralo prispeti do
vseh zainteresiranih deleţnikov kot so: internetne organizacije, operaterji, ponudniki
strojne opreme in operacijskih sistemov, ponudniki programskih aplikacij,
raziskovalci in izobraţevalne organizacije ter javna administracija za zvezni, drţavni
in lokalni ravni. S prepoznavo deleţnikov so tudi natančno konkretizirali njihove
vloge, ki jih imajo pri prehodu na IPv6.
Nemški akcijski načrt sledi cilju Evropske komisije, da se do konca leta 2010
zagotovi vsaj 25 odstotkom uporabnikov dostop do IPv6 interneta in storitev. V tem
kontekstu Nemčija sledi trifaznemu tranzicijskem načrtu, ki je opisan v RFC521143.
V prvi (pripravljalni) fazi tega načrta, ki naj bi bil končan do decembra 2009, bi
internetni ponudniki (ISP-ji) začeli testno uvajati posamezne IPv6 omreţne storitve,
organizacije povezane na ta omreţja, pa bi svoje internetne storitve omogočale tudi
preko IPv6. V drugi (tranzicijski) fazi od januarja 2010 do decembra 2011 bi
internetni ponudniki začeli svojim uporabnikom produkcijsko ponujati IPv6 in IPv4
43

RFC5211 (2008d): An Internet Transition Plan, dosegljivo na: http://tools.ietf.org/html/rfc5211, obiskano dne
10.2.2010
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storitve, organizacije pa bi svoje IPv6 storitve ponujale v produkcijskem okolju. V
tretji po - tranzicijski fazi, ki naj bi potekala od januarja 2012 naprej, bi organizacije
zagotavljale vse internetne storitve in povezljivost preko IPv6. Akcijski načrt v
tranzicijski fazi predvideva souporabo obeh protokolov (IPv6 in IPv4).
Konkretne aktivnosti akcijskega načrta vključujejo tudi organizacijo vsakoletnega
nemškega IPv6 Summita z mednarodnimi udeleţenci. IPv6 Summit so prepoznali
tudi kot dobro priloţnost za izvedbo mednarodnega tekmovanja za izbor najbolj
inovativnih IPv6 aplikacij ali idej, ki pomagajo pri uveljavljanju in razvoju IPv6.
Tekmovanje, ki poteka v Nemčiji od leta 2009 naprej, sponzorirajo s priznanimi
deleţniki s področja raziskav, industrije in gospodarstva. Tekmovanje, ki je
razdeljeno na tri kategorije, omogoča zmagovalcem finančne nagrade ali/in
prominentno predstavitev v okviru javnega obveščanja.
Kot pomemben del ozaveščanja javnosti so spoznali tudi izdajo publikacij v
nacionalnih časopisih, popularnih znanstvenih revijah, obveščanje po radiu in
televiziji.
Veliko moč pri osveščanju imajo politiki in javna administracija, ki bi morala javno
spregovoriti o pomembnosti prehoda na IPv6. Omogočiti je potrebno IPv6 dostop do
vseh javnih vladnih storitev (e-Government). Zlasti najbolj obiskane spletne strani
vlade in javne uprave bi morale biti hitro dostopne tudi preko IPv6. Pri javnem
naročanju novih vsebin ali storitev bi moral biti IPv6 obvezno uporabljen protokol.
Obstoječe internetne storitve in storitve, ki se bodo posodabljale in nadgrajevale,
morajo omogočiti dostop preko IPv6. Kot del cikla menjave opreme je potrebno
zagotoviti, da bo nabavljena strojna in programska oprema podpirala IPv6. Pri
oblikovanju vseh novih projektov mora biti IPv6 sestavni del tehničnih zahtev. Javna
administracija, operaterji omreţij, prodajalci strojne in programske opreme ter
razvijalci operacijskih sistemov morajo zagotoviti IT varnost in zasebnost.
Raziskovalni projekti, ki so financirani z javnimi ali evropskimi sredstvi, bi morali čim
prej izkoristiti potencial, ki ga ima IPv6. Vsaka izobraţevalna ali znanstvena
institucija bi morala svoje spletne strani in storitve ponuditi tudi preko IPv6 dostopa.
Kot del inovacijskega cikla je potrebno zagotoviti, da je vsa strojna in programska
oprema pripravljena na IPv6. Univerze in raziskovalne institucije bi morale biti
multiplikator in voditi v nove oblike storitev, ki temeljijo na razvoju IPv6 tehnologije.
Vsi ponudniki vsebin, storitev in operaterji omreţij bi morali izkazati pripravljenost,
da izvedejo potrebne prilagoditve tehnologije, ki bi morala omogočiti nacionalni
prehod na IPv6. Infrastruktura za končne uporabnike bi morala biti skladna z IPv6.
Še posebno najbolj obiskane spletne strani zasebnega sektorja morajo biti takoj
dostopne tudi preko IPv6 protokola. Raziskati je potrebno moţnosti za razvoj novih
IPv6 inovativnih izdelkov in rešitev, zlasti na področju IT varnosti.
Zvezni urad za informacijsko varnost (nem. BSI – Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik) je v letu 2009 izdal 'Priporočilo za varno IPv6 omreţno
infrastrukturo', v katerem so obravnavana varnostna tveganja, ki jih prinaša
tranzicija na IPv6. V istem letu so se začeli projekti tranzicije in modernizacije
komunikacijske infrastrukture, pri kateri so sodelovale skoraj vse javne institucije.
Nemška povezana infrastruktura (DOI - Deutschland-Online Infrastruktur), ki je
postala glavna komunikacijska infrastruktura zvezne vlade, ţe popolnoma podpira
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IPv6 (deluje v dvojnem skladu). Nemčija pospešeno uvaja IPv6 tudi v drugi drţavni
komunikacijski infrastrukturi. Testno preverjajo omreţne varnostne naprave ter
naprave za šifriranje prometa. Načrtujejo splošno omreţje za zvezno administracijo
(NdB - Netze des Bundes). V fazi načrtovanja je razporeditev dodeljenega
naslovnega prostora. Prve IPv6 naslovne bloke bodo dodelili zveznim drţavam, DOI
vključno z IT ponudniki storitev ter ministrstvu za obrambo. V fazi procesa je
organizacijski koncept. V pripravi so priporočila za tranzicijo in operativno delovanje,
konfiguracijski kontrolni seznam in naslovne predloge. Začeli so z različni pilotskimi
programi, kot je VoIP preko IPv6 (VoIP Dataport/Hamburg s 150.000 VoIP
napravami), testna omreţja DOI za transport in storitve, kot so elektronska pošta,
DNS, omreţna varnost in kodirne naprave. Opravljena je bila študija izvedljivosti in
stroškov prenove spletnih strani (www.cio.bund.de). Trenutno so spletne strani v
testnem okolju.
V izvajanju ali v pripravi je več projektov, ki se nanašajo na uvedbo IPv6 (Schülting
2010). Cilj projekta IPv6 Profile je predpisati nabor potrebnih funkcionalnosti, ki jih
mora izpolnjevati omreţna oprema, da bo skladna z IPv6. Projekt izvaja DOI in
FHG, BMI (zvezno ministrstvo za notranje zadeve) pa delno sofinancira projekt.
Pripravljena bodo priporočila kot pomoč administraciji pri nakupu opreme, podan bo
vpliv na javno IT infrastrukturo.
V testnem okolju preizkušajo storitve, kot so: nadzor omreţja, mobilnost, multicast
na IPv6. Izvajajo teste zdruţljivosti in medsebojnega obratovanja. V pripravi so
migracijska orodja za spletne vladne (e-Government) aplikacije in migracijski vodnik
za občine. Na področju IPv6 varnosti pripravljajo priporočila za varno komunikacijo
od konca do konca, zamenjavo NAT in zahteve za naprave za omreţno varnost.
Nemčija je aktivno, sistematično in z močno podporo zvezne vlade pristopila k
uvedbi IPv6. Čeprav je tudi pri njih čutiti zmanjševanje povpraševanja zaradi
globalne recesije, kljub temu niso zmanjšali proračuna za IKT infrastrukturo in
opremo. Njihov proračun na zvezni ravni za IKT opremo je kar 500 milijonov €. V
okviru teh sredstev je njihov cilj okrepiti IKT sektor in pospešiti modernizacijo na
celotni ravni vseh zveznih administracij. Do leta 2011 so si zastavili 360 prioritetnih
ciljev in meril, s katerimi bodo na zvezni IT infrastrukturi izboljšali IT varnost ter
obenem zmanjšali vpliv na okolje.
6.1.4

Danska

Tudi danska vlada je po predlogu Evropske komisije v svoji drţavi prevzela iniciativo
pri uvajanju IPv6. Je v vlogi vmesnega člena, posrednika med vsemi
zainteresiranimi deleţniki, ponudniki omreţij, storitev kot tudi uporabniki. Njihovo
ministrstvo za znanost, tehnologijo in inovacije je leta 2009 za dansko vlado
pripravilo strategijo uvajanja IPv6. Iz akcijskega načrta izhaja, da je uvajanje IPv6
pomembno tako za javni kot za zasebni sektor, zato se mora izvajati kot model
javno-zasebnega partnerstva. Model partnerstva z zagotavljanjem dobrega temelja
in koordiniranjem specifičnih aktivnosti med deleţniki in omenjenim ministrstvom še
krepi te učinke.
Tudi njihov akcijski načrt (HØRINGSUDKAST, 2009) predlaga danski vladi, da bi
morala biti vodilna in odločnejša pri vlaganjih v infrastrukturo, še posebno pri
tranziciji na IPv6. V politiki javnega naročanja strojne, programske in omreţne
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opreme bi morala postaviti jasne zahteve po podpori IPv6. Infrastruktura je v lasti
zasebnega sektorja in razvoj strojne in programske opreme ter omreţij temelji na
osnovi trga in konkurence. Za razvoj je ključno, da se v procesu tranzicije na IPv6
vključi internetne ponudnike in lastnike infrastrukture, tipično velika
telekomunikacijska podjetja. Tovrstno partnerstvo bi moralo vključevati vse akterje,
na katere vpliva tranzicija na IPv6: predstavnike vlade, registrarja dk domen,
internetne ponudnike, dobavitelje strojne in programske opreme in druge
zainteresirane organizacije. Ministrstvo za znanost je zainteresirane partnerje
povabilo, da se vzpostavi center znanja, ki bo namenjen vsem, ki se ukvarjajo s
problematiko IPv6. Center znanja, pri katerem sodeluje tudi omenjeno ministrstvo,
omogoča zainteresiranim vse potrebne informacije, ki se nanašajo na uvajanje in
tranzicijo na IPv6.
Ministrstvo za znanost je zadolţilo posebno pristojno skupino pod vodstvom
danskega regulatorja elektronskih komunikacij NTA (angl. Telestyrelsen - National
Telecom Agency), da nadzira izvajanje tranzicije na IPv6. NTA je tudi po danskem
zakonu o internetnih domenah44 odgovoren za register.dk domen.
Danska vlada se zaveda, da je pomemben del tega procesa tudi zdruţitev
informacijskih moči, saj le na ta način lahko zagotovi zadovoljiv in kontinuiran
napredek. Vlada Danske tako vidi veliko sinergijskih učinkov, ki jih lahko doseţe v
povezavi z registrarjem .dk domen (NTA), še posebno na področjih kot so:




spremembe politike javnega naročanja,
izzivi, ki jih prinašajo varnostne politike v času tranzicije,
mednarodni procesi in uvajanje IPv6.

Ciljna skupina za skupna prizadevanja je zelo široka, tako z vidika zbiranja
potrebnih informacij kot z vidika strokovnih kvalifikacij, ki so potrebne za njihovo
razumevanje. Akcijski načrt prednostno ločuje del, ki je usmerjen v stroko, in del, ki
bi bil usmerjen na občane in njihovo ozaveščanje.
V dokumentu ugotavljajo, da je prenos znanja predvsem pomemben na
profesionalnem trgu, ki bo na eni strani uporabljal IPv6 za inovacije in razvoj
izdelkov ter za drugi segment, ki bo odgovoren za praktično implementacijo
protokolov v podjetjih, pri internetnih ponudnikih in podobno.
Akcijski načrt obravnava tudi drţavljane, ki jih je prav tako potrebno seznaniti s
tranzicijo, vendar v manjšem obsegu, kajti za veliko večino domačih uporabnikov
tranzicija nima vpliva. Prehod na nov protokol bo za drţavljane prišel postopoma,
sočasno z zamenjavo domače računalniške opreme. Drţavljani zato potrebujejo
informacije bolj na splošni ravni, še posebno z vidika varnosti in povečanega
tveganja napadov hekerjev zaradi sobivanja IPv4 in IPv6. Tudi pri tovrstnih
aktivnosti posredovanja znanja sodeluje dansko ministrstvo za znanost v
sodelovanju z relevantnimi deleţniki.

44

The Domain Act (2005): Act on Internet Domains Specifically Allocated to Denmark, dosegljivo na:
http://en.itst.dk/telecom-internet-regulation/domain-aspects/files-tenderdocuments/Appendix%20C%20The%20Domain%20Act.pdf
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Spremenjena bo tudi politika javnega naročanja. Ministrstvo ţeli v okviru javnih
naročil ustvariti trg z zadostno količino primernih izdelkov s primernimi cenami in
podporo IPv6 protokolu. S tem pristopom bo nova oprema vsebovala vse potrebne
funkcionalnosti in zmogljivosti, ne glede na to, kdaj bo prišlo do končne odločitve o
prehodu na nov protokol. Z namenom zagotovitve skupne strategije in večjega
trţnega obsega bo politika javnega naročanja koordinirana z lokalnimi in
regionalnimi oblastmi, ki so pod okriljem danske vlade in danskih okroţij. Vladna
politika javnega naročanja bo usklajena tako, da bodo bodoča naročila vsebovala
minimalne zahteve po podpori IPv6 tako na segmentu strojne in programske
opreme kot na nivoju storitev. Navedeni proces naročanja se je začel ţe koncem
leta 2008, ko je danski Urad za javna naročila ministrstva za finance za vlado oddal
prve razpise za nakup omreţnih naprav in komponent. Vsi razpisi, ki jih objavlja
danski regulator elektronskih komunikacij NTA v okviru upravljanja registra .dk
domen, vključujejo minimalne zahteve, pod katerimi mora sistem registra, vključno z
domenskimi streţniki, podpirati IPv6. V skladu s Sporočilom Evropske komisije
(Akcijski načrt za uvedbo IPv6) navedena strategija in akcijski načrt vključujeta
zagotovitev dostopa vladnih spletnih strani preko IPv6 do leta 2010.
Spremembe z uvajanjem IPv6 se izvajajo tudi na ostalem področju digitalizacije
Danske. IPv6 postaja obvezujoč odprti standard. Pri promociji uporabe IPv6 v
javnem sektorju se bo sedanji status IPv6 'uporaben' spremenil v 'priporočljiv'.
Zrelejši, ko bo postal trg z IPv6 izdelki, večja bo zahteva po tem, da IPv6 postane
obvezujoč protokol v omreţju javnega sektorja.
Danska vlada se zaveda, da komunikacijska omreţja igrajo odločilno vlogo v
primeru morebitnih kriznih dogodkov ali naravnih nesreč. Zmoţnost prenosa
informacij in zagotavljanje koordinacije je odvisna od dostopnosti ter robustnih in
varnih omreţij. Zato ima vlada posebno nalogo, ki zagotavlja, da so elektronske
komunikacije, ki so ţivljenjskega pomena za druţbo, zaščitene v javno dostopnih
omreţjih. V povezavi z upravljanjem registra .dk domen, je danska vlada danskemu
regulatorju ţe leta 2009 predpisala, da mora register domen poleg splošnih IPv4
operacij naslovnega prostora omogočati tudi upravljanje z IPv6 naslovnim
prostorom.
Danska vlada predvideva, da se bodo operaterji javnih omreţij med seboj dogovorili,
da bodo podobno kot za sedanja javna fiksna in mobilna IPv4 omreţja tudi za IPv6
omreţja pripravili prioritizacijsko shemo. Ta bo v primeru naravnih nesreč ali drugih
izrednih dogodkov omogočila ustrezno prioritizacijo prometa. Tovrstni
medoperaterski dogovor, ki temelji na prostovoljni bazi, bo omogočal prenos vitalnih
podatkovnih komunikacij v najvišji prioritizaciji, ki jo lahko omogoči protokol IPv6.
Iz časovnega načrta danskega akcijskega načrta izhaja, da bo proces od prvih
razprav do prvega uvajanja IPv6 trajal najmanj dve leti. Z javnimi razpravami so
začeli v tretji četrtini leta 2009, v prvem četrtletju leta 2010 so pričeli s podrobnim
načrtovanjem, prve implementacije pa naj bi se zaključile do prve polovice leta
2011.
Njihov akcijski načrt ne vsebuje zanesljivih ocen celotnih nacionalnih stroškov, ki jih
prinaša uvedba IPv6. Pričakujejo, da bodo letni stroški ostali nespremenjeni, če se
bo implementacija IPv6 ob predhodnem načrtovanju izvajala postopoma skozi več
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let. Pričakujejo, da bo tranzicijska perioda trajala vsaj deset let. Če bo tranzicija na
IPv6 potekala postopoma, je lahko nadzorovana in načrtovana v okviru tekočih
operativnih shem in shem posodabljanj opreme.
6.1.5

Finska

Eden od pionirjev uvajanja IPv6 na Finskem je bil 'CSC- IT Center of Science', ki ga
upravlja finsko ministrstvo za izobraţevanje, znanost in kulturo (Ministry of
Education, Science and Culture). CSC upravlja s hrbteničnim omreţjem Funet, ki
omogoča IPv6 povezljivost za finska raziskovalna in izobraţevalna omreţja,
obenem pa povezuje omreţje tudi na panevropsko izobraţevalno omreţje Géant2.
CSC je v letih 2002 do 2005 aktivno sodeloval pri projektu 6Net, ki ga je kot IPv6
pilotski projekt financirala Evropska skupnost. Kot kaţejo raziskave, ki jih je v letu
2009 objavilo finsko ministrstvo za transport in komunikacije, so finski operaterji
dobro pripravljeni na prehod na IPv6. Na podlagi podatkov finskega zdruţenja za
izmenjavo internetnega prometa FICIX (angl. Finnish Communication and Internet
Exchange Association), 10 od 28 članov ţe izmenjuje IPv6 promet. Kljub temu le
nekaj finskih operaterjev aktivno promovira IPv6 usmerjanje za komercialne
namene.
Trenutno je le malo finskih podjetij, ki so pripravljeni na prehod na IPv6. Razlog je
predvsem finančne narave zaradi potrebnih sprememb na usmerjevalnikih, stikalih,
aplikacijah in podatkovni varnosti.
CSC v okviru omreţja Funet aktivno promovira implementacijo IPv6. V letu 2009 je
finski raziskovalec Teemu Kiviniemi v okviru magistrskega dela razvil protokolni
konverter za 'multicast' storitve. Konverter je bil ob pomoči helsinške Univerze za
tehnologije uspešno implementiran v omreţje Funet. Z uporabo navedenega
konverterja, so IPv6 'multicast' storitve sedaj omogočene tudi uporabnikom z IPv6
povezljivostjo.
Finsko ministrstvo za transport in komunikacije bi zelo rado spodbudilo operaterje,
da se še bolj pripravijo na IPv6. V pripravi imajo projekt, imenovan 'National
Information Society', v katerem bo opredeljen časovni načrt uvedbe IPv6.
Ministrstvo bo spodbujalo uvedbo IPv6 tudi tako, da bodo seznanili javnost z
moţnimi problemi prehoda. Vzpostaviti ţelijo norme, s katerimi bodo obvezali
operaterje, da bodo vključili zahtevo po podpori IPv6 pri nabavi opreme.
Tudi finski regulator Ficora se zavzema in spodbuja uvajanje IPv6. Leta 2009 je v
svoji strategiji dela 2009-2015 (Ficora, 2009) med operativne naloge zapisal, da bo
v sodelovanju s finskimi komunikacijskimi operaterji aktivno promoviral vpeljavo
IPv6. Ficora se tudi zavzema, da bi začeli podeljevati IPv6 Ready logotip tistim
potrošniškim komunikacijskim napravam, ki bi izpolnjevale vse potrebne IPv6
funkcionalnosti. Temu predlogu so naklonjeni tudi nekateri operaterji, saj smatrajo,
da je to eden od moţnih načinov spodbude uvedbe IPv6 na Finskem.
6.1.6

Češka

Češka je ena izmed najbolj aktivnih drţav Evropske unije pri uvajanju DNSSEC. Po
podatkih iz maja 2010 je podpisanih ţe 15 odstotkov (~98.000) čeških domen (Filip,
2010). Manj uspeha imajo z uvajanjem IPv6, čeprav so ţe izvedli določene
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konkretne korake. Iz statistike (CZ.NIC 2010), ki jo vodi češki registrar CZ.NIC,
lahko razberemo, da je v septembru 2010 3,61 odstotkov (25.752) DNS streţnikov,
ki podpira AAAA zapis. Še večji napredek je bil doseţen pri poštnih streţnikih, saj v
septembru 2010 beleţijo kar 5,7x večjo rast v primerjavi z letom poprej (43.713 oz.
6,13 odstotkov poštnih streţnikov ima najmanj en IPv6 MX zapis). Opazen napredek
so naredili tudi pri oglaševanju BGP poti z IPv6 predpono. V letu 2009 je bilo preko
BGP protokola oglaševano 29 ASN avtonomnih sistemov, v septembru 2010 pa so
imeli ţe 56 ASN-jev z IPv6 predpono. V primerjavi z IPv4, ki ima registrirano 535
ASN sistemov, je to še vedno zelo malo. Na izmenjevalni točki NIX.CZ je trenutno
povezanih 99 organizacij z IPv4 povezavo ter 39 organizacij z IPv6 povezavo (Petr,
2010). IPv6 prometa je še vedno zelo malo (90Mbit/s IPv6 prometa v primerjavi z
IPv4, ki ga je več kot 74Gbit/s). Povečuje se tudi število domen, ki so izključno
dosegljive samo preko IPv6. Teh je trenutno 8. Češka ima 77 dodeljenih IPv6
predpon velikosti /32.
Po podatkih predstavnice češkega ministrstva za industrijo in trgovino elektronskih
komunikacij Monike Kunzove je v juniju 2009 češka vlada sprejela resolucijo, ki
zahteva od vseh ministrstev in drugih vladnih administracij, da morajo ob menjavi
omreţne opreme, le-to zamenjati z opremo, ki je kompatibilna IPv6. Do 31.
decembra 2010 morajo biti vse njihove spletne strani in javno dostopne storitve eGovernment dostopne preko IPv4 in IPv6 protokola (Ministerstvo průmyslu a
obchodu ČR, 2010). Zadnja analiza, ki so jo opravili na pristojnem ministrstvu je
pokazala, da vse navedene institucije ţe v celoti izpolnjujejo prvi pogoj, drugi pa je
v fazi izvajanja.
6.1.7

Združene države Amerike

ZDA so ena vodilnih drţav, ki so se sistematično in na vladni ravni odločile, da bodo
v določenih časovnih rokih uvedle IPv6 v svoje vladno komunikacijsko –
informacijsko omreţje. Pravna podlaga za začetek uvajanja IPv6 v omreţjih zveznih
vladnih agencij je listina – memorandum ''Transition Planning for Internet Version 6
(IPv6))'', ki ga je leta 2005 izdal OMB (Office and Management and Budget). OMB,
ki nadzoruje in usmerja delo vladnih agencij ZDA, je predpisal, da morajo vse
zvezne agencije do junija 2008 v svojih hrbteničnih omreţjih začeti uporabljati IPv6
in se s svojimi vmesniki povezati na IPv6 omreţje. Listina opredeljuje konkretne
časovne roke in zahteve, ki jih morajo zvezne vladne agencije do navedenega
datuma izpolniti. Predpisane so bile naslednje aktivnosti:
Do 15. novembra 2005





določitev odgovorne osebe, ki bo vodila in koordinirala načrtovanje,
popis vseh obstoječih usmerjevalnikov, stikal in strojnih poţarnih pregrad
(predpisana je vsebina, ki jo mora popis zajemati),
popis vseh ostalih IP skladnih naprav in tehnologij, ki niso bile zajete v
prejšnjem popisu,
začeti z analizo finančnih in operativnih vplivov ter tveganj, ki so
posledica tranzicije na IPv6 (predpisana vsebina poročila).
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Do februarja 2006


v skladu s priporočili, ki jih je izdal CIO – Svet za arhitekturo in odbor za
infrastrukturo (angl. Chief Information Officers Council Architecture and
Infrastructure Committee) začeti z IPv6 tranzicijskim načrtom (predpisane
smernice potrebnih aktivnosti),
 predloţiti poročilo o napredku pri popisu opreme in analizi vpliva prehoda
na IPv6,
Do 30. junija 2006
 celoten popis IP skladne opreme in tehnologije, ki ni bila zajeta v prvem
popisu,
 celotna analiza finančnih in operativnih vplivov in tveganj.
Do 30. junija 2008


vsa infrastruktura agencij (hrbtenična omreţja) mora uporabljati IPv6,
agencije morajo biti z vmesniki povezane na to infrastrukturo. Agencije
morajo tega dne na skupnem sestanku poročati o napredku in izbrani
tranzicijski strategiji.

Agencije so morale do junija 2008 izvesti najmanj navedene aktivnosti, pri čemer
niso smele biti ogroţene IPv4 funkcionalnosti ali omreţna varnost. Navedeni datum
ni bil obvezujoč za migracijo aplikacij, perifernih naprav ali drugih IT dobrin. Kot so
poročali v juliju 2008 pri Federal Computer Week (Mosqure, 2008), je večina agencij
v roku izpolnila obveznosti iz memoranduma.
Memorandum nalaga agencijam, da morajo v prihodnje zagotoviti, da je vsa novo
kupljena IKT oprema skladna z IPv6. Skladni IPv6 izdelek ali sistem mora biti
sposoben sprejeti, procesirati, prenesti ali posredovati IPv6 pakete in biti zdruţljiv z
ostalimi sistemi ter protokoli v IPv4 in IPv6 načinu.
Ameriški nacionalni inštitut za standarde in tehnologijo (angl. NIST- The National
Institute for Standards and Technology) je bil v okviru navedenega memoranduma
izbran, da razvije potrebne standarde, ki bodo zagotovili za vse vladne institucije
poenoten sistem potrebnih specifikacij in način certificiranja. Le-ti so sedaj
zavezujoče pri nabavi IPv6 opreme.
Memorandumu so sledili še drugi pomembni dokumenti. Med njimi bi izpostavili
dokument iz januarja 2006, ki ga je izdalo ameriško ministrstvo za trgovino (U.S.
Department of Commerce) v sodelovanju z NIST in NTIA (National
Telecommunications & Information Administration). Dokument z naslovom: 'Tehnical
and Economic Assessment of Internet Protocol Version 6 (IPv6)' obravnava
tehnične in ekonomske vplive, ki se nanašajo na uvajanje IPv6, vključno z vlogo
vlade ZDA pri prehodu, mednarodno zdruţljivost, varnost v tranziciji ter stroške in
koristi, ki jih prinaša IPv6. Študija ugotavlja, da IPv6 prinaša ameriškemu poslovanju
in potrošnikom pomembne koristi, ki pa se bodo pokazale šele čez čas. Večina
internetnih ekspertov in deleţnikov industrije v splošnem soglaša, da bodo IPv6
omreţja tehnično boljša v primerjavi s sedanjimi IPv4 omreţji. Večji naslovni prostor,
ki ga prinaša IPv6, bo potencialno spodbudil veliko novih inovativnih komunikacijskih
storitev in aplikacij. Čez čas bo IPv6 v primerjavi z IPv4 postal uporabnejši in
fleksibilnejši mehanizem za zagotavljanje uporabniške komunikacije od konca do
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konca. V študiji nadalje ugotavljajo, da hitro uvedbo IPv6 preprečujejo številne ovire.
Med njimi je veliko robustnih dobro sluţečih naprav in aplikacij, ki so skladne samo z
IPv4 in jih bo potrebno zamenjati. Poleg tega, če ţelimo polno uresničiti potencial, ki
ga prinašajo komunikacijske zmoţnosti protokola IPv6, moramo za prehod na IPv6
imeti finančna sredstva in človeške vire.
Z ekonomskega vidika so lahko stroški tranzicije niţji, če prehod načrtujemo v okviru
standardnega cikla menjave oz. nadgradnje opreme. V okviru menjave opreme
večino stroškov predstavlja predvsem izobraţevanje osebja, nameščanje in
konfiguriranje opreme, omreţno testiranje, ne pa sam nakup opreme, kjer cena ne
bo bistveno višja v primerjavi z IPv4 opremo. Tranzicijski stroški so različni za
različne uporabniške skupine. Pri majhnih in srednje velikih podjetjih ter končnih
(rezidenčnih) uporabnikih, ki ne upravljajo z velikimi omreţji, bo ta strošek relativno
majhen in se ga lahko načrtuje v okviru standardne ciklične zamenjave opreme. V
nasprotju s tem bodo lahko imela velika podjetja (korporacije) in vladne agencije
večje stroške, ker je nihanje odvisno od obstoječe infrastrukture in operativne
politike. To vključuje tudi, katere aplikacije bo potrebno spremeniti oz. na novo
razviti. Odvisno je tudi od tega, koliko se bodo uporabniki povezovali z drugimi
organizacijami z uporabo IPv6. Aktiviranje IPv6 za rutinsko uporabo se lahko
dejansko pojavi šele, ko bo doseţena kritična masa zamenjav z IPv6 tehnologijo.
Delovna skupina, ki je pripravljala omenjeno analizo, je tudi ugotovila, da ni večjih
ovir na trgu, ki bi preprečevale industriji investiranje v IPv6 izdelke in storitve ne
glede na njene potrebe ali potrošniško povpraševanje. Zaradi tega ni utemeljenih
razlogov in potreb, da bi ameriška vlada z agresivnimi ukrepi proti zasebnemu
sektorju pospešila uvedbo IPv6. Zasebni sektor bo moral v bliţnji prihodnosti izvesti
skrbno analizo svojih poslovnih načrtov za posvojitev IPv6. S tem se bodo soočili z
neizogibnim pojavom IPv6 prometa tako na notranjem kot zunanjem delu omreţja.
Ob upoštevanju informacijskega sistema javnega sektorja avtorji študije priporočajo,
da vladne agencije začnejo z analizo poslovnih načrtov uvedbe IPv6 ter razvijejo
ustrezne varnostne načrte. Ker to prinaša določene stroške, priporočila poudarjajo,
da je potrebno skrbno načrtovanje, razvijanje in vrednotenje, ki mora imeti prednost
pred kakršnokoli specifično odločitvijo glede uvedbe nove IPv6 tehnologije v
operativno omreţje. Rezultati predstavljene študije so namreč pokazali, da obstajajo
tehtna tehnična in ekonomska tveganja, povezana s pomanjkanjem ustreznega
načrta in strategije uvedbe IPv6.
V februarju 2006 je zvezni CIO Council in odbor za infrastrukturo v pomoč zveznim
agencijam pri migraciji na IPv6 v skladu z navodili memoranduma izdal še
priporočila za tranzicijo (Federal CIO Council Architecture and Infrastructure
Commite, 2006). Dokument vsebuje tri poglavja, vključno s pripombami prejetih s
strani agencij. Prvo poglavje opisuje navodila za IPv6 tranzicijo v podjetjih, ki imajo
podjetniško infrastrukturo. Drugo poglavje obravnava bolj tehnične elemente, ki so
pomembni pri sami tranziciji agencij. V tem poglavju so zbrane najboljše prakse
tranzicije na IPv6. Podane so informacije, ki se nanašajo na omreţje in
infrastrukturo, naslavljanje, zagotavljanje informacij, piloti, testiranje in predstavitev,
aplikacije, standardi in izobraţevanje. Tretje poglavje govori o IPv6 upravljanju
samega prehoda. Opisuje strukturo managementa in posamezne vloge ter
odgovornosti agencij in organizacij, ki so udeleţene pri tranziciji.
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Leta 2008 je NIST v skladu z zahtevami memoranduma objavil končno verzijo
priporočil oz. zahtev in procedur, na podlagi katerih lahko posamezna IKT oprema
dobi status skladnosti z IPv6 ter da lahko sobiva z IPv4. Publikacija z naslovom ''A
Profile for IPv6 in the U.S. Governement (USG IPv6 Profile)'' je dokument, ki
vsebuje minimalne operativne tehnične zahteve, ki jih morajo podpirati omreţne
naprave, kot so gostitelji, usmerjevalniki, sistemi za preprečevanja vdorov (IDS) in
poţarne pregrade. Profil je bil razvit z namenom, da pomaga zveznim agencijam pri
njihovih načrtih razvoja, pri nabavi in implementiranju IPv6 skladne opreme in
obenem, da zagotovi, da njihovi informacijski sistemi ostanejo zdruţljivi in varni. Kot
je v dokumentu uvodoma navedeno, je trenutno na trgu še vedno mnoţica IPv6
opreme, ki je na različni zrelostni ravni in daleč od popolnosti. S pripravo profila so
začrtali učinkovite de facto standarde popolnosti in pravilnosti, ki bodo pomagali
zavarovati naloţbo zgodnjim IPv6 uvajalcem. Profil ni uporaben samo na krajši rok,
temveč zasleduje strateški dolgoročni načrt ZDA pri implementaciji IPv6 tehnologije.
Vsaka naprava, ki dobi oznako IPv6 zdruţljiva oz. IPv6 sposobna, je predhodno
podvrţena strogim kriterijem testiranja in certificiranja, ki ga opravljajo akreditirani
testni laboratoriji in akreditacijska telesa, ki izpolnjujejo standard ISO 17025
(General Requirements for the Competence of Testing and Calibration
Laboratories). V ta namen je NIST pripravil dokument, ki natančno določa testne
metode in način validacije (SP 500-273 Guidance on IPv6 Test Methods and
Validation). Po uspešnem testiranju in certificiranju se oprema izdelovalcev vpiše v
t.i.
APL
seznam
(Approved Parts List)
IPv6 zdruţljivih
izdelkov
(http://jitc.fhu.disa.mil/apl/ipv6.htm), ki zagotavljajo zdruţljivost s predpisanimi
tehničnimi specifikacijami (RFC-ji).
Tudi ameriško ministrstvo za obrambo (DoD - Department of Defence) je pripravilo
podrobno specifikacijo zahtev in tehničnih standardov, ki jo mora izpolnjevati IPv6
sposobna (IPv6 Capable) programska in strojna oprema (DoD IPv6 Standard
Profiles For IPv6 Capable Products). Dokument, ki se redno posodablja, ima
podobne zahteve kot USG IPv6 Profile. Trenutno zadnja, peta, verzija je bila izdana
julija 2010 in je namenjena širokemu krogu deleţnikov, kot so: nabavne sluţbe,
organizacije, ki se ukvarjajo s testiranjem, obrambnim razvijalcem in prodajalcem
opreme. Tudi IPv6 Capable oprema je podvrţena strogim testiranjem, ki se v
primeru ustrezne skladnosti zaključi s certifikacijo, ki jo opravlja ameriška vojaška
organizacija JITC (angl. Joint Interoperability Test Command). Vsa komunikacijska
oprema, ki jo nabavlja in implementira ameriška vojska, mora biti skladna z
omenjenim dokumentom, imeti mora opravljeno testiranje in certificiranje s strani
JITC. JITC opravlja testiranja in certificiranja opreme za vse izdelke, vključno s
funkcionalnostjo prenosa govora, podatkov in videa. Trenutno še poteka razprava
med NIST in ministrstvom za obrambo v zvezi s programom testiranja, vendar ni
bistvenih razlik med funkcionalnimi zahtevami. Zelo verjetno je, da so izdelki, ki jih je
odobril en program, zdruţljivi z izdelki, ki jih je potrdil drugi (pisci obeh dokumentov
med seboj sodelujejo).
Svet Informacijskih direktorjev (CIO Council) je za potrebe ameriške vlade in agencij
za prehod na IPv6 pripravil še dva dokumenta. Prvi dokument, datiran z decembrom
2008 (The Business Case and Roadmap for Completing IPv6 Adoption in US
Government), je ostal na ravni osnutka, ki ga je nadomestil Planning
Guide/Roadmap Toward IPv6 Adoption within the US Government, izdan maja
2009. Dokument je namenjen direktorjem informatike, arhitektom omreţne
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infrastrukture in drugim posameznikom v zveznih agencijah, ki so odgovorni za
koriščenje informacijske tehnologije. Namen dokumenta je poglobiti razumevanje
vizije zvezne vlade pri uvedbi IPv6 in zagotoviti vsem agencijam specifične
usmeritve, ki bodo omogočile uspešno adaptacijo tega protokola. Na podlagi
informacij, zajetih v tem dokumentu, bodo direktorji informatike laţje prepoznali in
razvili poslovne načrte, ki vključujejo uporabo IPv6. Dokument temelji na ţe
omenjenem memorandumu, ki zahteva, da so zvezne agencije 'v stanju uporabe
IPv6' (To be IPv6 State). Dokument podaja pregled, kako IPv6 tranzicija vpliva na
arhitekturo podjetij in načrtovanje kapitala, investicij in nadzor le-tega. Direktorjem
daje praktične napotke in splošne mejnike, ki jim lahko olajšajo uvedbo IPv6
omreţnih storitev. Podaja opis, kako tranzicija vpliva na zvezne iniciative, kot so
Varne internetne povezave (TIC – Trusted Internet Connections) in na Predsedniško
direktivo o domovinski varnosti (HSPD – Homeland Security Presidental Directive).
Vsebuje tudi jasno umeščanje protokola IPv6 kot integralnega okvirja in
organizacijske principe za zvezno IT infrastrukturo naslednje generacije. Čeprav je
dokument prvenstveno namenjen zveznim agencijam in njihovem osebju, je
dokument dobro izhodišče za vse direktorje informatike in tehnično osebje v
podjetjih.
ZDA imajo po podatkih SixXS devet ponudnikov, ki omogočajo native IPv6
povezljivost svojim uporabnikom. Med večjimi podjetji in internetnimi ponudniki, ki so
IPv6 ţe uvedle, bi izpostavili: Comcast (največji kabelski operater v ZDA), Google,
Verizon (operater za poslovne uporabnike in vladne institucije), AT&T, Sprint
(telekomunikacijski ponudnik vlade ZDA), Hurricane Electric (globalni internetni
ponudnik dostopa), Microsoft in še bi lahko naštevali.
ZDA so se lotile uvedbe IPv6 protokola na visoki profesionalni ravni. Glavni
pobudnik uvajanja IPv6 ni bil zasebni sektor, temveč zvezna ameriška vlada. Z
zahtevami v memorandumu je postavila mejnike in smernice vsem zveznim
agencijam za prehod na IPv6. Z nastankom NIST-ovega dokumenta USG 'IPv6
Profile' ter dokumenta 'IPv6 Capable Products', ki ga je izdalo ministrstvo za
obrambo, je postavila temeljne minimalne tehnične standarde IPv6 skladnosti in
sposobnosti, ki se jih sedaj drţijo vsi glavni izdelovalci IKT opreme. Z dokumentom
Planning Guide/Roadmap Toward IPv6 Adoption within the US Government so
postavili smernice uvajanja in razvoja IPv6 vsem zveznim agencijam in tudi drugim
organizacijam. ZDA so zato primer dobre prakse, katere smernice in izkušnje bi
morali uporabiti tudi v Sloveniji.
6.1.8

Japonska

Japonska je tehnološko ena najbolj razvitih drţav sveta. Korporacija Sony je ţe leta
2003 oznanila, da bodo vsi njeni produkti po letu 2005 podpirali IPv6 protokol
(IPv6Style 2003). Japonska kot tehnološka velesila je prišla do spoznanja, da
proces izgradnje ali nadgradnje obstoječih omreţij na IPv6 posledično pomeni
priloţnost za hitrejši razvoj in uveljavitev njene industrije izdelovalcev omreţne
opreme tudi na globalnem trgu. Japonska je ena izmed prvih azijskih (če ne celo
širše) drţav, ki so prevzele vodstvo pri uvajanju IPv6. V septembru 2000 je japonska
vlada kot prva na svetu objavila nacionalno strategijo uvedbe IPv6 (Popoviciu,
Grossetete, 2006). Gre za dolgoročno vladno strategijo širokopasovnega razvoja na
Japonskem, imenovano ‘u-Japan’ (angl. Ubiquitous Japan). S to strategijo so se
zavezali, da bodo IPv6 uvedli do leta 2005. Sočasno je bil vzpostavljen IPv6
Promotion Council, ki predstavlja vezni člen med vlado, industrijo in raziskovalnimi
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organizacijami in skrbi za realizacijo ciljev, zastavljenih z omenjeno strategijo uJapan. S pomočjo WIDE (angl. Widely Integrated Distributed Environment) projekta
so akademskim institucijam zagotovili podporo pri razvoju novih IPv6 aplikacij,
organizacijam, ki so bodo odločale za uvedbo IPv6, pa so namenili davčne olajšave.
V istem letu je podjetje NTT Communications vzpostavilo prvi komercialni 'native'
IPv6 dostop do hrbteničnega omreţja NTT (NTT Communications, 2001). Leta
2002 so objavili, da sta evropski IPv6 Task Force in omenjeni japonski IPv6
Promotion Council podpisala strateško zavezništvo pri uvajanju IPv6 (IPv6 Task
Force 2002). V istem letu so večji internetni ponudniki ţe začeli s prvimi IPv6
storitvami (Kosuke, 2002). NTT začne s ponudbo dostopa IPv6/IPv4 preko ADSL
(NTT Communications 2001). V istem letu so testna okolja začeli vzpostavljati
ponudniki terminalov (senzorji, spletne kamere, domače naprave) in ponudniki
storitev (internet v vozilih, vlakih, medicina, on-line igre). Začele so se pojavljati prve
testne storitve za mobilno telefonijo. Ponudniki (domačih) usmerjevalnikov so začeli
ponujati svoje izdelke (Hitachi, Fujitsu, NEC, Furakawa Electric). Za ozaveščanje so
pripravili poseben razstavni prostor, kjer so prikazali različne inteligentne domače
naprave, ki so omogočale povezljivost v IPv6 (hladilnik, mikrovalovna pečica,
digitalne in spletne kamere, TV, internetni terminal, ki kombinira RFID oznako in
tehnologijo Mobile IPv6). V okviru ozaveščanja so začeli izdajati posebne publikacije
(npr. IPv6 Magazine), v katerih strokovnjaki pišejo o novih tehničnih standardih,
storitvah, izdelkih in aktivnostih s področja IPv6. Vzpostavljene so bile različne
spletne strani, namenjene promoviranju, na katerih je bila predstavljena IPv6
tehnologija in prednosti, ki jo prinaša (npr. http://v6start.net).
V letu 2008 so vzpostavili Task Force for IPv4 Exhaustion, v katerega je vključenih
22 organizacij, ki so tako ali drugače povezane z internetom. Skupina rešuje
probleme, ki se pojavljajo na področju tehnologije, obratovanja in upravljanja.
Pomaga pri izvajanju izobraţevanj in delavnic ter osveščanju. Njen cilj je s pomočjo
različnih aktivnosti zagotoviti gladko in pravočasno uvedbo IPv6.
Japonska je sprejela tudi program ‘IPv6 Forum Ready’, s katerim so začeli testirati
kompatibilnost naprav z IPv6. Na podlagi tega programa in podeljevanja IPv6 Ready
logotipov je japonska industrija postala vodilna svetovna proizvajalka IPv6 opreme.
Čeprav je Japonska relativno zgodaj začela z uvajanjem IPv6, njihove analize
kaţejo, da zamuja z uvajanjem IPv6 za eno do dve leti (Mikawa, 2010).
6.1.9

Kitajska

Kitajska je trenutno ena od najhitreje rastočih nacij po rasti števila internetnih
uporabnikov. Kot je poročal Reuters v začetku leta 2010, naj bi Kitajska imela do
konca leta 2010 384 milijonov internetnih uporabnikov. V zadnjih letih je bila zelo
produktivna, saj je dosegla razvoj, ki je pri nekaterih drugih drţavah trajal desetletja.
Kitajska je sprejela odločitev o uvedbi IPv6 z vzpostavitvijo programa China Next
Generation Internet (CNGI). Kot ocenjujejo, je bil program uspešen, ker so ga
podprle vladne institucije in glavni telekomunikacijski operaterji hrbteničnih omreţij.
Ker velik deleţ internetnih uporabnikov predstavljajo mobilni uporabniki, so ţe v
samem začetku projekta v program umestili podporo protokolu Mobile IPv6. Glavna
motivacija uvedbe IPv6 v okviru projekta CNGI je bila predvsem večja učinkovitost
omreţja, varnost od konca do konca ter moţnost povečanega sodelovanja s tujimi
vladami, predvsem z Evropsko unijo in Japonsko (Tezel, 2010).
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Pred uvedbo tega programa je bila Kitajska v tehnološkem razvoju komunikacijske
infrastrukture v primerjavi z ostalimi primerljivimi drţavami 10 do 20 let zadaj. V
okviru petletnega CNGI projekta, ki ga je sproţila kitajska vlada, se je zgradilo eno
največjih komercialnih hrbteničnih IPv6 omreţij naslednje generacije. V programu, ki
je imel proračun 170 milijonov $, je bilo do leta 2009 zgrajenih šest nacionalnih
hrbteničnih omreţij. Pet komercialnih (China Telecom, China Netcom, China Mobile,
China Unicom, China Railcom) in ena akademska (CERNET2). Z devetintridesetimi
10Gb/s vstopnimi točkami-vozlišči (PoP) so povezali 40 največjih mest in preko 300
akademskih, industrijskih in vladnih razvojnih kampusov. CERNET2, ki predstavlja
hrbtenico CNGI, je z 25 PoP vozlišči v dvajsetih mestih trenutno eno največjih
izobraţevalno-raziskovalnih omreţij, ki v celoti temelji samo na IPv6 protokolu (v
omreţju nimajo IPv4). V omreţju uporabljajo opremo različnih dobaviteljev. Pri
tranziciji si pomagajo z mehanizmi, kot sta IPv4 over IPv6 (IETF softwire) in IVI
(IETF).
Ena od večjih javnih predstavitev rezultatov CNGI projekta in IPv6 infrastrukture so
bile olimpijske igre v Pekingu leta 2008. Komunikacijska infrastruktura olimpijskih
iger z vsemi podatkovnimi povezavami – vse omreţne širokopasovne in mobilne
aplikacije in naprave, ki so bile uporabljene na olimpijadi, so temeljile na protokolu
IPv6. Dogodek je bil zelo odmeven, saj je bil primer dobre prakse prve velike
implementacije produkcijske IPv6 infrastrukture.
Leta 2009 je Telecom China uradno objavil svoje načrte uvedbe IPv6 (Digaria,
2009). V začetni fazi, ki bo potekala do leta 2011, bodo začrtali in vzpostavili novo
platformo na poslovni in omreţni ravni, ki bo omogočala poslovanje preko IPv6. V
letih 2012 – 2015 bo prišlo do prve faze komercializacije. V tej fazi načrtujejo
sobivanje IPv6 in IPv4, uvedbo novih aplikacij ter postopen prenos poslovanja na
IPv6. Po letu 2015 pričakujejo popolno komercializacijo uporabe IPv6. Nove
aplikacije bodo dominantno temeljile na IPv6, omreţja in poslovanje, ki temelji na
IPv4, pa bodo postopno ukinili.

Urban Kunc: Strategija prehoda na internetni protokol IPv6

stran 92

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

6.2 Analiza stanja v Sloveniji
6.2.1

Raziskava o pripravljenosti slovenskih operaterjev na IPv6

Izvedba vprašalnika
Predhodne analize, ki so bile opravljene v okviru tega raziskovalnega dela, so
pokazale, da je Slovenija ena izmed drţav, ki je relativno pozno začela z uvajanjem
IPv6.
V strategiji Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS (APEK), pri kateri sem
zaposlen, je zapisano, da ima med drugim tudi vlogo spodbujevalca razvoja
elektronskih storitev in novih tehnologij. Iz tega razloga je bila sprejeta odločitev, da
mora agencija pri uvajanju IPv6 zavzeti proaktivno vlogo in izvesti vse potrebne
ukrepe, ki bodo spodbudili njegovo uvajanje. Vodstvo agencije je predlagalo, da
APEK začne z ozaveščanjem javnosti, predvsem operaterjev in ponudnikov
internetnih storitev, o pomembnosti prehoda na IPv6. Kot del načrta dela je
predlagalo, da se izvede poglobljena študija o vseh vidikih prehoda na IPv6. Študiji
bi sledila izdelava elaborata (Kunc, 2010a) ter izdelava vprašalnika in njegova
analiza. Oba omenjena dokumenta naj se objavi na spletnih straneh agencije.
Predlog navedenih aktivnosti je bil sprejet.
Priprava vprašalnika je bila temeljita in premišljena, saj smo ţeleli pridobiti čim več
informacij, ki bi zrcalile realno sliko uvajanja IPv6 v slovenskem prostoru ter
probleme, s katerimi se soočajo operaterji. Vprašalnik je bil v elektronski (MS Excel)
in pisni obliki razposlan med vse registrirane operaterje mobilnih in fiksnih
elektronskih komunikacij, ki v svojem omreţju uporabljajo protokol IP.
Vprašalnik je bil pripravljen na podlagi podobnih vprašanj, kot so jih zbrale
uveljavljene analitske hiše, ki analizirajo uvedbo IPv6 po Evropi in širše (glej npr.
GNKS Consult, 2010). Razdeljen je bil na več logičnih enot. Zaradi preglednosti so
bila istovrstna vprašanja ločena na posameznih delovnih listih. Odgovore je
anketirani izbiral in potrjeval večinoma preko spustnih menijev, potrditvenih polj ali
izbirnih gumbov. Na ta način smo zagotovili laţjo statistično obdelavo in hkrati
zmanjšali napake pri vnosu podatkov. Rezultati so se zaradi preglednosti in laţje
obdelave zbirali na samostojnem delovnem listu. Pri obdelavi podatkov in analizi
smo uporabili MS Excel in statistični program SPSS. Rezultati vprašalnika so
izključno odraz prejetih odgovorov operaterjev, realnega stanja na terenu nismo
preverjali.

Odziv operaterjev
Vprašalnik je bil poslan 83 operaterjem elektronskih komunikacij. Na vprašalnik se je
odzvalo 41 operaterjev, od tega ima pet operaterjev več kot 90 odstotkov vseh
naročnikov. Med njimi je veliko kabelskih operaterjev. Redki kabelski operaterji
imajo v celoti lastno optično-koaksialno infrastrukturo in obenem razpolagajo še z
lastnimi (IP) storitvami. Večina jih le (fizično) upravlja omreţje in zagotavlja
distribucijo analogne TV. IP storitve (internet, VoIP) in deloma tudi opremo jim
zagotavlja pogodbeni partner.
Na dostopovnem, bakrenem delu infrastrukture je glavni ponudnik omreţja Telekom
Slovenije. Ker je bil na četrtem in petem trgu elektronskih komunikacij spoznan kot
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operater s pomembno trţno močjo, mora po odločbi APEK-a dostop do svoje
infrastrukture enakovredno omogočiti tudi drugim operaterjem45. Njegovo (fiksno)
omreţje in naprave največ (so)uporabljajo operaterji Amis, Tušmobil in T-2.
Lastno optično dostopovno omreţje ima 12 operaterjev. T-2 ima 57,7 odstotni trţni
deleţ vseh uporabnikov, Telekom Slovenije 38,5 odstotnega, Amis 1,7 odstotnega,
preostali operaterji pa imajo 2,1 odstotni trţni deleţ. (Vir: APEK). Po zadnjih
podatkih je izkoriščenost optičnega omreţja Telekoma Slovenije in T-2 pod 30
odstotki46. Hrbtenično (optično) omreţje imajo poleg Telekoma Slovenije še DARS,
Slovenske ţeleznice in Stelcom.
Na trgu infrastrukture mobilnih operaterjev je šest operaterjev, vendar imajo le štirje
svojo lastno infrastrukturo (Mobitel, Simobil, Tušmobil in T-2). Preostala dva
(Debitel, Izi mobil) uporabljata infrastrukturo Mobitela, vendar oblikujeta in ponujata
lastne storitve.
Iz prejetih odgovorov izhaja, da anketirani v povprečju dobro poznavajo
problematiko. Skoraj polovica anketiranih (48,78 odstotkov) so vodje oddelkov,
ostali so direktorji (17,1 odstotkov), administratorji (17,1 odstotkov), načrtovalci
omreţij (9,76 odstotkov) oziroma zaposleni v podporni sluţbi (7,3 odstotkov).
Vpeljava IPv6 v omreţje zahteva velike finančne vloţke, še zlasti, če je oprema
starejšega datuma. Kot je pokazala analiza, opravljena na Japonskem (IPv4
Exhaustion, 2010), lahko pride do zakasnitve uvajanja IPv6 tudi zato, ker ni ustrezne
politične odločitve vodstva (eno leto v primeru Japonske). V naši analizi je dobrih 80
odstotkov anketiranih navedlo, da je vodstvo seznanjeno s potrebo po vpeljavi IPv6,
vendar le 70,7 odstotkov vodstva podpira njegovo vpeljavo v smislu rezervacije
finančnih sredstev, šolanja kadra, nakupa oz. posodobitve opreme in licenc.
Eden ključnih dejavnikov, ki vplivajo na hitrost prehoda, je nivo znanja in izkušenj, ki
ga imajo ključni omreţni skrbniki. Kot prikazuje tabela 2, anketiranci relativno dobro
ocenjujejo znanje svojih ključnih omreţnih administratorjev.
Št. operaterjev

Deleţ
[%]

3
8
18
11
1
41

7,3
19,5
43,9
26,8
2,4
100

Znanje je slabo
Znanje je zelo površno
Znanje je dobro
Znanje je zelo dobro
Znanje je odlično
Skupaj

Tabela 2: Nivo znanja ključnih omrežnih skrbnikov
Ker morajo operaterji prvi uvesti IPv6, imajo primerno številčnejši kader z več znanja
in izkušnjami s področja omreţij. Iz pogovorov, ki smo jih opravili med skrbniki
45

APEK: Veljavni ukrepi regulacije trga, dosegljivo na: http://www.apek.si/sl/veljavni_ukrepi_regulacije_trga,
obiskano dne 15.09.2010
46
Stergar, A. (2010): Razvita širokopasovnost s (pre)veliko konkurenco, dosegljivo:
http://www.delo.si/clanek/107279, obiskano dne: 16.10.2010
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omreţij v organizacijah, je razvidno, da je nivo znanja razen, redkih izjem, bistveno
slabši. Ker je nivo znanja nizek, predvsem izkušenj pa trenutno še relativno malo, bo
določen deleţ vseh stroškov predstavljalo tudi svetovanje specializiranih
strokovnjakov. Da izobraţevanje kadra predstavlja večji del stroškov prehoda, je
pokazala tudi študija, ki je bila opravljena za potrebe ameriškega NIST-a (Gallaher,
Rowe, 2005).
Pomembno vprašanje, ki pogosto odločujoče vpliva na začetek aktivnosti uvajanja
IPv6, je število javnih IPv4 naslovov, ki jih ima posamezni operater še na razpolago
za dodeljevanje svojim uporabnikom. Na podlagi vprašanja, ali vam število javnih
IPv4 naslovov ob upoštevanju bodoče širitve poslovanja zadostuje za obdobje
naslednjih pet let, je le 11 (26 odstotkov) operaterjev odgovorilo pritrdilno. Med temi
enajstimi noben nima velikega trţnega deleţa. Ob predpostavki, da operaterji ne
bodo pravočasno sprejeli ustreznih ukrepov, ki bodo pospešili uvajanje IPv6, lahko
to občutno prizadene slovenski trg elektronskih komunikacij.
Od vseh operaterjev, ki so sodelovali pri vprašalniku, jih je le 51 odstotkov pri
svojem regionalnem (RIPE NCC) oziroma lokalnem registrarju ţe zaprosilo za svoj
IPv6 naslovni prostor. Med njimi so vsi operaterji z visokim trţnim deleţem.

Analiza stanja v obstoječih omrežjih
Pomemben kazalnik bodočih stroškov nam poda analiza obstoječega stanja v
omreţju. Vprašalnik je vseboval vprašanje, ali so operaterji izvedli analizo
morebitnih stroškov in tveganj, ki jih prinaša uvedba IPv6. Odgovori kaţejo, da jih je
le 25,6 odstotkov opravilo analizo stroškov in tveganj prehoda.
Razlogov, da jih tako malo naredilo analizo stanja, je več. Med ključne bi lahko
izpostavili naslednje: operaterji se ne zavedajo problema, nimajo niti znanja niti
izkušenj za tako opravilo ali pa jim to opravilo (še) ne predstavlja prioritete.
Strošek uvajanja IPv6 bo na začetku vsekakor najbolj obremenil operaterje
hrbteničnih omreţij in ponudnike interneta, ki bodo morali izvesti posodobitev
obstoječe programske ali strojne opreme ali izvesti njeno zamenjavo. Gre za celotno
verigo sprememb na vseh področjih (programske in strojne) infrastrukture (omreţje,
zaledni sistemi). Pomemben pokazatelj bodočih stroškov je trenutno stanje strojne
opreme in njena zdruţljivost ter sposobnost uporabe IPv6. V vprašalniku smo od
operaterjev zahtevali, da nam za dva različna segmenta omreţja (hrbtenica in
dostopovno omreţje) in končne naprave uporabnikov CPE (angl. Customer
Premises Equipment) ocenijo njihovo zdruţljivost z IPv6. Tabela 3 prikazuje njihove
odgovore in ocene o trenutnem stanju.
Delež opreme, ki IPv6 podpira
0%
Hrbtenica

20

Dostopovno
omreţje

24

CPE naprave

29

10% 20% 30% 40% 50%
1

2

1

1

3

2

60%
1

2
1

2

70% 80% 90% 100%
1

2

16

41

1

3

9

41

2

41

Tabela 3: Pregled stanja opreme na posameznih segmentih omrežja
Iz omenjene tabele je razvidno, da pri nekaterih (16) operaterjih oprema na
hrbteničnem delu omreţja v celoti ţe podpira IPv6. Hrbtenični del omreţja je
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pogosto njegov najsodobnejši del, saj predstavlja vitalni del omreţja. Obenem ima
tudi najkrajši cikel, v katerem se zamenjuje oziroma posodablja oprema.
Na dostopovnem delu omreţja pri 24 operaterjih oprema ne podpira IPv6
funkcionalnosti. To predstavlja več kot polovico anketiranih. Samo devet operaterjev
ima opremo, ki v celoti (stoodstotno) podpira IPv6. Razlogov za tako stanje je več. V
veliki meri je to odvisno od uporabljene tehnologije in zasnove omreţja. Pogojeno je
s tem ali se v dostopovnem omreţju uporablja usmerjanje ali pa samo L2
tehnologijo (npr. optika). Dostopovno omreţje je običajno tudi zadnji (in najdraţji)
segment omreţja, kjer se izvaja nadgradnja na IPv6.
Še vedno velik problem prehoda na IPv6 predstavljajo CPE naprave uporabnikov,
saj (še)ne podpirajo IPv6. Mnogi tuji operaterji, ki imajo veliko naročnikov (npr.
Comcast, Free), trenutno razvijajo in testirajo različne tranzicijske mehanizme (npr.
6rd, Dual-Stack Lite) in pripadajočo opremo (CPE naprave, namenski (AFTR)
usmerjevalniki), ki v večji ali manjši meri izkoriščajo obstoječo infrastrukturo in
opremo. Naša analiza je pokazala, da imajo tudi slovenski operaterji problem z
dobavo/zamenjavo CPE naprav. Pri skorajda večini operaterjev (29) obstoječa CPE
oprema ne podpira IPv6 funkcionalnosti. Slovenski Iskratel (kot pomemben
dobavitelj Telekoma Slovenije) je po naših internih informacijah šele v letu 2010
začel z razvojem svoje CPE naprave. CPE naprava mora biti z vidika stroškov čim
cenejša, podpirati mora veliko funkcionalnosti in je velikokrat kompromis mnogih
dejavnikov (procesor, spomin, vmesniki, funkcionalnosti). CPE napravo praviloma
zagotavlja operater, saj je pogosto vezana na obstoječo tehnologijo priklopa (xDSL,
FTTH, kabelski internet). Ker je teh naprav praviloma veliko (kolikor uporabnikov
toliko CPE naprav), so za operaterja visok strošek, tako z vidika nakupa in
vzdrţevanja kot z vidika logistike (zamenjave in konfiguracije opreme pri naročniku).

Uvedba IPv6 na hrbtenici
Graf 1 predstavlja časovni okvir uvedbe IPv6 na hrbteničnem delu omreţja.
Trenutno ima IPv6 na hrbtenici v produkciji 8 operaterjev. Osem jih ima IPv6 v
testnem okolju. Ostali operaterji bodo IPv6 uvedli šele po več kot enem letu.
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Graf 1: Časovni okvir uvedbe IPv6 na hrbtenici
Graf 2 nam daje informacijo, katera tehnologija je uporabljena pri prenosu IPv6 čez
hrbtenični del omreţja. Odgovore so podali le večji operaterji z lastnim hrbteničnim
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(transportnim) omreţjem, ki povezuje posamezna regijska agregacijska omreţja. Iz
grafa je razvidno, da ima deset operaterjev IPv6 v dvojnem skladu z IPv4, eden
uporablja IPv6 preko tunela in en preko IPv4 MPLS (6PE RFC4798; v4
signalizacija). Tehnologijo IPv6 preko IPv6 MPLS (IPv6 usmerjanje in signalizacija)
do sedaj še ne uporablja noben operater.

1
1

IPv6 je prisoten v
dvojnem skladu
IPv6 imamo preko
IPv4 tunela

10

IPv6 imamo preko
IPv4 MPLS

Graf 2: Uporabljena tehnologija na hrbtenici

Uvedba IPv6 na dostopovnem delu
Dostopovna omreţja so realizirana na različne načine. Kot navaja APEK v svojem
letnem poročilu za leto 2009 (APEK, 2010), se širokopasovni dostop na fiksni
lokaciji najpogosteje zagotavlja preko xDSL tehnologij. V vse večjem obsegu se
dostop zagotavlja tudi preko optičnih vlaken. V letu 2009 je bil opazen padec deleţa
širokopasovnega dostopa preko xDSL tehnologije na račun nagle rasti dostopa
preko optičnih vlaken.
Graf 3 predstavlja predvideni časovni okvir uvedbe IPv6 na dostopovnem omreţju.
Iz odgovorov je razvidno, da ima trenutno IPv6 v produkciji šest operaterjev. Šest
operaterjev ima IPv6 v testnem okolju. Predvidevamo, da gre večinoma za
operaterje, ki imajo v dostopovnem omreţju optična vlakna, saj s tehnološkega
vidika njihova oprema deluje na sloju podatkovne povezave, ki je neodvisna od
zgoraj leţečega IP protokola. Kot kaţejo rezultati, bo večina operaterjev prehod na
dostopovnem delu omreţja izvedla šele v letu 2011 ali kasneje. Osem operaterjev o
uvedbi ne razmišlja.
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Graf 3: Predvideni časovni okvir prehoda na IPv6 na dostopovnem omrežju
V vprašalniku nas je zanimalo, na kakšen način oz. s kakšnim omreţnim protokolom
bodo operaterji na dostopovnem omreţju zagotavljali IPv6. Moţnosti je več, izbira je
pogojena z arhitekturo omreţja in omreţnimi elementi. Kabelsko omreţje je lahko
realizirano preko mostičnega ali usmerjevalnega načina. Protokola PPPoE in IPoE
oz. DHCP se uporabljata v xDSL omreţjih, seje s PPP PDP in PDP konteksti pa se
uporabljajo v mobilnem omreţju.
Tabela 4: prikazuje, katero vrsto omreţnega protokola za zagotavljanje IPv6
povezljivosti operaterji v posameznem dostopovnem omreţju ţe uporabljajo ali ga
bodo. Vsak operater je lahko izbral več odgovorov, neodvisno od predhodnega
vprašanja o časovnem okviru uvajanja IPv6 v dostopovnem delu omreţja.
Način dostopa
IPv6 preko tunela
IPv6 preko PPPoE
IPv6 preko IPoE (DHCP)
IPv6 preko mostičnega CMTS omreţja
(kabelska omreţja)
IPv6 preko usmerjevalnega CMTS omreţja
(kabelskega omreţja)
IPv6 preko PPP PDP omreţja (mobilna omreţja)
IPv6 PDP (mobilna omreţja)

Število operaterjev
5 (produkcijsko)
2 (testno)
4 (2 testno; 2 produkcijsko)
2 (1 testno; 1 produkcijsko)
1 (testno)
1 (čez 6 - 12 mesecev)
1 (testno)

Tabela 4: Uporaba tehnologije na dostopovnem omrežju
Graf 4 prikazuje predviden časovni okvir priklopa poslovnih uporabnikov. Iz grafa je
razvidno, da trenutno devet operaterjev ţe omogoča priklop poslovnih uporabnikov
na IPv6. Pet operaterjev omogoča storitev 'native' IPv6, štirje omogočajo IPv6 preko
tunela, pet jih omogoča več-domnost (angl. Multi-homing). Pri petih operaterjih le 10
odstotkov poslovnih uporabnikov dejansko ţe uporablja IPv6. To nakazuje, da je
povpraševanje po IPv6 povezljivosti še zelo nizko. Iz grafa je tudi razvidno, da bo
večina ostalih operaterjev poslovnim uporabnikom IPv6 omogočila šele v prvem
četrtletju leta 2011. Enajst operaterjev ne razmišlja o priklopu poslovnih
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uporabnikov. Razlog je verjetno v tem, da nimajo narejenega poslovnega modela ali
pa gre za operaterje, ki zagotavljajo storitve samo rezidenčnim uporabnikom.
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Graf 4: Predvideni priklop poslovnih uporabnikov na IPv6
Pri rezidenčnih uporabnikih so se prvi priklopi na IPv6 začeli v drugem četrtletju
2010. Petnajst operaterjev je navedlo, da o IPv6 povezljivosti še ne razmišljajo.
Graf 5 prikazuje predvideni priklop rezidenčnih uporabnikov. Razlog je verjetno
podoben prejšnjemu primeru (ni poslovnega modela ali zagotavljajo samo storitve
poslovnim uporabnikom).
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Graf 5: Predvideni priklop rezidenčnih uporabnikov na IPv6

IPv6 storitve
S porastom konkurence na trgu elektronskih komunikacij postaja vse bolj
pomembno, katere storitve posamezni operater ponuja na trgu. Pomembna sta
kakovost in cena. Klasična analogna POTS ali digitalna ISDN telefonija se umikata
VoIP telefoniji, saj je cenovno sprejemljivejša, njena kakovost pa ne zaostaja veliko
za njenimi predhodniki. Podobno se dogaja na prenosu TV programa. Klasična
prizemeljska analogna TV, in sedaj tudi digitalna TV, ima veliko konkurenco v IP
televiziji kot tudi v prenosu TV preko kabelskega omreţja. Bistvena prednost IPTV
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storitve v primerjavi s prizemeljsko je predvsem v moţnosti naročanja video vsebine
na zahtevo ali z zagotavljanjem povratnega kanala, ki posledično omogoči
uporabniku dodatne informacije. Z uvedbo IPv6 so potrebne tudi določene
tehnološke spremembe na opremi in omreţju, ki omogočajo storitve kot so IPTV ali
VoIP preko IPv6 protokola. Kot je pokazala analiza, trenutno razen treh operaterjev,
ki ponujajo IPv6 preko tunela, za rezidenčne uporabnike druge storitve niso na voljo.
V naši raziskavi smo ţeleli ugotoviti ali so slovenski operaterji ţe nadgradili svoje
osnovne storitve na IPv6. Analiza je pokazala, da so to naredili le redki. DNS kot
ena od ključnih internetnih storitev, je dostopna v produkcijskem okolju preko IPv6 le
pri šestih operaterjih. Samo trije operaterji omogočajo dostop do svojih spletnih
strani preko IPv6. Elektronska pošta, ki bi bila dostopna preko IPv6, je omogočena
le pri dveh operaterjih. Storitev NTP zagotavlja samo en operater (Arnes). Graf 6
prikazuje, katere storitve so trenutno dosegljive prek IPv6.
6
6

5

Testno interno
Testno javno
Produkcijsko

5

5

4

4

4

4

3

3

3

3

2

2
1

1
0 0

1
0

2

2

1 1
0

0

0
IPv6 L3 VPN

IPv6 web
hosting

IPv6 spletne
storitve

DNS na IPv6

E-pošta na
IPv6

NTP na IPv6

FTP na IPv6

Graf 6: Uvedene IPv6 storitve

Omejitveni dejavniki pri prehodu na IPv6
V okviru raziskave smo ţeleli izvedeti, kateri so omejitveni dejavniki, zaradi katerih
operaterji IPv6 še ne načrtujejo. Analiza je pokazala, da je trenutno največji problem
pomanjkanje razpoloţljivih storitev in vsebin, ki bi bile dostopne preko IPv6. Manjka
tudi povpraševanje uporabnikov po IPv6 povezljivosti (pomanjkanje zahtev trga).
Ker uporabniki masovno ne povprašujejo po IPv6 povezljivosti, operaterji ne
nadgrajujejo omreţja. Razen redkih izjem na trgu ni aplikacij, ki bi izkoriščale
prednosti IPv6 in obenem spodbujale povpraševanje uporabnikov. Na trţišču ni
veliko proizvajalcev, ki bi imeli v ponudbi IPv6 zdruţljivo CPE opremo. Po neuradnih
informacijah bo naš največji proizvajalec telekomunikacijske opreme Iskratel CPE
opremo ponudil šele v prvem četrtletju leta 2011. Iz odgovorov je razvidno, da
nekateri operaterji ne vidijo poslovnega modela. Graf 7 prikazuje najbolj pogoste
razloge, ki omejujejo uvedbo IPv6.
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Graf 7: Razlogi, zakaj nekateri operaterji prehoda ne načrtujejo
Do podobnih rezultatov so prišli v raziskavi, ki jo je opravil GNKS Consult ob pomoči
vseh petih regionalnih registrarjev (GNKS Consult, 2010). Anketiranci (1589 iz 140
drţav) so bili predstavniki oz. člani RIR skupnosti (lokalni registrarji, ISP-ji, lastniki
izmenjevalnih točk). Med drugim so anketirance spraševali, kaj predstavlja za
organizacijo največjo oviro pri uvajanju IPv6. Anketiranci so kot glavni omejitveni
faktor izpostavili predvsem ceno, ki jo morajo plačati v okviru prehoda. Ta vključuje
tako finančno investicijo kot čas, ki bi ga potrebovalo osebje, da izvede prehod. Kot
omejitev so navedli tudi pomanjkanje izobraţenega kadra in poslovnega modela.
Ugotavljajo, da je teţko prepričati vodstveni kader o potrebnem prehodu, če zanj ni
pravega povpraševanja.

Dileme pri uvajanju IPv6
Čeprav ima uvedba IPv6 mnoge pozitivne učinke, prinaša predvsem
nepoznavalcem mnogo dilem. Številni se sprašujejo ali lahko z uvedbo IPv6
zagotovimo dovolj varno omreţje. Veliko organizacij kot tudi domačih uporabnikov
uporablja omreţne naprave z NAT funkcionalnostjo, s katerimi logično skrivajo
število notranjih omreţnih naprav. Mnogi, ki še niso naredili analize prehoda, se
sprašujejo ali bi bilo morda bolje počakati, saj bodo s tem morda privarčevali.
Nekateri pesimisti zaradi izčrpanja IPv4 naslovov celo napovedujejo, da bo prišlo do
kolapsa delovanja interneta. Te in nekatere druge dileme so bile anketirancem
predstavljene kot trditve. Na podlagi njihovih odgovorov smo prišli do nekaterih
mnenj, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju.
Na podlagi trditve, da pri IPv6 poţarne pregrade in IDS/IPS še niso na voljo in/ali ne
nudijo enakih zmoţnosti in funkcionalnosti kot pri IPv4, se je večina anketirancev
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(53 odstotkov operaterjev) s to trditvijo le delno strinjala. Zanimivo je, da se s to
trditvijo nikakor ni strinjalo skoraj 20 odstotkov anketirancev. Razlog temu je verjetno
v tem, da anketirani uporabljajo varnostne naprave za različne specifične namene
in, kjer se lahko nivo zahtevanih funkcionalnosti bistveno razlikuje. Graf 8 prikazuje
odgovore anketirancev na zgoraj navedeno trditev.
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Graf 8: Strinjanje anketirancev s trditvijo 'Varnostni sistemi na IPv6 niso enakovredni
napravam na IPv4'
Podali smo tudi trditev 'Prepričani smo, da prehoda ne bo potrebno opraviti'. Velika
večina (58,5 odstotkov) anketirancev se s to trditvijo ni strinjala. Mnenje operaterjev,
da bo potrebno prehod opraviti, potrjuje tudi aritmetična sredina, ki je 4,49 in se
nagiba k odgovoru 'Nikakor se ne strinjam'. Odgovore anketirancev na trditev
'Prepričani smo, da prehoda ne bo potrebno opraviti' prikazuje graf 9.
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Graf 9: Odgovori anketirancev na trditev 'Prepričani smo, da prehoda ne bo
potrebno opraviti'
Zanimivo dilemo s prehodom na IPv6 prinaša tudi ukinitev NAT. IPv6 omreţje naj bi
omogočalo čim bolj transparentno komunikacijo od konca do konca, brez vmesnih
translacijskih mehanizmov, kot je NAT. Veliko neizkušenih uporabnikov je mnenja,
da NAT naprava ščiti uporabnika/e pred vdorom oz. vpogledom iz zunanjega
interneta. Postavili smo trditev 'Pri IPv6 se ne prevaja omreţne naslove (NAT/PT),
zato lokalno omreţje ne bo tako varno kot pri IPv4'. Analiza je pokazala, da so
odgovori zelo različni in razpršeni, saj je standardni odklon zelo velik (1,31). Da
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imajo strokovnjaki deljeno mnenje glede NAT naprav, je pokazal tudi novembrski
(2010) IPv6 Summit, ki ga organizira Zavod Go6. V razpravi, ki je potekala na tej
konferenci, se je pokazalo, da strokovnjaki različno pojmujejo vlogo NAT naprav v
IPv6 okolju. Nekateri so trdili, da bi NAT iz varnostnih razlogov potrebovali tudi v
IPv6 okolju, drugi pa so bili mnenja, da z NAT napravami uničujemo povezljivost
komunikacije od konca do konca. Graf 10 nam prikazuje odgovore na trditev 'Pri
IPv6 se ne prevaja omreţne naslove (NAT/PT), zato lokalno omreţje ne bo tako
varno kot pri IPv4'.
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Graf 10: Odgovori anketirancev na trditev 'Pri IPv6 se ne prevaja omrežne naslove
(NAT/PT), zato lokalno omrežje ne bo tako varno kot pri IPv4'
Med nekaterimi operaterji je dilema ali je smiselno počakati s prehodom ter ga
opraviti kasneje, ko bi lahko bila tranzicija cenejša. Odgovore prikazuje graf 11.
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Graf 11: Odgovori anketirancev na trditev 'Če počakamo s prehodom, bomo
privarčevali'
Graf 11 prikazuje, da se velika večina operaterjev s to trditvijo ne strinja. Večina
operaterjev je mnenja, da s čakanjem na kasnejši čas ne pridobijo ničesar. Da bo
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tranzicija draţja, če čakamo na kasnejši čas, pritrjuje tudi analiza, ki so jo opravili pri
NIST-u (NIST, 2010). Menijo, da bodo zamudniki uvajanja bistveno več izgubili.
Tako na nivoju trga, ker ne bodo več konkurenčni kot tudi zato, ker bodo morali
tranzicijo izvesti v krajšem času in pod pritiskom. Kljub vsemu je naša analiza
pokazala, da je še vedno dobrih 17 odstotkov operaterjev takih, ki so mnenja, da
bodo privarčevali, če bodo počakali s prehodom. Podobne podatke, vendar bolj
raznolike, smo prejeli z naslednjo trditvijo 'Če začnemo s prehodom sedaj, bodo
stroški bolj pod nadzorom, saj imamo več moţnosti za postopen in načrtovan
prehod. Prehod bo varnejši in zanesljivejši'. Trditev je podobna prejšnji, le da je
poudarek na varnosti in zanesljivosti. Graf 12 prikazuje odgovore (v odstotkih) na
navedeno trditev.
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Graf 12: Strinjanje anketirancev z trditvijo 'Če začnemo s prehodom sedaj, bodo
stroški bolj pod nadzorom. Prehod bo varnejši in zanesljivejši.'
Standardni odklon je 1,42, kar nakazuje veliko razpršenost odgovorov, t.j., da so
enote zelo razporejene v velikem obsegu okoli aritmetične sredine. Ta ima vrednost
2,88. Razpršenost odgovorov kaţe na to, da si operaterji niso enotni glede prehoda
na IPv6 z vidika stroškov in doseţenega nivoja varnosti. Razpršenost odgovorov
nakazuje, da imajo operaterji različno kompleksnost infrastrukture, ki jo je potrebno
nadgraditi. Operaterji s kompleksnejšo infrastrukturo imajo praviloma zahtevnejše
pogoje za svojo opremo v primerjavi z manjšimi operaterji. Drugi razlog se verjetno
skriva tudi v dejstvu, da določene funkcionalnosti, ki jih poznamo v IPv4 sistemih, še
niso enakovredno zastopane v opremi, ki naj bi podpirala IPv6.
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Aktivnosti drugih deležnikov pri uvajanju IPv6

Operaterji in internetni ponudniki predstavljajo pomemben člen v verigi prehoda na
IPv6. Zagotoviti morajo ustrezno infrastrukturo, preko katere bo omogočen dostop
do IPv6 vsebin in storitev. Poleg operaterjev so še drugi pomembni deleţniki. To so
predvsem drţavne institucije s svojo infrastrukturo in storitvami, ponudniki vsebin in
storitev (spletno gostovanje, e-pošta, takojšnje sporočanje, izmenjave datotek,
VoIP...), ponudniki aplikacij za podjetja in potrošnike ter končni uporabniki
(potrošniki, podjetja, izobraţevalne ustanove, javna uprava). Vsi našteti bodo morali
na svoji strani izvesti določene aktivnosti, ki bodo pripomogle h končni uspešnosti
prehoda na IPv6. Iz navedenega sledi, da potrebujemo promotorja, ki bo spodbudil k
proaktivnemu uvajanju vse navedene deleţnike.
Po zgledu drugih drţav je bil v juniju 2008 pod vodstvom dr. Borke Jerman Blaţič z
Instituta Joţef Stefan ustanovljen Forum IPv6 za Slovenijo (IPv6 Task Force
Slovenia). Namen ustanovitve omenjenega Foruma je bil predvsem pospešitev
prehoda Slovenije na IPv6. Čeprav je Forum veliko obetal, in ga je celo javno podprl
takratni minister v Sluţbi vlade za razvoj dr. Ţiga Turk, ţal kaj več od ustanovnega
sestanka ni bilo narejenega.
Danes je eden najvidnejših promotorjev uvajanja IPv6 v slovenskem prostoru Zavod
go6. Zavod go647, katerega idejni vodja je Jan Ţorţ, je neprofitni zavod, ki je bil
ustanovljen junija 2009. Njihov moto, kot je zapisano v njihovi predstavitvi, je
ozaveščanje, izobraţevanje, svetovanje in pomoč vsem zainteresiranim pri uvajanju
IPv6 v Sloveniji kot tudi širše. Zavod se delno financira s svetovalnimi storitvami in z
letnimi članarinami članov zavoda; to so operaterji in internetni ponudniki, sistemski
integratorji, proizvajalci strojne in programske opreme, ponudniki vsebin in nekatere
drţavne institucije. Pomemben člen zavoda je strokovni svet, ki organizira
konference ter deluje kot svetovalno-strokovno telo zavoda. Strokovni svet danes
sestavljajo po en predstavnik Arnesa, Laboratorija za telekomunikacije ljubljanske
Fakultete za elektrotehniko, predstavnik Telekoma Slovenije, ki je obenem tudi
vodja IPv6 delovne skupine, predstavnik ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo - Direktorat za informacijsko druţbo (MVZT-DID), APEK-a (avtor
magistrskega dela) ter predstavnik zavoda (Jan Ţorţ kot predsednik sveta).
Zavod go6 od svoje ustanovitve dalje dvakrat letno organizira konferenco (IPv6
Summit). Konference, ki so vedno izpeljane na visoki strokovni ravni, trajajo dva
dneva. Običajno je prvi dan namenjen teoretičnemu in praktičnemu izobraţevanju s
področja IPv6, drugi dan pa je usmerjen k različnim strokovnim vidikom uvajanja
IPv6 (varnostna vprašanja in rešitve, tranzicijski mehanizmi, upravljanje z naslovnim
prostorom ipd). Zavod se lahko pohvali, da mu je na konferenco vedno uspelo
privabiti veliko uglednih tujih strokovnjakov. Tako npr. prvi dan, ţe nekaj konferenc
zapored, teoretični del predavanj izvajajo grški strokovnjaki iz evropskega projekta
6deploy, praktični del (z usmerjevalniki) pa vodijo strokovnjaki iz LTFE in Arnesa. V
drugem konferenčnem delu je zavod do sedaj gostil strokovnjake kot so: Patrik
Fältström (svetovalec švedske vlade za IKT vprašanja), Daniel Karrenberg (vodja
raziskovalcev pri RIPE NCC), Martin J. Levy (direktor IPv6 strategije pri Hurricane
Electric), David Holder (Erion LTD - vodilni in eden od prvih evropskih strokovnjakov
na področju IPv6 izobraţevanja), Christian Gotare (Ericsson), Peter Gaspare
47
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(Cisco) in drugi. Pomemben del konference je tudi pregled aktualnega slovenskega
stanja uvajanja IPv6, ki ga podajajo predstavniki operaterjev in ponudnikov dostopa,
sistemski integratorji, ponudniki vsebin in storitev in drugi. IPv6 Summit se zaključi z
okroglo mizo, za katero je značilna razprava na visoki strokovni ravni. Na okroglo
mizo so povabljeni vodstveni kadri telekomunikacijskih podjetij, tehnični strokovnjaki,
predstavniki drţavnih institucij in drugi pomembni gostje.
Zavod go6 postaja vse bolj uveljavljen in prepoznan tudi v evropskem okolju.
Predstavniki zavoda se aktivno udeleţujejo mednarodnih konferenc, na katerih
predstavljajo slovenske aktivnosti pri uvajanju tehnologije IPv6. Med odmevne
konference, kjer so bili aktivno udeleţeni, lahko prištevamo Google IPv6
Implementators conference v ZDA, Internet Governance Forum v Litvi, IPv6 summit
v Nemčiji in Grčiji, RIPE meeting (Praga, Rim) in druge. Da ima zavod visoko
kvalificiran kader, izhaja iz dejstva, da predsednik sveta in idejni vodja zavoda Jan
Ţorţ aktivno sodeluje pri razvoju IETF RFC specifikacij. Tako sodeluje pri razvoju
tranzicijskega mehanizma A+P (glej točko 4.3.6) in testiranju mehanizma DSMIPv6
(Dual Stack Mobile IPv6), ki ga trenutno uporabljajo mobilni operaterji (Mobitel,
Tušmobil) pri omogočanju testnega IPv6 dostopa za mobilne uporabnike.
Ena od pomembnih vrednot, ki jo je treba izpostaviti je, da je zavod uspel vzpostaviti
sinergijo delovanja različnih deleţnikov: operaterjev in internetnih ponudnikov,
sistemskih integratorjev, vladnih institucij in izobraţevalno-raziskovalnih institucij.
Tovrstna uspešna sinergija med deleţniki pri uvajanju IPv6 je na splošno redkost v
tujini, še bolj pa v Sloveniji. V tujini slovenski primer ocenjujejo kot primer dobre
prakse, vredne posnemanja.
Danes je najodmevnejša aktivnost, ki jo je opravil Strokovni svet in IPv6 delovna
skupina Zavoda go6, priprava specifikacij za nabavo IPv6 zdruţljive in sposobne
opreme. Aktivnosti so se začele na pobudo MVZT in člana strokovnega sveta
zavoda Davorja Šoštariča, ki je sproţil pobudo za izdelavo enotnih specifikacij, ki bi
jih uporabljale drţavne institucije pri nabavi zdruţljive IPv6 IKT opreme v okviru
javnega naročanja. Podobne specifikacije (USGv6 Profile) je pripravil tudi ameriški
NIST za potrebe ameriških vladnih agencije (glej točko 6.1.7). Izziv je bil sprejet,
zato se je Strokovni svet zavoda, kot tudi na novo ustanovljena IPv6 delovna
skupina, ki jo sestavljajo ugledni slovenski tehnični strokovnjaki iz vrst sistemskih
integratorjev, operaterjev in industrije, odločil, da bo pripravil nabor generičnih
specifikacij za štiri vrste opreme:





gostiteljske sisteme - odjemalce in streţnike,
L2 stikala,
usmerjevalnike,
opremo, ki zagotavlja omreţno varnost (poţarne pregrade IDS, IPS).

Poleg specifikacij omreţne opreme so se še dodatno oblikovale zahteve (št.
zaposlenih, znanje, izkušnje in pridobljeni certifikati), ki bi jih morali izpolnjevati
sistemski integratorji, ki bi bili izbrani za namestitev in konfiguracijo IKT IPv6
opreme.
Končna različica specifikacij IKT IPv6 zdruţljive opreme kot tudi zahteve za
sistemske integratorje, so bile predstavljene na okrogli mizi lanske (2010) majske
IPv6 konference. Na konferenci je bilo opravljeno delo zelo dobro sprejeto, vendar
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so se udeleţenci okrogle mize razhajali glede obsega in podrobnosti dokumenta.
Izkazalo se je namreč, da je nemogoče zadostiti vsem moţnim scenarijem in
specifičnim potrebam naročnikov. Iz tega razloga je dokument, tak kot je, (trenutno)
najboljši kompromis, saj predstavlja generičen profil za glavne vrste omreţnih
naprav. Kljub razhajanjem so se v zavodu odločili, da dokument pošljejo v javno
obravnavo na poštni seznam (mailing list) evropskega registrarja RIPE NCC. Na
RIPE NCC se je izvedlo ustrezno oglaševanje tega dokumenta ter poziv vsem
zainteresiranim evropskim strokovnjakom, da dokument podrobno pregledajo ter
dajo svoje pripombe. Dokument je doţivel nekaj manjših dodatnih sprememb in
dopolnitev. Predvsem so predlagali, da se pri nabavi IKT opreme bodisi še upošteva
IPv6 Ready Logo program48, ki je voden v okviru IPv6 Foruma, ali pa se upošteva
kombinacija obeh pristopov (slovenskega oz. RIPE specifikacij in IPv6 Ready Logo
program). Končni dokument je bil predstavljen na novembrskem 61. RIPE srečanju
v Rimu (Steffann, Ţorţ, 2010). S splošnim konsenzom internetne skupnosti je bil
sprejet in trenutno predstavlja najboljši kompromis potrebnih specifikacij, ki jih lahko
uporabljajo drţavne institucije ter velike organizacije pri nabavi IPv6 zdruţljive IKT
opreme. Ker za dokumentom z identifikacijsko oznako RIPE-501 (Ţorţ, Steffann,
2010) stoji RIPE NCC, imajo te specifikacije danes bistveno večjo teţo kot pa, če bi
ostale samo v slovenskem prostoru. Nenazadnje je slovenski predlog specifikacij
dobil javno podporo predstavnikov nemške in švedske vlade. Zavedati se moramo,
da je v evropskem prostoru (kot tudi širše) z vidika nabave in prodaje IKT opreme
veliko lobiranja, zato je uspeh slovenskega znanja toliko večji.
Ostalo pa ni samo pri objavi na RIPE NCC. Dokument je bil predstavljen in
promoviran pri Evropski komisiji (DG INFSO) v okviru enote New Infrastructure
Paradigms and Experimental Facilities kot tudi na lanskoletni decembrski konferenci
'IPv6 the way forward' v Ghentu v Belgiji. Ta je bila organizirana v okviru belgijskega
predsedovanja in organizacije Generalnega direktorata za informacijsko druţbo in
medije pri Evropski komisiji (Kunc, 2010c). V svojih predstavitvah (Šoštarič, Kunc)
smo predlagali, da bi Evropska unija in njene članice po vzoru ZDA nujno
potrebovale poenoten tovrsten dokument specifikacij. Izhodiščni dokument je lahko
vsekakor trenutni RIPE-501. Zagovarjamo namreč stališče, da bi z enotnimi
tovrstnimi specifikacijami lahko zagotovili, da bi bili informacijski sistemi drţavnih
institucij EU med seboj zdruţljivi, varni in obenem zmoţni sobivati z obstoječimi IPv4
sistemi. Da je tovrstni dokument potreben, javno priznava tudi Latif Ladid,
predsednik evropskega IPv6 Foruma, ki je ţe dolga leta nesporni glavni zagovornik
in evangelist za uvedbo IPv6 v Evropi in širše. Dokument bo vsekakor dobil
nadgradnjo, saj so ţeljo po sodelovanju izrazili ugledni evropski strokovnjaki,
vključno z mednarodno uveljavljenim podjetjem Cisco Systems. Ugotovili so
namreč, da ima takšen dokument velik vpliv na trg, pri čemer imajo koristi tako
končni uporabniki, ki tovrstne specifikacije zahtevajo od dobaviteljev, kot
proizvajalci, ki na trg dobavljajo 'standardizirano' IKT opremo.
Visoko priznanje za svojo strokovnosti je Zavod go6 dobil tudi s tem, da je bil med
nekaterimi znanimi slovenskimi razvojno-raziskovalnimi institucijami izbran za
izvedbo študije o IPv6. Študijo, ki jo je naročilo MVZT, obravnava enajst različnih
področij, ki se dotikajo uvedbe IPv6. Študijo, ki jo je opravila ekipa, sestavljena iz
nekaterih članov Strokovnega sveta zavoda ter IPv6 delovne skupine kot tudi tujih
48
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avtorjev (Olaf Maennel in Patrik Fältström), je bila na ministrstvu zelo dobro sprejeta
in je na dobri poti, da postane 'bela knjiga'. Predvidoma bo dokument objavljen tudi
na spletnih straneh ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Čeprav rezultati naše analize odgovorov kaţejo bolj klavrne rezultate, se Slovenija
in nekateri njeni operaterji in internetni ponudniki v splošnem lahko pohvalijo, da so
trenutno vodilni v okviru IPv6 RIPEness meritev. Meritve, katere periodično izvajajo
pri RIPE NCC med svojimi člani, lokalnimi internetnimi registrarji (LIRi), obsegajo
štiri različne kategorije. V prvo kategorijo spadajo vsi tisti operaterji (LIR-i), ki imajo v
RIPE bazi ţe dodeljeno IPv6 predpono. Druga kategorija oz. zvezdica je dodeljena,
če ima LIR IPv6 predpono vidno in oglaševano v njihovi 'Routing Information
Service' bazi. Tretji dejavnik je 'route 6' objekt. Četrti dejavnik gre vsem tistimi LIRom, ki imajo vzpostavljen tudi obratni (reverse) DNS zapis za dodeljeno IPv6
predpono. V aprilu 2010 je Slovenija glede na takratno število LIRov (34) dosegla v
primerjavi z vsemi ostalimi LIRi najboljši rezultat. 67 odstotkov LIRov je doseglo vsaj
eno zvezdico, medtem, ko jih ima 25 odstotkov slovenskih LIRov kar štiri zvezdice.
V absolutnih številkah to pomeni, da je kar osem od takratnih 34 registriranih
slovenskih LIRov doseglo štiri zvezdice IPv6 RIPEness. Slika 33 prikazuje rezultat
IPv6 RIPEness meritev, kjer najvišji stolpec predstavlja Slovenijo v primerjavi z
ostalimi LIR-i v regionalnem prostoru, ki ga pokriva RIPE NCC (Evropa, Srednji
vzhod, del centralne Azije). Četudi ima posamezen LIR vse štiri zvezdice, to še ne
pomeni, da je v celoti pripravljen na IPv6. Vendar so vsi rezultati skupaj dober
pokazatelj, da je LIR pripravljen na IPv6 vsaj na nivoju IPv6 RIPEness meritev.

Slika 33: IPv6 RIPEness (april 2010)
Vir: RIPE NCC
Tudi rezultati z dne 3.1.2011 (slika 34) kaţejo, da smo še vedno vodilni v okviru
IPv6 RIPEness tudi med ostalimi vodilnimi IPv6 drţavami, kot so Švedska, Nemčija,
Nizozemska, Velika Britanija in Francija.
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Slika 34: IPv6 RIPEness (januar 2011)
Vir RIPE NCC
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VPLIV PREHODA NA RAZVIJALCE PROGRAMSKE
OPREME

Pri prehodu na IPv6 moramo, kjer je le mogoče zagotoviti, da so obstoječe omreţne
aplikacije in storitve, ki so sedaj delovale v IPv4 okolju, dosegljive in funkcionalno
uporabne tudi preko protokola IPv6. Če gre za starejšo omreţno aplikacijo, ki ima IP
naslove zakodirane v niţjih programskih jezikih, kot je npr. C/C++, je morda v
nekaterih primerih celo bolj enostavno in ekonomično razviti novo aplikacijo z novimi
funkcionalnostmi. Te aplikacije bodo potrebovale obširne spremembe in dolgotrajno
testiranje.
Uporaba IPv6 kot komunikacijskega protokola posledično pomeni za aplikacijo, da
»mora znati« najmanj prepoznati in uporabiti drug format naslova (druga IP glava)
ter drugo (daljšo) dolţino (32 -> 128) IP naslova. V izvorni kodi starejše aplikacije, ki
vsebuje IPv4 naslov, moramo zato najmanj omogočiti in zapisati drug format zapisa
ali ga vsaj nadomestiti z klicnim nizom (angl. String value). Vsekakor pa je
dolgoročno enostavneje, da je vsaka izvorna koda aplikacije neodvisna od spodaj
leţečega IP protokola.
Če gre za bolj kompleksno aplikacijo, je potrebno v izvorni kodi preveriti še
naslednje soodvisnosti obeh protokolov (IETF, 2005d):









Prezentacijski format
ASCII niz, ki predstavlja IPv4 naslov v desetiškem zapisu. Pri IPv4
naslovu je desetiški zapis ločen s piko (xxx.xxx.xxx.xxx), pri IPv6 naslovu
je šestnajstiški niz ločen z dvopičjem (xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx).
Transportni nivo API vmesnika
Funkcija, ki ima nalogo vzpostavitve komunikacije in izmenjave
informacij.
Prevedba IP naslovov in imen
Funkcija konverzije med imeni gostiteljev in njihovih IP naslovov.
Specifične IP odvisnosti
Te predstavljajo npr. selekcijo oz. izbor IP naslova, aplikacijsko okvirjanje
in shranjevanje IP naslovov.
Aplikacije, ki uporabljajo 'multicast' oddajanje
Aplikacije morajo znati najti ustrezni ekvivalent IPv4 'multicast' naslova z
IPv6 'multicast' naslovom ter pravilne konfiguracijske opcije vtičnika.

Različen prezentacijski format IP naslova ima tudi širše razseţnosti. Pri tem je lahko
problem shranjevanje daljšega IP naslova ter upravljanje oblike IP naslova.
Aplikacija mora zagotoviti, da je v pomnilniku rezerviranega dovolj prostora, kajti v
nasprotnem lahko pride do prekoračitve medpomnilnika. Problem je lahko tudi
prezentacija IP naslova in vrat, ki jih aplikacija uporablja. Pri IPv4 so naslovi ločeni s
piko (.) pri IPv6 z dvopičjem (:). Pri IPv4 naslovu se pred številko vrat piše dvopičje
(npr. 192.0.2.1:80), kar je lahko teţava pri prezentaciji IPv6 naslova. Razčlenjevalnik
IP naslovov ločeno obravnava IP naslov in številko vrat. Da ne bi prišlo do
zmešnjave, se priporoča zapisovanje IPv6 naslova v obliki http://[2001:db8::1]:80.
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Nekatere aplikacije morajo obravnavati tudi IPv6 predpono in njeno dolţino. Dolţina
predpone mora biti vstavljena zunaj oglatih oklepajev (npr. [2001:db8::]/64 ali
2001:db8::/64 ne pa [2001:db8::/64].
Komunikacijske aplikacije pogosto vključujejo transportni modul, ki ima nalogo
vzpostaviti komunikacijo. Običajno ti moduli upravljajo vse, kar je povezano s
komunikacijo z ostalimi aplikacijami. Ko IPv4 aplikacije prenašamo na IPv6, se
večina sprememb dogaja ravno na tem modulu.
Ker so IPv6 naslovi v IP glavi bistveno daljši kot v IPv4 glavi, so morali razvijalci
spremeniti aplikacijski programski vmesnik API (angl. Application Programming
Interface). API vmesnik ima zaradi obdelave IPv6 naslovov novo naslovno strukturo
vtičnika, vsebuje novo funkcijo konverzije naslovov in nekatere nove opcije. Vse
omenjene razširitve so naredili z namenom, da bo zagotovljen dostop do osnovnih
novih funkcij IPv6 protokola. Slika 35 prikazuje kateri, so moţni načini prenosa
aplikacij v času tranzicije.
APPv4
TCP/UDP
in drugi transportni protokoli

Samo IPv4 aplikacije, ki delujejo v vozlišču
dvojnega sklada.
IPv6 protokol je prisoten v vozlišču,vendar ga
aplikacije ne podpirajo.

IPv4 | IPv6

APPv4 | APPv6
TCP/UDP
in drugi transportni protokoli

Imamo dve podobni aplikaciji, vsaka za svojo
verzijo IP protokola, ki delujeta v okolju dvojnega
sklada (npr. ping in ping6)

IPv4 | IPv6

APPv4/v6
TCP/UDP
in drugi transportni protokoli

Aplikacije podpirajo IPv4 in IPv6 v okolju
dvojnega sklada. Aplikacije so prenesene s
podporo IPv4 in IPv6. Ko IPv4 ne potrebujemo,
lahko obstoječo IPv4 aplikacijo odstranimo.

IPv4 | IPv6
APPv4/v6
TCP/UDP
in drugi transportni protokoli

Aplikacije podpirajo IPv4 in IPv6 v okolju IPv4
vozlišča. Aplikacije so prenesene s podporo
IPv4 in IPv6, tako da iste aplikacije lahko
delujejo tudi, ko se IPv6 ne uporablja (v
operacijskem sistemu je izklopljen).

IPv4

Slika 35: Možni načini prenosa aplikacij v času tranzicije
Če imamo aplikacije, ki delujejo samo preko IPv4 protokola, operacijski sistem pa
podpira in ima omogočena oba protokola, lahko te aplikacije le komunicirajo z IPv4
aplikacijami. Če bi ţeleli, da te aplikacije na drugih vozliščih podpirajo tudi IPv6
komunikacijo z drugimi IPv6 aplikacijami, bi jih morali prenesti na IPv6. V nekaterih
izjemnih primerih, kjer izvorna koda ni dosegljiva, se lahko uporabi mehanizma
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Bump-in-the-stack (BIS) ali Bump-in-the-API (BIA). Če je izvorna koda dosegljiva, se
uporabo teh mehanizmov odsvetuje (IETF, 2005e). Poleg tega ti mehanizmi ne
delujejo z aplikacijami, ki izmenjujejo IP naslove kot aplikacijske podatke (npr. FTP).
IPv4 aplikacije, delujoče na dvojnem skladu, lahko prenesemo tudi na IPv6. Najlaţji
način je, da nadomestimo obstoječi stari API vmesnik z novim IPv6 API vmesnikom
in uporabimo mapiranje ena proti ena. Na ta način bo aplikacija lahko samostojno
delovala preko IPv6 (npr. ping6, traceroute6...). Zavedati se moramo, da ta
aplikacija ne deluje samo v IPv4 okolju (koda ni prenosljiva). V operacijskem
sistemu imamo sedaj dve aplikaciji s (skoraj) enakimi funkcionalnostmi, vendar
delujeta na drugem IP protokolu. Ta pristop lahko
povzroča nevšečnosti
uporabnikom, saj morda ne bodo vedeli, kdaj naj uporabijo eno ali drugo aplikacijo.
Večina implementacij dvojnega sklada bo dovoljevala samo IPv6 aplikacijam, da
bodo zdruţljive z IPv4 in IPv6 vozlišči. Npr. IPv4 paket, ki bo poslan IPv6 aplikaciji,
delujoči na dvojnem skladu, bo dosegel končni cilj, saj bo IPv4 naslov mapiran v
ustrezen IPv6 naslov (IPv4 naslov x.y.z.w se mapira v IPv6 naslov: ::FFFF:x.y.z.w).
Tretji način so IPv4/IPv6 aplikacije v okolju dvojnega sklada. Ta način je najbolj
priporočljiv, saj take aplikacije lahko komunicirajo z drugimi aplikacijami neodvisno
od uporabljenega IP protokola in vrste vozlišča (zagotavljajo zdruţljivost). Te
aplikacije privzeto poskušajo vzpostaviti komunikacijo preko IPv6. V kolikor to ne
uspe, aplikacija poskuša preko IPv4.
V četrtem načinu aplikacije podpirajo oba protokola, vendar večinoma delujejo samo
preko IPv4 (podporo IPv6 protokolu lahko uporabnik sam vklaplja ali izklaplja). Te
aplikacije lahko uporabimo tudi na starejših sistemih, ki IPv6 protokola ne podpirajo.
Večina današnjih sodobnih operacijskih sistemov podpira IPv6 oziroma ţe privzeto
deluje v dvojnem skladu. Podpora protokolu IPv6 je zagotovljena v Windows Vista,
Windows Server 2008, Windows 7 ter večini distribucij Linuxa, Mac OS X, BSD,
Solaris, HP-UX, AIX, Symbian 7 (Nokia). Pri operacijskem sistemu Windows XP in
Windows Server 2003 protokolni sklad IPv6 privzeto ni nameščen, zato ga moramo
namestiti posebej. Navedeno velja tudi za starejše Linux sisteme. V Windows XP
okolju za namestitev IPv6 v ukazni vrstici vpišemo ukaz 'IPv6 install'.
Dvonivojska IP arhitektura, ki jo uporabljajo novejši Windows operacijski sistemi
(Server 2008, Vista, Windows 7), poenostavlja programiranje aplikacij, saj lahko z
uporabo enega dvonivojskega sklada vtičnikov (angl. Dual Stack Socket) hkrati
obdelujejo IPv6 in IPv4 promet. Ker so ukazi vtičnika za vsak IP protokol med seboj
različni, morajo biti starejše aplikacije, ki so bile razvite za IPv4 protokol, nadgrajene
na IPv6. To pomeni, da se mora v primerih, ko aplikacijska plast uporablja IP naslov
v svoji koristni vsebini (npr. FTP – File Transfer Protocol, SIP – Session Initiation
Protocol ali H.323), pripadajoča aplikacija nadgraditi, če ţelimo, da bo uspešno
obravnavala IPv6 naslove.
Spletne aplikacije, ki so napisane v višje nivojskih jezikih, npr. PHP in izvajane v
okolju spletnega streţnika Apache, ob prehodu na IPv6 skorajda ne zahtevajo
popravkov. Tudi aplikacije, napisane v razvojnem okolju ASP.NET in delujoče na
Microsoftovem spletnem streţniku IIS, so načelno pripravljene za prehod v okolje
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IPv6. Teţave so lahko pri aplikacijah, ki hranijo numerične naslove odjemalcev v
slabo dimenzionirani bazi podatkov.
Aplikacije morajo biti sposobne razpoznati in izbrati ustrezen protokol IPv4 ali IPv6,
ko poizvedba iz DNS streţnika vrne oba tipa naslovov. Zastarele aplikacije, ki jih še
potrebujemo in so bile pisane izključno za IPv4, bomo morali ponovno napisati, da
bodo delovale tudi na IPv6 protokolu. Druga rešitev je uporaba spletnih prehodov
(angl. Web gateway), naprav, ki omogočajo enostavno migracijo aplikacij, storitev in
vsebin med IPv4 in IPv6 okolji. Eno takih naprav49 je predstavilo podjetje Blue Coat
Systems.

49

Blue Coat Systems: Blue Coat Introduces Industry’s First IPv6 Secure Web Gateway Solution for Seamless
Application Migration from IPv4 to IPv6, dosegljivo na: http://www.bluecoat.com/news/pr/3702, obiskano dne
2.2.2010
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VPLIV PREHODA NA OPERATERJE

Cilji, ki bi jih morali zasledovati operaterji, so med drugim niţji operativni stroški,
konkurenčna prednost z ostalimi operaterji na trgu ter ponudba varnih in
kakovostnih storitev in aplikacij, ki prinašajo dodano vrednost. Dolgoročno gledano,
vpeljava IPv6 v omreţje operaterjev posredno prinaša vse omenjene koristi.
Implementacija protokola IPv6 v obstoječe omreţje operaterjev zahteva določen
čas, ki lahko traja tudi leta. Prehod zahteva sistematičen pristop in fazno
posodabljanje infrastrukture. Pri nadgradnji infrastrukture je potrebno upoštevati
ţivljenjski cikel obratovanja posamezne opreme, obstoječe storitve in storitve, ki jih
imamo namen v bliţnji ali daljši prihodnosti omogočiti svojim uporabnikom.
Pri uvedbi protokola IPv6 poudarjamo naslednje aktivnosti, od katerih nekatere
potekajo sočasno, druge pa so odvisne od uspešno opravljenih predhodnih
dejavnosti. To so:
















analiza obstoječega stanja opreme,
izobraţevanje kadra,
SWOT analiza, vključno z varnostnimi vidiki prehoda,
izvedba strategije prehoda,
vzpostavitev IPv6 povezljivosti (tranzit, peering),
postavitev testnega okolja,
izvedba naslovnega načrta,
pridobitev IPv6 naslovnega bloka (IPv6 predpone),
odločitev o izbranem usmerjevalnem protokolu v jedru omreţja,
vzpostavitev osnovnih (DNS, DHCP), nato pa postopno še ostalih IP
storitev (VoIP, IPTV…),
nadgradnja jedrnega omreţja na IPv6,
nadgradnja zalednega (oskrbovalnega) sistema na IPv6,
postopna nadgradnja agregacijskega in dostopovnega omreţja,
nadgradnja ali zamenjava CPE naprav,
postopno priključevanje poslovnih in rezidenčnih uporabnikov.

Priporočljivo je, da se vse aktivnosti najprej izvedejo in preverijo v testnem okolju.
IPv6 ne sme v ničemer vplivati na kakovost ali varnost obstoječih storitev, saj lahko
v nasprotnem pride do uhajanja uporabnikov h konkurenčnemu operaterju. Potrebno
je izvesti natančno študijo izvedljivosti, ki nam bo podala oceno potrebnih
sprememb, tveganja, stroškov in potrebnega časa za izvedbo tranzicije. Začetna
faza je namenjena zbiranju informacij o obstoječem okolju. Med drugim moramo
pridobiti informacije, kot so:




Koliko obstoječe strojne in programske opreme ter storitev moramo
zamenjati ali nadgraditi, da bo omogočena podpora za IPv6?
Na katere dele infrastrukture bo IPv6 še vplival?
Ali potrebujemo kakšno dodatno strojno ali programsko opremo, ki bo
potrebna samo za IPv6 podporo?
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Kdo od ponudnikov internetnega tranzita, 'peering' partnerjev ali
ponudnikov internetnih storitev, omogoča tudi IPv6 povezljivost. Kakšen
dogovor o nivoju storitev lahko doseţemo ter za kakšno ceno? Ali
moramo z IPv6 povezljivostjo spremeniti, nadgraditi ali na novo skleniti
pogodbe?
Kakšno je tveganje in koliko časa potrebujemo za izvedbo?
Kakšno je naše trenutno znanje in usposobljenost naših inţenirjev ter
drugega osebja?

Da dobimo ustrezne podatke, moramo narediti študijo izvedljivosti, s katero bomo
dobili oceno potrebnih sprememb, tveganja, stroškov in potrebnega časa za izvedbo
tranzicije. Šele ko je študija narejena in imamo vse potrebne informacije, se lahko
odločamo, kateri scenarij prehoda je za naše razmere najugodnejši. Študija mora
vsebovati vse potrebne projektne faze ter mejnike, kjer bomo preverjali, če so
posamezne faze pravilno izvedene in ali so stroški v pričakovanih mejah. Če bomo
pravilno načrtovali ter predvidevali vse moţne posledice, imamo pod nadzorom
stroške, tveganje pa minimiziramo. Uvedba mora biti čim bolj transparentna in
neboleča za končne uporabnike. Če bomo morali menjati opremo, moramo
natančno preveriti ali izbrani dobavitelji izpolnjujejo vse naše zahteve, ali je oprema
skladna s standardi, kompatibilna z opremo drugih ponudnikov in ali jo je moţno
nadgraditi z bodočimi novimi funkcionalnostmi. Treba je narediti načrt potrebnega
izobraţevanja za omreţne arhitekte, omreţne administratorje in vodstveni kader.
Pomemben del projekta je priprava celovitega popisa strojne in programske opreme
ter storitev, na katere bi lahko vplival prehod na IPv6.
Popis mora med drugim vključevati stanje:












usmerjevalnikov in L3 stikal (usmerjevalniki in L3 stikala morajo znati
procesirati oba tipa glav IPv4 in IPv6),
varnostnih sistemov (poţarne pregrade, proxy streţniki, IDS/IPS sistemi).
Varnostni sistemi morajo prepoznati in ustrezno pravilno
prepuščati/blokirati obe vrsti prometa (IPv4 in IPv6) ter ostale protokole.
DNS (DNS mora biti konfiguriran tako, da posluša in odgovarja na IPv6
naslove in domenska imena),
DHCP ali usmerjevalnik (DHCPv6 streţnik ali usmerjevalnik mora
vozliščem in gostiteljem nadzorovano dodeljevati vse omreţne parametre
in druge informacije),
operacijskih sistemov (operacijski sistemi morajo delovati na obeh
skladih IPv4 in IPv6),
podpornih sistemov za nadzor in obračunavanje (OSS/BSS - AAA mora
podpirati IPv6, zakonito prestrezanje…),
podpornih sistemov za nadzor in upravljanje omreţja,
streţnikov, ki zagotavljajo storitve (DNS, DHCP, IPTV, VoIP...),
aplikacij in storitev (aplikacije in storitve morajo biti neodvisne od
uporabljene verzije IP protokola),
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programske knjiţnice (knjiţnica mora uporabljati kompatibilne IPv6
sistemske klice),
naprav končnih uporabnikov (STB, CPE usmerjevalniki, VoIP terminali).

Internetni ponudniki in operaterji morajo posebno pozornost posvetiti tudi IT
sistemom, ki omogočajo nadzor omreţja, oskrbovanje, obračunavanje,
administracijo in vzdrţevanje. Omenjeni sistemi sicer velikokrat niso predmet
obravnave v okviru prehoda na IPv6, vendar so nujno potrebni za zagotavljanje
brezhibnega delovanja omreţja. Pri nakupu nove strojne ali programske opreme je
treba upoštevati, da mora oprema podpirati tako IPv4 kot IPv6 protokolni sklad.

8.1 Pridobitev IPv6 naslovnega bloka
Eden od prvih in ključnih korakov uvajanja IPv6 je pridobitev IPv6 naslovnega
prostora (IPv6 predpone). V Evropi internetne vire dodeljuje regionalni internetni
registrar RIPE NCC. Vsak internetni registrar ima svojo politiko delovanja, ki se
oblikuje v smeri od spodaj-navzgor: od uporabnikov (lokalnih registrarjev) do
krovnega regionalnega registrarja. Politika, ki se oblikuje v okviru posameznega
RIR-a, se usklajuje globalno na nivoju NRO (angl. Number Resource Organization).
Praviloma je politika razdeljevanja internetnih virov med posameznimi RIR enotna,
kljub vsemu pa obstajajo tudi razlike. Politika dodeljevanja IP naslovov se oblikuje s
konsenzom internetne skupnosti preko spletnih forumov in organiziranih konferenc.
RIPE NCC dvakrat letno v različnih drţavah Evrope organizira t.i. RIPE srečanja.
Operater lahko IPv6 naslovni prostor pridobi bodisi od svojega 'tranzit' ponudnika,
bodisi od svojega regionalnega internetnega registrarja (RIR). V primeru, da IPv6
naslovni prostor pridobi neposredno od RIR-a, mora predhodno postati lokalni
internetni registrar (LIR – Local Internet Registry). Kot LIR (oz. član RIPE NCC) je
odgovoren za distribucijo in registracijo dodeljenega naslovnega prostora na
lokalnem nivoju (za svoje potrebe in potrebe svojih uporabnikov), pri čemer mora
spoštovati politiko in proceduro, ki jo predlagala, obravnavala in sprejela RIPE
skupnost50. Ob zahtevku za dodelitev IP bloka mora LIR predloţiti natančen načrt
bodoče porabe/razdelitve pridobljenih IP naslovov. Ker IP naslovi predstavljajo javno
dobrino, jih ne moremo niti kupiti niti prodati. Prosilec plačuje letno pristojbino
registrarju za njegove storitve na osnovi velikosti prejetega naslovnega bloka. Pri
RIPE NCC se letna pristojbina za leto 2010 giblje od 1300€ do 5500€, odvisno od
velikosti dodeljenega IPv6 bloka. Na začetku razdeljevanja IPv6 naslovov so vsi
RIR-i od krovne organizacije IANA prejeli enakovredno velik blok IPv6 naslovov
(/12). Najmanjša velikost bloka, ki ga posamezni LIR lahko prejme od RIR-a, je /32.
Velikost zadošča, da lahko posamezni LIR iz tega bloka IP naslovov ustvari 65.536
podomreţij, kjer ima vsako podomreţje velikost /48. Predpona /48 je tudi velikost, ki
naj bi bila dodeljena posameznim organizacijam (Palet 2004, Straus 2010). Vsaka
/48 ima 65.535 omreţij in vsako omreţje ima 264 IPv6 naslovov (/64). Podomreţje
/64 je tako najmanjša dodelitev, ki jo lahko pridobi končni uporabnik (običajno je
končni uporabnik pri IPv4 naslovnemu prostoru prejel le en IPv4 naslov) (RIPE
NCC, 2010).
Ko operater IPv6 naslovni prostor pridobi in ko izvede ustrezno delitev naslovnega
prostora, lahko vzpostavi IPv6 povezljivost z izbranim 'tranzit' ponudnikom in
'peering' partnerji. Povezljivost se tipično vzpostavi direktno s ponudnikom ali preko
internetne izmenjevalne točke (angl. IX – Internet Exchange).
50

RIPE NCC: IPv6 Address Allocation and Assignment Policy, http://www.ripe.net/docs/ipv6policy.html
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8.2 Izvedba naslovnega načrta
Pomemben del načrtovanja vključuje tudi izdelavo IPv6 naslovnega načrta.
Pomembnost dobrega naslovnega načrta so poudarili tako v RFC537551 kot tudi v
NIST-ovem dokumentu (NIST, 2010). Kjer posodabljamo obstoječe omreţje, lahko
izhajamo iz obstoječega IPv4 naslovnega načrta, ki ga moramo prilagoditi
dodeljenemu večjemu naslovnemu prostoru. Prehod na IPv6 daje organizacijam (še
posebej tistim, ki imajo veliko lokacij) tudi priloţnost in moţnost, da optimalnejše
oblikujejo nov (IPv6) naslovni načrt. Pravilna razdelitev omreţja na več segmentov
omogoča večjo varnost, boljšo preglednost in laţjo administracijo celotnega
omreţja. Pri oblikovanju naslovnega načrta se operaterju med drugim pojavljajo
naslednja vprašanja:











Kako naslovni prostor ločiti v hrbtenici in dostopovnem omreţju?
Kako oštevilčiti naslovni prostor v povezovalnem segmentu točka-točka?
Koliko prostora nameniti vozliščnim točkam?
Koliko prostora dodeliti za interno omreţje?
Koliko prostora dodeliti za testno omreţje?
Kako dodeljevati naslovni prostor organizacijam?
Kako dodeljevati prostor posameznemu uporabniku-rezidentu?
Kako razdeliti prostor za individualne uporabnike (npr. za mobilni
dostop)?
Kako razdeliti prostor za različne naprave (senzorska omreţja)?
Koliko prostora rezervirati za prihodnje potrebe in na kakšen način?

Izpostavil bi izkušnje Arnesa (Straus, 2010), ki so jih dobili pri oblikovanju
naslovnega prostora. Arnes kot LIR je dobil od RIPE NCC naslovni prostor /32
(2001:1470::/32). Osnovni /32 je razdelil na štiri segmente (/34):





2001:1470::/34 – hrbtenica in dostop,
2001:1470:4000::/34 – prosto (individualni uporabniki, mobilni uporabniki
...),
2001:1470:8000::/34 – interna omreţja in streţniki, ostalo prosto (moţna
širitev omreţij),
2001:1470:c000::/34 – organizacije (16.384 x /48).

Hrbtenico in dostop so nadalje razdelili po naslednjem ključu:





2001:1470::/36 – hrbtenica,
2001:1470:1000::/36 – prosto,
2001:1470:2000::/36 – dostop točk skupnega priklopa (organizacije, ki si
delijo skupno omreţno opremo in dostop posameznih organizacij),
2001:1470:3000::/36 – dostop.

Hrbtenico /36 v so v skladu z večino drugih evropskih akademskih, raziskovalnih in
izobraţevalnih omreţij (RENATER, SURFnet, DFN ...) razdelili po vozliščih. Vsako
51

IETF RFC5357: IPv6 Unicast Address Assignment Considerations
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vozlišče (PoP) je dobilo /48, kjer lahko za identifikacijo posameznega vozlišča
uporabijo preostalih 12 bitov. To jim zadošča za kreiranje 4096 vozlišč. Pri iskanju
optimalnega modela pri naslavljanju v hrbtenici omreţja so preizkusili tudi moţnost,
da na povezovalnih segmentih uporabijo le povezavno-lokalne (Link-Local) naslove
(FE80::1). Za dostop do omreţnih naprav so uporabljali le IPv6 naslove povratne
zanke. OSPFv3 protokol, ki ga uporabljajo kot usmerjevalni protokol med
usmerjevalniki, deluje tudi z uporabo lokalnih naslovov. Izkazalo se je sicer, da v
praksi tako oštevilčeno omreţje deluje normalno, vendar ob spremembi lokalnega
IPv6 naslova na vmesniku usmerjevalni protokol OSPFv3 sprememb ni upošteval.
Poleg tega so vmesniki dosegljivi le lokalno in ne iz drugih omreţij. Iz tega razloga
sedaj na povezovalnem segmentu uporabljajo naslove iz razreda /64.
Pri dodeljevanju naslovov za organizacije so sorodne organizacije zdruţevali v
logične skupine (osnovne šole, študentske domove ...). Blok 2001:1470:c000::/34 so
razdelili v 16 skupin velikosti /38, v katerih je 16x16 podskupin velikosti /42. V vsaki
od teh skupin je lahko 64 organizacij z omreţjem /48. Pravila razdelitve naslovnega
prostora znotraj posamezne organizacije niso določena. Pogosto (ne pa
obvezujoče) se podomreţja velikosti /64 razdeljujejo kar po vrsti od 0 naprej, pri
čemer začetno ničto omreţje namenijo za naslavljanje lokalnih streţnikov.
Kot primer razdeljevanja naslovnega prostora naj omenimo predlog delitve, ki so jo
oblikovali v okviru foruma skupine ameriških operaterjev NANOG (angl. North
America Operator's Group). Predlog razdelitve, ki jo je objavil ARIN 52 ameriški
registrar, predlaga svojim internetnim ponudnikom naslednje splošne smernice pri
načrtovanju naslovne sheme (del izhodišč je primernih tudi za posamezne
organizacije):











52

za infrastrukturo naj se uporablja naslovne bloke, ločene od ostalih
uporabnikov (podjetja, povratne zanke-loopback),
povezavam točka-točka (med usmerjevalniki) se lahko dodeli /126, pri
čemer je potrebno upoštevati, da ne sme priti do pomanjkljivosti, ki jih
navaja RFC3627,
vsaki organizaciji ali njeni dislocirani enoti se dodeli predpono /48, razen
če lahko utemeljijo, da potrebujejo več kot 65.536 podomreţij,
vsako lokalno omreţje (LAN), navidezno lokalno omreţje (VLAN) ali
podomreţje naj bi uporabljalo predpono /64,
uporablja naj se ločen naslovni blok za usmerjevalne naslove povratnih
zank,
vse povratne zanke naj izhajajo iz ene predpone /64,
posamezna povratna zanka naj uporablja predpono /128,
organizacije, ki imajo večje število predpon /48, naj razmislijo o agregaciji
na nivoju predpone /60 ali večjih blokov.
določi naj se agregirana področja, ki vsebujejo nekaj dostopovnih vozlišč
(angl. PoP – Point of Presence),

ARIN: IPv6 Addressing Plans: http://www.getipv6.info/index.php/IPv6_Addressing_Plans
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naročnikom naj se ne dodeljuje (IPv6) naslovov, ki so ţe uporabljeni v
dostopovnih vozliščih,
če ima organizacija veliko naročniških potrošnikov, naj se razmisli o
dodelitvi /56 posameznemu rezidentu.

V kolikor ima organizacija več lokacij in potrebuje zasebne naslove, priporočajo, da
se generira unikatno lokalno naslovno predpono (angl. ULA – Unique Local
Address), kot je predlagano v RFC4193 (glej točko 2.4.1.3). Unikatno lokalni naslovi
imajo globalni obseg, njihova dosegljivost pa je pogojena z organizacijsko
usmerjevalno topologijo in politiko filtriranja na mejah z internetom.
Pri načrtovanju IPv6 naslovne sheme si lahko pomagamo tudi z orodjem, ki je
dosegljivo na spletni strani: http://www.ipv6book.ca/allocation.html. Ker je za vsako
organizacijo upravljanje z naslovnim prostorom zelo pomembno opravilo in zato, ker
pri IPv6 naslavljanju praviloma upravljamo z bistveno večjim naslovnim prostorom
kot pri IPv4, ameriška vlada (CIO Council, 2009) svojim agencijam priporoča, da se
to delo izvaja preko namenskega orodja (IPAM – IP Address Management). S tem
orodjem je laţje dodeljevati naslove, slediti spremembam in upravljati z IPv6
naslovnim prostorom. To je še zlasti pomembno v prehodnem tranzicijskem času,
ko se IPv6 uvede čez obstoječe IPv4 omreţje (uporaba dvojnega sklada).

8.3 Prevedba IP naslovov
Ena najpomembnejših internetnih storitev je prevedba IP naslovov v domenska
imena in obratno. V IPv6 okolju je ključna uporaba DNS streţnikov, saj si IPv6
naslovov zaradi njihove dolţine ne bomo mogli zapomniti. Uporabljati bomo morali
njihova pripadajoča domenska imena. Podpora prevedbi domenskih imen in IPv6
naslovov predstavlja kritični del infrastrukture in je predpogoj za uspešno uvedbo
IPv6. Poznamo dva protokola, ki nam danes omogočata prevedbo IPv6 naslovov in
domenskih imen. To sta DNS (angl. DNS - Domain Name System) ter LLMNR (angl.
Link-local Multicast Name Resolution), ki deluje na lokalnem nivoju.
Večina sodobnih DNS distribucij programske opreme (BIND, Windows Server, NSD
in drugi) podpira IPv6 in pripadajoče zapise vira (angl. Resource Record), zato z
nadgradnjo obstoječega DNS ali postavitvijo novega ne bi smelo biti teţav.
Čeprav je DNS streţnik eden od najpomembnejših entitet pri prehodu na IPv6, je
praviloma najenostavnejši del migracije.
Če ţelimo, da IPv6 deluje tudi v vrhnjih TLD avtoritativnih streţnikih, morajo biti na
imenskih streţnikih izpolnjeni naslednji pogoji:




imeti morajo IPv6 naslov ter 'native' povezljivost na IPv6 omreţje, iz
katerega so dosegljivi,
v korenski coni (angl. root zone) morajo imeti AAAA zapis svojega
povezovalnega (glue) IPv6 naslova,
na poizvedbe morajo biti sposobni odgovarjati tudi z AAAA IPv6 zapisom.

Večina korenskih in TLD streţnikov IPv6 ţe podpira (vključno s TLD.si).
IPv6 zdruţljivi DNS mora znati pravilno obravnavati IPv6 naslove in omogočati
prenos RR zapisov preko TCP ali UDP protokola z uporabo vrat 53. Če ţelimo
Urban Kunc: Strategija prehoda na internetni protokol IPv6

stran 119

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

uporabljati IPv6 opremo, je zato predpogoj, da DNS streţniki vsebujejo poleg IPv4
RR zapisov tudi IPv6 zapise naslovov (AAAA). Pri tem ni pomembno ali DNS
streţnik deluje na IPv4 skladu, IPv6 skladu ali uporablja dvojni sklad. RR AAAA je
lahko samo eden ali pa je teh zapisov več (odvisno od števila IPv6 naslovov, ki jih
gostitelj ima). Ob poizvedbi resolverja po določenem domenskem imenu mora DNS
streţnik vrniti vse pripadajoče AAAA RR zapise. Vedeti moramo, da lahko
povpraševanje po IPv6 naslovu naredi tudi gostitelj, ki se nahaja v čistem IPv4
omreţju. IPv6 povpraševanje se lahko izvaja preko IPv4 ali IPv6 omreţja.
Pomemben torej ni transportni protokol, temveč poizvedba, ki določa, katera
informacija se bo vrnila kot odgovor streţnika. Če gostitelj ţeli pridobiti IPv4 in IPv6
naslov, mora na DNS streţnik nasloviti dve ločeni zahtevi.
IPv4 in IPv6 imata sicer različne tipe zapisa vira, vendar jih DNS obravnava
popolnoma enakovredno. Pomembno pri tem je, da imamo samo en DNS streţnik,
ki lahko vsebuje IPv4 naslove, IPv6 naslove, oboje ali nobenih. Predpogoj za to je
seveda kompatibilnost programske opreme DNS streţnika z RFC3596, ki predpisuje
potrebne DNS razširitve za uporabo protokola IPv6.
Pretvorbo domenskih imen in IPv6 naslovov nam omogoča tudi nov protokol LLMNR
(RFC 4795). Ta se uporablja takrat, ko DNS streţnika v lokalnem omreţju nimamo.
Protokol LLMNR nam omogoča pretvorbo imen tako za IPv4 kot za IPv6 odjemalce
v lokalnem omreţju.
Primer uporabe LLMNR protokola je začasno vzpostavljeno ad hoc (neposredna
povezava dveh računalnikov) podomreţje WLAN uporabnikov (IEEE 802.11).
Uporabniki v takem omreţju z uporabo protokola LLMNR med seboj pretvarjajo
domenska imena in IPv6 naslove, ne da bi bil v omreţju potreben DNS streţnik.
LLMNR sporočila uporabljajo podoben format, kot se ga uporablja pri DNS
sporočilih, razlika je le v uporabljenih vratih (zahteva in odziv nanjo uporabljata vrata
5355), na katerih se odziva posamezni odjemalec. Vsi IPv6 računalniki, ki
uporabljajo LLMNR protokol, poslušajo na omreţnem nivoju IPv6 'multicast' naslov
FF02::1:3, na podatkovnem sloju pa Ethernet okvirje, ki vsebujejo ciljni 'multicast'
naslov 33-33-00-01-00-03.

8.4 Usmerjanje
Usmerjevalni protokoli odkrivajo omreţno topologijo in usmerjajo promet skozi
omreţje. S prehodom na IPv6 lahko pride do sprememb tudi pri usmerjanju. Pri
usmerjevalnikih, ki omogočajo uporabo obeh protokolov (IPv4 in IPv6), potrebujemo
usmerjevalni protokol za vsak posamezni protokol. To je lahko en usmerjevalni
protokol za oba, IPv4 in IPv6. Lahko pa uporabljamo dva usmerjevalna protokola, za
vsak IP svojega. Usmerjevalni protokoli se lahko v grobem razdelijo na:



notranje usmerjevalne protokole (IGP – Interior Gateway Protocols), ki se
uporabljajo znotraj posameznega avtonomnega sistema,
zunanje usmerjevalne protokole (EGP – Exterior Gateway Protocol), ki so
narejeni za izmenjavo usmerjevalnih poti med različnimi avtonomnimi
sistemi.

Predstavniki IGP protokolov so RIP (angl. Routing Information Protocol), OSPF
(angl. Open Shortest Path First), IS-IS (angl. Intermediate System-to-Intermediate
Urban Kunc: Strategija prehoda na internetni protokol IPv6

stran 120

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

System) in EIGRP (angl. Enhanced Interior Gateway Routing Protocol), predstavnik
EGP pa je BGP (angl. Border Gateway Protocol). Zaradi sprememb IP protokolnega
sklada so morali posodobiti tudi usmerjevalne protokole.
S prehodom na IPv6 se moramo odločiti, kateri usmerjevalni protokol bo za naše
omreţje najbolj primeren in kakšno usmerjevalno politiko bomo imeli. V arhitekturi
dvojnega sklada mora usmerjevalnik vzdrţevati obe usmerjevalni tabeli, eno za IPv4
in drugo za IPv6 promet. Pomembno vprašanje, ki se pri tem poraja je, ali naj
vzdrţujemo ločena usmerjevalna procesa za vsak IP protokol (IPv4 in IPv6). Ločena
procesa nam povečujeta reţijo, toda zagotavljata večjo proţnost in stabilnost med
IPv4 in IPv6.
RIP je enostaven usmerjevalni algoritem, ki deluje na osnovi vektorja razdalje.
Usmerjevalna metrika je število skokov do končnega usmerjevalnika (manj je
skokov, boljša je metrika). RIPv2 je z nastankom IPv6 dobil naslednika v RIPng
(RFC2080). Poleg večjega naslovnega polja RIPng omogoča nove funkcionalnosti
IPv6, kot so: Mobile IPv6, QoS in IPsec. Sposoben je obravnavati dodatne
razširitvene glave, ki jih vsebuje IPv6, za izmenjavo informacij (RIP sporočil) med
vsemi RIP usmerjevalniki pa uporablja ciljni 'multicast' naslov FF02::9. Tako kot
njegov predhodnik je enostaven za uporabo, vendar ima omejeno fleksibilnost in
razširljivost. Vsaka sprememba omreţja ima za posledico, da se po omreţju
prenaša celotna kopija usmerjevalne tabele. Najdaljša pot do končnega
usmerjevalnika je največ 15 skokov.
Če uporabljamo usmerjevalna protokola OSPF in IS-IS, imamo na razpolago
naslednje moţnosti53;









OSFPv2 za IPv4,
IS-IS za IPv6,
OSPFv2 za IPv4,
OSPFv3 za IPv6,
IS-IS za IPv4,
OSPFv3 za IPv6,
IS-IS za oba protokola IPv4 in IPv6 (isti proces),
IS-IS z ločenimi procesi (vsak proces ima svojo instanco – podatkovno
bazo za vsak protokol).

Notranji usmerjevalni protokol OSPFv2 je bil z nastankom IPv6 nadgrajen na
OSPFv3 (RFC5340). OSPF usmerja s pomočjo Dijkstra algoritma, ki izračunava t.i.
najkrajšo pot (SPF – Shortest Path First) na povezavi (preverja stanje/hitrost na
povezavi). Glavna posodobitev, ki je prišla z OSPFv3, je predvsem podpora IPv6
usmerjevalnim predponam in večjim IPv6 naslovom. S posodobitvijo se je IP
naslavljanje ločilo od izračunavanja SPF drevesa (dodatni LSA, ki nosi IPv6 naslove
in predpone).
IS-IS je notranji usmerjevalni protokol, ki z oglaševanjem stanja povezave skozi
omreţje gradi sliko omreţne topologije. Tako kot OSPF tudi IS-IS uporablja Dijkstra
algoritem za izračunavanje najboljše poti skozi omreţje. Medtem ko je OSPF
53

6NET: http://www.6net.org/publications/deliverables/D4.6.1.pdf
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narejen, da usmerja IP in je protokol omreţnega sloja (deluje na vrhu IP), IS-IS ne
uporablja internetnega protokola za prenos usmerjevalnih sporočil, saj deluje na
sloju podatkovne povezave.
BGP je zunanji usmerjevalni protokol, ki uporablja vektor poti za izračunavanje
najboljše poti. Uporablja se za povezavo različnih usmerjevalnih domen, ki
uporabljajo različno usmerjevalno politiko. BGP se uporablja za medoperatersko
povezavo in za povezavo organizacij z operaterjem. BGP, ki je bil posodobljen z
več-protokolno razširljivostjo (RFC4760), podpira tako IPv4 kot IPv6 (BGPv4).
Varnostna vprašanja s področja usmerjanja so podrobneje obravnavana v poglavju
5.2.7.

8.5 Spremembe v omrežju
Z uvedbo dodatnega IP protokola (dvojni sklad) v omreţju oziroma z njegovo
zamenjavo (native IPv6), je zaradi nezdruţljivosti potrebno zamenjati oz. nadgraditi
določen del strojne in programske opreme. V nadaljevanju bodo opisane potrebne
spremembe na posameznih segmentih omreţja.
8.5.1

Hrbtenična omrežja

Kako bomo uvedli IPv6, je odvisno od izbrane strategije. Oba največja proizvajalca
mreţne opreme Juniper in Cisco priporočata svojim strankam, naj IPv6 protokol
uvedejo najprej v jedru omreţja, šele nato v agregacijskem in dostopovnem
omreţju.
Hrbtenično ali jedrno omreţje sestavljajo:






visoko zmogljivi in inteligentni robni usmerjevalniki (angl. PE – Provider
Edge), ki povezujejo dostopovno/agregacijsko omreţje z jedrom omreţja,
jedrni usmerjevalniki, ki povezujejo robne PE usmerjevalnike (P –
Provider usmerjevalniki),
vročilne točke, kjer se izvaja avtorizacija/avtentikacija uporabnikov ter
omogoča storitve (IPTV, VoIP, DNS),
mejni (angl. Border) usmerjevalniki, s katerimi se posamezni operater
povezuje z drugimi internetnim ponudniki (angl. Peering) ter ponudniki
tranzita (angl. Upstream providers).

Ker so jedrni usmerjevalniki običajno najzmogljivejši in najsodobnejši del omreţja in
ker gre za manjše število naprav, so operativni stroški izvedbe implementacije IPv6
v primerjavi z drugimi deli omreţja najmanjši.
Obstaja več različnih pristopov, ki omogočajo vpeljavo IPv6 preko jedrnega omreţja
operaterja. V literaturi zasledimo naslednje pristope uvedbe IPv6 v hrbteničnem
omreţju:




tuneliranje (IPv6 čez IPv4, L2 tuneli čez IPv4),
postopna nadgradnja vseh jedrnih usmerjevalnikov na dvojni sklad,
paralelno IPv6 omreţje z IPv6 usmerjevalniki,
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IPv6 čez MPLS,
IPv6 jedrno omreţje.

8.5.1.1 Tuneliranje
Najlaţji in najhitrejši način uvedbe IPv6 v hrbteničnem delu omreţja lahko
omogočimo z uporabo tehnike tuneliranja. Pri tej tehniki IPv6 promet peljemo oz.
tuneliramo čez obstoječe IPv4 omreţje. Ta moţnost je uporabna, kadar imamo malo
IPv6 prometa (uporabnikov) oz. IPv6 potrebujemo za testiranje. Pri tem izkoriščamo
obstoječo IPv4 omreţno usmerjevalno topologijo in zmogljivosti usmerjevalnikov. Z
večanjem IPv6 prometa moramo tunelske mehanizme nadomestiti bodisi z dvojnim
skladom, vzpostavitvijo paralelnega omreţja, bodisi, če imamo moţnost, uporabimo
obstoječe IP/MPLS omreţje.

8.5.1.2 Dvojni sklad
Z večanjem IPv6 prometa moramo obstoječe usmerjevalnike postopoma nadgraditi
z IPv6 protokolnim skladom. Nadgradnja na IPv6 je lahko sprva izvedena samo
programsko, vendar na daljši rok, še posebno z večanjem IPv6 prometa, je strojni
način procesiranja prometa obvezen.
Da bi pridobili izkušnje z delovanjem IPv6, najprej kreiramo in vzpostavimo testno
omreţje s tuneliranimi IPv4 povezavami. V testnem okolju vrednotimo verzije
programske opreme usmerjevalnikov. Poskušamo ugotoviti, katera verzija je
stabilna in dovolj robustna, da jo lahko uporabimo tudi v produkcijskem IPv4/IPv6
omreţju, Spremljati moramo vpliv uvedenega IPv6 na delovanje obstoječih IPv4
storitev, saj ne smemo dopustiti, da bi katerakoli od obstoječih storitev prenehala
delovati. Če je okolje stabilno, začnemo s postopno nadgradnjo usmerjevalnikov na
dvojni sklad (IPv4/IPv6). Običajno se omreţna topologija ne spreminja (ostane
enaka kot pri IPv4), vendar to ni pravilo. Prehod na IPv6 je lahko priloţnost, da
omreţje načrtujemo bolj optimalno. Če imamo probleme (npr. programski hrošči v
OS usmerjevalniku, ki vplivajo na produkcijske storitve), jih skušamo poiskati,
izolirati od ostalega okolja ter odpraviti oziroma – v najslabšem primeru – preiti
nazaj na IPv4.
Prednost delovanja dvojnega sklada nam omogoča, da imamo omreţje, ki je
enotno za IPv4 in IPv6. Ker so jedrni usmerjevalniki praviloma najsodobnejši del
omreţja, ponavadi vsi podpirajo IPv6 protokolni sklad, zato ni potrebe po nakupu
novih; seveda pa to ni pravilo. Pri tem nimamo potrebe po vzdrţevanju
potencialnega kompleksnega prekrivnega omreţja. Vendar, če imamo enotno
omreţje, nam to po drugi strani (še zlasti v primeru programskih hroščev) lahko
vpliva na delovanje obstoječih IPv4 storitev, kar se nam v primeru ločenega omreţja
ne more zgoditi. Če nimamo zmogljivih sodobnih usmerjevalnikov (npr. IPv4
usmerjevalnik obdeluje strojno, IPv6 programsko), se lahko to kaţe v slabši
učinkovitosti/prepustnosti omreţja. V tem primeru so začetna paralelna testna
omreţja zanesljivejša, vendar vsaj v začetku tudi draţja izbira. Dvojni sklad v
hrbtenici je sprejemljiv, kadar imamo malo IPv6 prometa.
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8.5.1.3 Paralelno IPv4 in IPv6 omrežje
Ena od alternativ je vzpostavitev paralelne IPv6 infrastrukture, kar je primer
nemškega 6WiN hrbteničnega omreţja54. Paralelna infrastruktura lahko vključuje
čisto ločene povezave ali pa samo ločeno tuneliranje prometa čez obstoječe IPv4
povezave. Izbira med dvojnim skladom in paralelno infrastrukturo je pogojena s
ceno strojne opreme in različno zmogljivostjo. Tako omreţje je bodisi ločeno bodisi
skupno, razlike se pojavljajo v upravljanju. Vsekakor je končni cilj omreţje s samo
IPv6 prometom, saj poenostavlja upravljanje in zmanjšuje stroške. V kolikor pa
operater ţe uporablja omreţje, ki temelji na MPLS, lahko IPv6 promet peljemo tudi
čez tako omreţje.

8.5.1.4 IP/MPLS
IP/MPLS (angl. IP Multiprotocol Label Switching) je zmogljiv komunikacijski
mehanizem, ki omogoča prenos podatkov med različnimi omreţji. MPLS omogoča
ponudnikom internetnih storitev proţno orodje, ki zagotavlja in podpira različne vrste
storitev ter omogoča prometni inţeniring. Zgodovinsko gledano se je MPLS razvil
kot odgovor na IP/ATM integracijo, ki omogoča ločljivost posredovalnih funkcij od
funkcije usmerjanja (IP glava) ter omogoča podporo različnim protokolom brez
sprememb v funkciji posredovanja. Zdruţuje najboljše lastnosti preklapljanja in
usmerjanja, obenem pa v nepovezavno usmerjen princip omreţja vpeljuje
povezavno usmerjenost. V klasičnem okolju usmerjanja se paketi posredujejo skozi
različna omreţja s pomočjo različnih usmerjevalnih protokolov. Pri MPLS arhitekturi
se paketi na MPLS usmerjevalnikih preklapljajo na podlagi zamenjave MPLS label.
Labela je kratek identifikator s fiksno dolţino in identificira ekvivalentni posredovalni
razred (FEC), predstavlja pa skupino paketov, ki jih MPLS omreţje obravnava na
enak način (Kos, Bešter, 2001). Arhitekturo MPLS omreţja sestavljajo robni PE
(angl. Provider Edge) usmerjevalniki, ki prispelim paketom na podlagi klasifikacije
dodajo labele, izhodnim paketom pa labele odvzemajo ter jih posredujejo naprej
proti ciljnemu omreţju na podlagi klasičnega usmerjanja (BGP, OSPF, IS-IS).
Hrbtenični LSR (angl. Label Switching Router) oziroma P (angl. Provider)
usmerjevalniki imajo samo nalogo, da glede na LFIB (angl. Label Forwarding
information base) bazo labele zamenjujejo, celotni paket pa brez dodatnega
analiziranja posredujejo naprej naslednjemu MPLS usmerjevalniku.
Če ţe imamo vzpostavljeno jedrno MPLS omreţje, je priporočljivo, da MPLS
infrastrukturo uporabimo tudi za prenos IPv6. Obstaja več načinov prenosa IPv6
prometa s pomočjo MPLS arhitekture. Našteli smo ţe nekaj tunelskih mehanizmov,
ki so transparentni za MPLS. Poleg tega obstaja še nekaj tranzicijskih mehanizmov,
ki delno modificirajo obstoječo MPLS infrastrukturo. Moţen pristop z uporabo MPLS
tehnologije je uvedba IPv6 usmerjanja in posredovanja in/ali uporaba signalizacije
IPv6 LSP (angl. Label Switch Protocol) protokola v vsakem LSR usmerjevalniku.
Drug pristop uporablja MP-BGP (angl. Multiprotocol-Border Gateway Protocol)
tuneliranje, s pomočjo katerega se IPv6 paketi usmerjajo čez IPv4 MPLS jedrno
omreţje. In končno, operaterji lahko izvajajo tuneliranje v drugem sloju čez
obstoječo MPLS infrastrukturo (L2VPN).

54

6WiN: http://www.6win.de/
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IPv6 čez IPv6/MPLS
IPv6 čez infrastrukturo omreţja MPLS pomeni, da vsi MPLS usmerjevalniki
uporabljajo IPv6 kot osnovni IP protokol, MPLS pa se uporablja kot odločitveni
posredovalni mehanizem. Da omogočimo prenos IPv6 prometa čez MPLS omreţje,
mora operater nadgraditi obstoječe jedrne LSR (P) usmerjevalnike z IPv6 podporo
(IPv6 usmerjanje, IPv6 LDP v jedru). Jedrna infrastruktura zahteva polno
nadgradnjo na IPv6 nadzorno ravnino. Nadgradnja zahteva dvoje: prvič,
usmerjevalniki potrebujejo omreţne vmesnike, ki so sposobni obdelovati IPv6
protokolni sklad in drugič, MPLS z distribucijo label (uporaba LDP protokola) mora
znati prepoznavati in obdelovati IPv6 128-bitne naslove. Trenutno so redki primeri,
ki uporabljajo IPv6 čez IPv6 MPLS.
IPv6 čez IPv4/MPLS
IPv6 čez IPv4 MPLS omogoča, da IPv6 domene komunicirajo med seboj preko
obstoječe MPLS IPv4 hrbtenice. Prednost pri tem je, da ni potrebe po posodobitvi ali
zamenjavi strojne ali programske opreme ali same konfiguracije jedrnega dela
omreţja, niti ne vplivamo na prenos obstoječega IPv4 prometa. Pri tem pristopu
moramo nadgraditi samo robne PE MPLS usmerjevalnike, ki so povezani z IPv6
domenami. Če imamo vzpostavljena navidezna zasebna omreţja in izvajamo
prometni inţeniring, lahko tudi IPv6 domene kombiniramo v VPN omreţja ali
ekstranete. Z uporabo MP-BGP tuneliranja lahko LSR usmerjevalniki z uporabo
BGPv4 čez IPv4 prenašajo IPv6 predpone. Pri tej arhitekturi MPLS omreţje vsebuje
klasične (IPv4) P usmerjevalnike, ki imajo nalogo samo preklapljati MPLS pakete,
ne pa tudi analizirati IP glave. Na robu omreţja imamo posodobljene MPLS
usmerjevalnike (PE usmerjevalnike), ki analizirajo IP glave, celoten paket pa
označijo z MPLS labelo ter ga usmerijo naprej proti jedrnem P usmerjevalniku.
Operaterjevi naročniki se povezujejo proti robnim PE usmerjevalnikom s svojimi
obstoječimi (Dual-stack) IPv4/IPv6 oz. IPv6 robnimi usmerjevalniki (angl. CECustumer Edge). Med CE in PE usmerjevalniki se promet izmenjuje s pomočjo
klasičnih usmerjevalnih protokolov (npr. OSPFv3, IS-ISv6, BGP, statično
usmerjanje). Slika 36 prikazuje IPv6 povezljivost preko IPv4/MPLS.
IPv6/IPv4
MP-BGP

IPv6 omreţje

IPv6 omreţje

CE
usmerjevalnik

IPv4
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usmerjevalnik

P usmerjevalnik

P usmerjevalnik
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usmerjevalnik
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IPv6 omreţje
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usmerjevalnik

Slika 36: IPv6 čez IPv4/MPLS
Vir: IPv6 over IPv4/MPLS Networks55
55

Liakopoulos, A. (2004): IPv6 over IPv4/MPLS Networks,
http://www.free.net/NTL/IP6/presentation/ALiakopoulos%20-%206PE%20%203rd%20Global%20IPv6%20Summit.pdf
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Tuneliranje L2 čez MPLS
Z MPLS lahko prenašamo različne omreţne protokole. V večini primerov gre za
prenos IP paketov. Kljub temu pa lahko preko MPLS omreţja prenašamo tudi
promet sloja podatkovne povezave (Ethernet, ATM, blokovno posredovanje). Robni
PE usmerjevalniki morajo okvire drugega sloja oviti v MPLS ter jih posredovati
naprej skozi MPLS hrbtenico (P usmerjevalnike). Izhodni PE usmerjevalniki MPLS
domene odstranjujejo MPLS labele ter razvite okvire na vrhu prvega (fizičnega) sloja
posredujejo naprej proti ciljnemu omreţju. Ta rešitev ne zahteva sprememb v IPv4
MPLS jedru, nadgrajeni na IPv6 pa morajo biti robni usmerjevalniki (IPv6 čez
ATM/FR/Ethernet). Slika 37 prikazuje L2 tuneliranje čez MPLS omreţje.
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Slika 37: L2 tuneliranje čez IPv4 MPLS
8.5.2

Dostopovna omrežja

Dostopovno omreţje omogoča širokopasovni dostop do IP storitev in agregacijo
prometa. Promet od naročnika do ponudnika storitev se prenaša preko sloja
podatkovne povezave ali preko omreţnega sloja. Če ima ponudnik dostopa do
interneta omreţje, ki temelji samo na sloju podatkovne povezave, v omreţju ni
usmerjanja. Dostopovno omreţje se v tem primeru preko robnega usmerjevalnika
zdruţuje (agregira) v hrbtenično omreţje.
Če dostopovno omreţje ponudnika temelji na tretjem (omreţnem) nivoju, se lahko
(broadcast) domene drugega nivoja zaključujejo na robnem usmerjevalniku, od tam
pa se promet usmerja proti omreţju ponudnika storitve. Dostopovni usmerjevalniki
zdruţujejo naročniški promet in ga usmerjajo preko hrbtenice tretjega nivoja do
robnih usmerjevalnikov ponudnika storitev. V tem primeru uvedba IPv6 bistveno
vpliva na elemente omreţja, ki jih moramo nadgraditi.
V Sloveniji imamo trenutno tri tipe fizične dostopovne infrastrukture: omreţje
bakrenih paric z uporabo DSL tehnologije, optično-kabelsko omreţje (angl. HFCHybrid Fiber Coaxial) in optično dostopovno omreţje (angl. FTTH - Fiber-to-theHome). Vsako od naštetih dostopovnih omreţij uporablja različno opremo, tako na
strani (rezidenčnega/poslovnega) naročnika kot na strani operaterja, ponudnika IP
storitev.
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8.5.2.1 Dostopovno omrežje bakrenih paric
V dostopovnem omreţju, ki uporablja kot prenosni medij bakrene parice, se za
dostop do internetnih storitev uporablja tehnologija, ki temelji na digitalnem
naročniškem vodu (angl. DSL - Digital Subscriber Line). Poznamo druţino sorodnih
DSL tehnologij, ki se med seboj razlikujejo v modulaciji, kodiranju, uporabljenem
frekvenčnem spektru, različni prenosni hitrosti ter še nekaterih drugih specifičnih
parametrih. Gradniki dostopovnega DSL omreţja poleg bakrenih paric sestavljajo:






naročniški xDSL modemi (CPE-Customer Premises Equipment),
dostopovna vozlišča (MSAN/DSLAM),
agregacijska stikala,
širokopasovni oddaljeni streţniki - BRAS (angl. BRAS - Broadband
Remote Server)56,
zmogljivi inteligentni (robni) usmerjevalniki.

Slika 38 prikazuje konceptualno shemo jedrnega in DSL dostopovnega omreţja.
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Slika 38: Konceptualna shema jedrnega in dostopovnega omrežja
Naročniška oprema je lahko samo xDSL modem, ki deluje kot enostaven most
(angl. Bridge) ali pa omogoča tudi naprednejše (usmerjevalne) funkcije. V primeru,
da deluje kot most med naročniškim lokalnim omreţjem (LAN) in DSL prostranim
(WAN) omreţjem, je xDSL modem v celoti transparenten za IP promet, ki je lahko
IPv4 ali IPv6 (ni potrebe po nadgradnji).

56

V literaturi se srečujemo tudi z izrazom širokopasovni omreţni prehod (angl. BNG - Broadband Network Gateway)
ali širokopasovni storitveni usmerjevalnik (angl. BSR - Broadband Service Router).
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Dostopovna vozlišča (DSLAM/MSAN) zaključujejo (terminirajo) dostopovne fizične
vode in izvajajo agregacijo prometa do agregacijskih stikal oz. BRAS. Dostopovna
vozlišča se obnašajo kot zmogljivo inteligentno Ethernet stikalo, zagotavljajo
naprednejše funkcionalnosti protokolnega vzajemnega delovanja (angl.
Interworking) in zdruţujejo VLAN oznake. Omogočati morajo replikacijo 'multicast'
prometa (IGMP (IPv4), MLD (IPv6) vohljanje (angl. Snooping)), izvajajo MAC
filtriranje, identifikacijo naročnikov in izolacijo prometa. Dostopovna vozlišča so
transparentna za IPv6 promet.
Agregacijska stikala zdruţujejo promet iz vseh dostopovnih vozlišč. Omogočati
morajo 'multicast' promet in visoko razpoloţljivost (večdomnost). Sposobna morajo
biti premoščanja VLAN označevanja (IEEE 802.1ad) in izvajanja izolacije
uporabnikov. Ker delujejo na drugem nivoju (razen za IP 'multicast'), so
transparentna za IPv6 promet.
Širokopasovni oddaljeni dostopovni streţniki (BRAS) so točka, kjer se zdruţuje (in
terminira) promet vseh naročnikov. Omogočajo tuneliranje, agregacijo (IP, Ethernet,
PPP) med dostopovnim omreţjem in ponudnikom jedrnega omreţja ali ponudnikom
storitev. Ker BRAS streţnik deluje tudi kot usmerjevalnik, mora podpirati oba
protokolna sklada (IPv6/IPv4). Funkcionalnosti BRAS in robnega usmerjevalnika so
lahko zdruţene v eni napravi.
Robni
usmerjevalnik
predstavlja
glavno
robno
vozlišče
med
dostopovnim/agregacijskem omreţjem in hrbteničnim omreţjem. Predstavlja
vozlišče, kamor se povezujejo alternativni operaterji in internetni ponudniki storitev.
V hrbteničnem omreţju, ki temelji na MPLS, predstavlja robni PE usmerjevalnik
vstopno točko v MPLS omreţje. Robni usmerjevalnik mora podpirati oba IP
protokolna sklada, lahko pa omogoča tudi vse funkcionalnosti, navedene za BRAS.
Danes najbolj razširjena protokola, ki se uporabljata v dostopovnih omreţjih (xDSL,
FTTH), sta PPPoE in IPoE (IP over Ethernet). IPoE se velikokrat navezuje tudi na
DHCP, saj ta protokol izvaja ključno vlogo pri vzpostavitvi IPoE povezljivosti. PPP
seje so osnovane na storitvenem modelu, DHCP pa je bolj primeren za storitve, ki
so stalno na razpolago (Juniper Networks, 2008). Oba našteta protokola imata svoje
prednosti in slabosti.
PPPoE je danes v Sloveniji najbolj razširjen sejni vzpostavitveni in nadzorni
protokol, ki se uporablja med naročniškim xDSL modemom in usmerjevalnikom.
PPPoE proces vzpostavitve povezave gre čez več faz, ki vključujejo vzpostavitev
seje točka-točka in določitev enoličnega identifikatorja seje, vzpostavitev povezavne
zveze s pomočjo protokola LCP (angl. Link Control Protocol), pogajanja o dodatnih
parametrih zveze (kompresija in avtentikacijska metoda), avtentikacija uporabnika
(PAP, CHAP ali EAP) in dodelitev IP naslova s pomočjo IPCP (angl. IP Control
Protocol) IPv4 ali IPv6CP (IPv6) protokola. Značilno za LCP protokol je, da je
neodvisen od omreţnega protokola, zato lahko prenaša hkrati IPv4 in IPv6 preko
ene PPP seje. Razlikovanje med IPv4 in IPv6 prometom se izvaja s pomočjo zapisa
v protokolnem polju, ki ga vsebuje PPP glava (0x0021 za IPv4 in 0x0057 za IPv6).
Glavna razlika med IPCP in IPv6CP je ta, da IPCP protokol omogoča odjemalcu, da
v fazi dodeljevanja naslovov v celoti dobi vse potrebne mreţne parametre, pri
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IPv6CP pa dobi le povezavno-lokalni naslov oz. identifikator vmesnika57. Če ţelimo
odjemalcu dodeliti še javni IPv6 globalni naslov, potrebujemo protokol ND ter
mehanizem SLAAC ali pa DHCPv6 (RFC3315).
V vseh primerih je BNG tista naprava, ki pošilja RA svojim odjemalcem. Tipično ima
BNG na strani odjemalcev samo povezavno-lokalni IPv6 naslov. BNG razdeljuje
IPv6 naslove odjemalcem na tri načine:




preko zunanjega overitelja, kot je npr. RADIUS streţnik ali DHCPv6
streţnik (BNG v tem primeru deluje kot DHCPv6 posrednik),
dinamično dodeljuje IPv6 predpone preko bazena naslovov,
statično dodeljevanje IPv6 naslovov (dodeljuje se celotni naslovni blok
npr. /56).

PPP ima tudi slabosti. Ethernet okvir se zaradi dodatnih 8 oktetov (PPP glava +
PPPoE glava) poveča, posledica česar je potreba po kompleksnejšem procesiranju
okvirov v primerjavi z IPoE. Druga slaba stran je, da PPP ne zagotavlja učinkovite
podpore 'multicast' prometu.
DSL forum zaradi navedenih slabosti PPPoE priporoča uporabo IPoE oz. DHCP. V
Sloveniji trenutno Telekom Slovenije največ uporablja model PPPoE ,T-2 kot drugi
največji ponudnik pa uporablja IPoE.
Broadband Forum je v tehničnem dokumentu TR-025 opredelil dva storitvena
modela širokopasovnega omreţja, ki pomembno vplivata na vpeljavo IPv6
(upravljanje naročnikov, usmerjanje, dodeljevanje IP naslovov). Oba modela
temeljita na drugonivojskem protokolu točka-točka (PPP). To sta:



PPP Terminated Aggregation (PTA) in
L2TP Access Aggregation (LAA)

PTA model uporabljajo operaterji, ki ponujajo omreţni dostop in IP storitve v
maloprodaji, LAA model pa se uporablja, kadar omreţje in IP storitve operater
omogoča na veleprodajnem trgu.
Pri PTA modelu so PPP seje odprte med vsakim naročnikom in BRAS streţnikom.
BRAS seje avtorizira, naročnika overi (opravilo lahko izvaja tudi samostojni AAA
streţnik), dodeljuje IP naslove (npr. s pomočjo mehanizma DHCPv6-PD (angl.
DHCP - Prefix Delegation) in seje zaključuje (terminira). Overjanje lahko opravlja
tudi samostojni streţnik za avtentikacijo, avtorizacijo in obračunavanje (AAA Authentication, Authorization, and Accounting) naročnika. AAA je lahko
centralizirana storitev na enem streţniku ali porazdeljena na več streţnikih. Če
ţelimo vpeljati IPv6, mora IPv6 atribute podpirati tudi oprema, ki izvaja AAA.
RFC316258 in RFC481859 opisujeta različne RADIUS atribute, ki se lahko uporabijo
pri uvedbi IPv6 v širokopasovnem omreţju.
Promet med BRAS in robnim usmerjevalnikom poteka preko IP usmerjanja. DNS
informacije se zagotavljajo preko Stateful (RFC3315) in Stateless (RFC3736)
57
58
59

Broadband forum (2010b): TR-187, IPv6 for PPP Broadband Access
RFC3162: Radius and IPv6
RFC4818: RADIUS Delegated-IPv6-Prefix Attribute
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DHCPv6. Ker BRAS streţnik pri tem scenariju izvaja usmerjanje, mora biti
nadgrajen na IPv6. Ker BRAS PPP seje zaključuje, mora podpirati tudi protokol
IPv6CP. Zaradi prehoda na IPv6 se mora nadgradnja na IPv6 izvesti tudi pri
končnem gostitelju, naročniškem CPE usmerjevalniku (če je prisoten), BRAS
streţniku in robnem usmerjevalniku. Tako BRAS streţnik kot robni usmerjevalnik
morata imeti podporo za IPv6 usmerjanje (OSPFv3 (RFC2740) ali IS-IS
(RFC5308)). Z vidika usmerjanja za CPE napravo naslednji skok in privzeta pot
predstavlja BRAS streţnik.
Slika 39 prikazuje PTA model omreţja.
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Slika 39: PTA model omrežja
(Vir: Cocquet, 2004)
Kadar uporabljamo LAA model, PPPoE povezavo in omreţne parametre gostitelja
(CPE usmerjevalnika) nadzoruje ponudnik omreţja. Pri tej rešitvi se vzpostavita dve
seji, PPPoE (IPv4) in PPPoE (IPv6). Prva seja se vzpostavi med CPE
usmerjevalnikom in BRAS preko PPPoE (v4), druga seja (PPPv4+PPPv6) pa se
vzpostavi s pomočjo L2TP (angl. Layer 2 Tunneling Protocol) protokola med BRAS
in agregacijsko točko L2TP omreţnega streţnika (angl. LNS-L2TP Network Server)
ponudnika omreţja. BRAS v tem primeru deluje kot L2 dostopovni koncentrator
(LAC - L2 Access Concentrator), ki ima nalogo vzpostavitve L2TP tunela. Ko je tunel
vzpostavljen, se ves promet preko L2TP posreduje naprej robnem usmerjevalniku
ponudnika omreţja. V tem primeru se avtentikacija, avtorizacija in naročniška
konfiguracija ne izvaja na BRAS streţniku (katerega lahko upravlja ponudnik
dostopa), temveč to opravlja ponudnik omreţja, običajno preko RADIUS(v6)
streţnika. L2TP tunel, ki je vzpostavljen med L2TP koncentratorjem in LNS
streţnikom, je lahko IPv4 ali IPv6. Če temelji povezava na L2TP preko IPv4, lahko
ta del omreţja ostane nespremenjen ne glede na to, da ponudnik omogoča
naročnikom IPv6 povezljivost. Nadgradnja na IPv6 se mora v tem primeru izvesti pri
gostitelju, oz. CPE usmerjevalniku in robnem usmerjevalniku (LNS streţniku). Če
imamo L2TP tunel preko IPv6, mora biti na IPv6 nadgrajen tudi BRAS oz. LAC
koncentrator. Naročniški profil za avtorizacijo in avtentikacijo se lahko nahaja na
robnem usmerjevalniku ali na AAA streţniku. Ker v tem modelu zaključevanje sej
izvaja robni usmerjevalnik (LNS), je njegova naloga, da gostiteljem oz. CPE
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usmerjevalnikom s pomočjo DHCP-PD (DHCP - Prefix Delegation) zagotavlja IPv6
naslove v odvisnosti od profila naročnika. Pri dodeljevanju IP naslovov, moramo pri
tem izpostaviti pomembno razliko med IPv4 in IPv6. Pri vpeljavi IPv4 je naročnik
dobil IP naslov iz bazena naslovov v odvisnosti od tega, na katerem robnem
usmerjevalniku se je njegova seja zaključila. V primeru uvedbe IPv6 lahko naročnik
obdrţi in vse čas uporablja isti IPv6 naslov ne glede na to, na katerem robnem
usmerjevalniku se je v danem trenutku njegova seja zaključila. DNS informacije se
enako kot pri PTA modelu zagotavljajo preko Stateful in Stateless DHCPv6.
Slika 40 prikazuje LAA model omreţja.
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Slika 40: LAA model omrežja
(Vir: Cocquet, 2004)
Pri zagotavljanju 'multicast' storitev, kot je npr. IPTV, ki potrebuje veliko pasovne
širine, ima LAA model tudi slabe strani. Ker se seje zaključujejo na robnem
usmerjevalniku in ne na BRAS streţniku kot pri PTA modelu, lahko pride do
situacije, da je del omreţja med BRAS in ER po nepotrebnem preobremenjen zaradi
kopij istega podatkovnega toka, ki vsebuje posamezni IPTV program. Rešitev je
arhitektura, kjer se replikacija IPTV podatkovnega toka izvaja čim bliţje naročniku,
to je na BRAS streţniku. PPP seje se glede na IP storitev (IPv4 ali IPv6) pri tem
hibridnem modelu zaključujejo na različnih omreţnih napravah. PPP seje obstoječih
IPv4 storitev, uvedenih v LAA modelu, se zaključujejo na robnem usmerjevalniku,
PPP seje na novo vzpostavljenih IPv6 storitev, uvedenih v PTA modelu, pa se
zaključujejo na BRAS streţniku.

8.5.2.2 Optična dostopovna omrežja
Optično dostopovno omreţje sestoji iz optičnega dostopovnega vozlišča (optičnih
stikal), optičnega delilnika in CPE naprav (optičnih modemov). Osnovni povezovalni
medij med napravami je enorodovno optično vlakno. Vlakno je med uporabniškim
optičnim modemom in optičnim dostopovnim vozliščem lahko samo eno, lahko pa
sta tudi dva ali več vlaken. V primeru, da za povezavo uporabljamo eno samo
vlakno, z različno valovno dolţino ločujemo promet proti uporabniku in od
uporabnika; če imamo dva vlakna, pa lahko eno vlakno uporabljamo za promet proti
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naročniku in drugo za promet proti omreţju. Pri dveh vlaknih obstaja tudi druga
moţnost, ki jo uporablja druţba Telekom Slovenije. Eno vlakno se uporablja za
dvostranski prenos podatkovnega prometa (Internet, VoIP ...), drugo pa za
enosmerni prenos (proti naročniku) analognega RF TV signala.
V optičnih dostopovnih omreţjih srečamo dve najbolj pogosti topologiji omreţja:
točka-točka (P2P-Point-to-Point) in točka-več točk (P2MP-Point-to-Multipoint).
Optična omreţja so lahko aktivna (vsebujejo aktivne elemente - optične
ojačevalnike) ali pasivna. P2MP arhitektura uporablja tehnologijo Ethernet PON
(EPON - Ethernet Passive Optical Network), Gigabit PON (GPON) ali Gigabit
Ethernet PON (GEPON).
Slika 41 prikazuje koncept aktivnega in pasivnega optičnega omreţja.
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Slika 41: Aktivno in pasivno optično omrežje
Pri topologiji točka-točka (P2P) ima vsak naročnik optični omreţni terminator –
optični modem (ONT - Optical Network Terminator), ki ga lahko dopolnjuje
usmerjevalnik/stikalo ali pa so vse funkcionalnosti zdruţene v eni sami napravi (CPE
- Customer Premises Equipment). Na CPE je priklopljeno optično vlakno, ki se
zaključuje v prostorih operaterja na optičnem delilniku oz. optičnem vozlišču (angl.
Access Node oz. MSAN - Multiservice Access Node). Ker ima pri topologiji P2P
vsak naročnik do vozlišča samostojno optično vlakno, lahko v celoti razpolaga s
pasovno širino, ki jo omogoča vlakno in aktivna oprema. Za podatke od vozlišča do
uporabnika se uporablja valovna dolţina 1490 nm, ki jo modulira zmogljiv laser, za
podatke od uporabnika do vozlišča pa enostavna laser dioda (FP laser dioda), ki
modulira z valovno dolţino 1310 nm. Cenejša laser dioda poceni izdelavo modema,
obenem pa operaterju zniţa stroške (CAPEX). V kolikor se na istem vlaknu prenaša
še video, se uporablja valovna dolţina 1550 nm, ki je modulirana z laserjem in
ojačana z ojačevalnikom EDFA (angl. EDFA - Erbium-Doped Fiber Amplifier).
Pri topologiji točka-več točk (P2MP) se posamezno vlakno, ki je povezano na enoto
optičnega linijskega terminatorja (OLT - Optical Line Termination Unit) na strani
operaterja najprej pripelje do vmesnega vozlišča (pasivnega optičnega delilnika).
Signal se na delilniku deli na 32, 64 ali več optičnih vlaken, ki so potegnjena naprej
do naročniških optičnih omreţnih enot (ONU - Optical Network Unit). Ker si pri
topologiji P2MP več naročnikov deli isti medij (optično vlakno), se informacija v
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smeri od omreţja proti naročniku prenaša v načinu broadcast (razpršeno) in z
delitvijo pasovne širine, od uporabnika proti omreţju pa se za sodostop do medija
uporablja časovno multipleksiranje (TDMA – Time Division Multiplex Access). Ker
TDM način sodostopa ne omogoča potratnih multimedijskih storitev, kot je IPTV ali
VoD v HD ločljivosti, se sedaj TDM-PON nadgrajuje na WDM-PON (WDM-PON Wavelength Divison Multiplexing) tehnologijo. WDM-PON za sodostop namesto
časovnega multipleksiranja uporablja sodostop z razvrščanjem valovnih dolţin, kar
bistveno bolje izkorišča pasovno širino optičnega vlakna.
Obe predstavljeni topologiji imata svoje prednosti in slabosti. S stališča stroškov je
P2P topologija vsekakor draţja rešitev, saj zahteva bistveno več vlaganja v
infrastrukturo optičnih vlaken. Po drugi strani pa prinaša bistveni boljši izkoristek
pasovne širine, kot ga omogoča topologija PMP, saj ni potrebe po delitvi pasovne
širine.
Ker celotno optično dostopovno omreţje predstavlja le fizični nivo OSI modela in
način prenosa podatkov, nima direktnega vpliva na implementacijo IPv6. Opisane
naprave optičnega dostopovnega omreţja (OLT, ONU oz. ONT) morajo
transparentno premoščati IPv6 'unicast' in 'multicast' promet. Posodobitve se morajo
izvesti v domačem omreţju (gostitelj mora podpirati dvojni sklad, domači
usmerjevalnik mora podpirati IPv6) in na drugih segmentih operaterjevega omreţja
(BRAS, robni usmerjevalnik, storitve: DNS, DHCP, AAA, VOIP, IPTV…). Vse
naštete naprave morajo v celoti podpirati IPv6.

8.5.2.3 Dostopovna optično-kabelska omrežja
Arhitektura hibridnega optično koaksialnega omreţja (angl. HFC - Hybrid Fiber
Coax) je kombinacija optike, ki predstavlja hrbtenico omreţja in koaksialnega
vodnika, ki se uporablja v zadnjih nekaj sto metrih na stranskih in odcepnih vejah
pred priklopom naročnika. Tako kot pri DSL tehnologiji je tudi pri hibridnih optično
koaksialnih omreţjih trend, da se optiko in pripadajočo opremo čim bolj pribliţa
uporabnikom.
Koaksialna kabelska omreţja, predhodnica današnjih hibridnih optično kabelskih
omreţij. so bila primarno razvita za enosmerni prenos analognih TV in radijskih
signalov v arhitekturi točka več točk. Z uvedbo interneta je prišlo do velikih
sprememb tudi v kabelskem omreţju. Če so kabelski operaterji ţeleli naročnike
obdrţati, so morali posodobiti opremo in infrastrukturne vode (nadgradnja na optična
vlakna). Poleg kvalitetnejše in številčnejše ponudbe radijskih in televizijskih
programov so morali ponuditi še internetne storitve. V zadnji specifikaciji DOCSIS
3.0, objavljeni leta 2006, je veliko novosti v primerjavi s predhodnimi verzijami. Nova
specifikacija omogoča povečano prepustnost v obeh smereh (uporaba mehanizma
Channel bonding), učinkovitejšo izrabo frekvenčnega spektra, naprednejše šifriranje
(AES) in polno podporo IPv6 (naslavljanje, IPv6 'multicast', IGMPv3, MLDv2,
IPv6CP, IPv6 ND ...). Značilno za kabelska omreţja je, da si uporabniki, ki so
povezani v isto razdelilno vejo, delijo razpoloţljivo pasovno širino.
Naročniki so povezani v kabelsko omreţje preko kabelskega modema, ki predstavlja
L2 napravo, ki je transparentna za IP promet (IPv4 ali IPv6). DOCSIS standard za
kabelski modem določa tako fizični nivo (frekvence, modulacijo) kot tudi dostopovni
nivo. Modemi se povezujejo na glavno sprejemno postajo – CMTS (angl. CMTS Urban Kunc: Strategija prehoda na internetni protokol IPv6
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Cable Modem Termination System), ki je eden glavnih elementov omreţja. CMTS
ima podobne funkcionalnosti, kot jih zagotavlja DSLAM v DSL sistemih. Lahko je
transparenten za IP promet (deluje kot most) ali pa izvaja tudi IP usmerjanje. Na eni
strani je z Ethernet vmesnikom povezan na IP omreţje, na drugi pa je proti HFC
omreţju in uporabnikom povezan z optičnim vlaknom oziroma RF vmesnikom. Slika
42 prikazuje konceptualno shemo HFC omreţja.
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Slika 42: Glavni elementi hibridnega optično-koaksialnega omrežja
Način uvajanja IPv6 v kabelskih sistemih je podoben kot pri ostalih dostopovnih
sistemih. IPv6 najprej uvedemo na primarnem hrbteničnem sistemu, nato na CMTS
napravah in nazadnje na kabelskih modemih. Kabelski sistemi lahko delujejo v
CMTS mostičnem (angl. Bridged) načinu ali v načinu IP usmerjanja. V mostičnem
načinu tako kabelski modem kot CMTS transparentno posredujeta ves podatkovni
promet. Promet od/do naročnika se preko kabelskega omreţja posreduje do
robnega usmerjevalnika, kjer se nato preko omreţja internetnega ponudnika usmeri
na Internet. Kabelski modem in CMTS pri tem omogočata L3 funkcionalnost samo
za potrebe upravljanja. IPv6 se lahko vpelje v mostičnem kabelskem omreţju in se
uvede bodisi preko tunela bodisi direktno. Nadgradnja na IPv6 se mora izvesti pri
gostitelju, 'domačem' usmerjevalniku (če obstaja) in robnem usmerjevalniku.
CMTS in kabelski modem (za potrebe upravljanja) morata omogočati prenos
'multicast' in 'unicast' IPv6 paketov, ki prihajajo od robnega usmerjevalnika do
gostiteljev in obratno. V primeru uporabe IPv6 'multicast' aplikacij (npr. IPTV),
morata kabelski modem in CMTS podpirati tudi protokole IGMPv4, MLDv2 in MLD
snooping. IPv6 naslavljanje izvaja DHCPv6 streţnik oziroma robni usmerjevalnik,
gostitelji oz. 'domači' usmerjevalniki pa morajo biti sposobni poslušati in sprejeti
DHCPv6 sporočila oz. oglaševalske RA pakete. V tem primeru si s pomočjo
Stateless auto-configuration mehanizma sam nastavi zadnjih 64 bitov IPv6 naslova
(EUI-64-64 bit Extended Unique Identifier). Če se v omreţju uporablja DHCPv6
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streţnik, mora tako CMTS kot kabelski modem transparentno premostiti njegova
sporočila.
Če ima naročnik poleg kabelskega modema še 'domači' usmerjevalnik, je le-ta
preko statične privzete poti (angl. Default static route) povezan z robnim
usmerjevalnikom, ki praviloma v domačem okolju ne potrebuje funkcionalnosti
usmerjanja. Podpirati mora IPv6 in nastavitev mreţnih parametrov, ki jih s pomočjo
RA paketov prejme od robnega usmerjevalnika. Za predpone, ki so manjše od /64
(tipično /4860), se uporablja protokol DHCP-PD. Domači usmerjevalnik s pomočjo
RA paketov naprej razdeljuje IP naslove gostiteljem v notranjem omreţju. Za
gostitelje je v tem primeru naslednji skok 'domači' usmerjevalnik, za usmerjevalnik
pa je naslednji skok robni usmerjevalnik. 'Domači' usmerjevalnik mora znati
poslušati in sprejeti ND pakete robnega usmerjevalnika ter posredovati IPv6
'multicast' in 'unicast' promet. V primeru, da gre za komunikacijo med gostitelji, ki
niso povezani na isti kabelski modem, gre komunikacija vedno preko CMTS glavne
sprejemne postaje. Kabelski modem podpira samo en IP protokolni sklad (IPv4
sklad za IPv4 promet ali IPv6 sklad za IPv6 promet), ne pa obeh.
V usmerjevalnem HFC omreţju se IP promet med naročnikom in CMTS posreduje
na podlagi IP naslavljanja (IP izvorni in ciljni naslov). Kabelski modem pri tem za IP
promet še vedno deluje v premostitvenem (L2) načinu, L3 funkcionalnost modema
se uporablja samo za potrebe upravljanja. Za gostitelje (računalnike) naslednji skok
predstavlja robni usmerjevalnik. CMTS v tem okolju deluje kot usmerjevalnik in
lahko vključuje tudi funkcionalnosti robnega usmerjevalnika. Če ţelimo gostiteljem v
HFC omreţju omogočiti IPv6 povezljivost, imamo moţnost prenosa IPv6 prometa
preko IPv4 tunela ali direktno z uporabo IPv6. Če uporabimo IPv6 povezljivost, je
predpogoj, da kabelski modem in CMTS podpirata DOCSIS 3.0 standard (DOCSIS
1.0 in 2.0 ne podpirata ND protokola). DOCSIS 1.0 in 2.0 omogočata IPv6
povezljivost le, če uporabimo tunelske mehanizme. CMTS in robni usmerjevalnik
RFC477961 v HFC omreţju, ki deluje na podlagi usmerjanja, definira 5 moţnih
načinov uvedbe IPv6:


IPv4 kabelsko (HFC) omreţje

V tem scenariju kabelskega modema in CMTS ne zamenjujemo, saj
transparentno premoščajo IPv4 promet. Nadgradnja na dvojni sklad se mora
izvesti samo na gostitelju ter robnem usmerjevalniku. Ker so v omreţju
najmanjše spremembe, je za kabelskega operaterja to najlaţji in najcenejši
način, da omogoči IPv6 storitve. Promet med gostiteljem in robnim
usmerjevalnikom poteka preko avtomatskega ali ročno nastavljivega IPv6 v IPv4
tunelskega mehanizma. Če mora robni usmerjevalnik zaključevati veliko tunelov,
je priporočljivo, da se zaradi avtomatizacije uporablja avtomatsko tuneliranje. V
kolikor se preko tunela prenašajo tudi storitve, ki temeljijo na 'multicast' prenosu,
moramo uporabiti ročno nastavljive tunele. Začetek tunela predstavlja gostitelj,
robni usmerjevalnik tunel zaključuje, vmesne naprave (kabelski modem in
CMTS) pa transparentno premoščajo IPv4 promet.


60
61

IPv4 kabelsko (HFC) omreţje, usmerjevalni prehod (angl. Gateway
Router) na strani naročnika

RFC3177: IAB/IESG Recommendations on IPv6 Address Allocations to Sites
RFC4779: ISP IPv6 Deployment Scenarios in Broadband Access Networks
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Če ima naročnik poleg kabelskega modema še usmerjevalni prehod, se mora
nadgradnja na dvojni sklad izvesti na usmerjevalnem prehodu, gostitelju in
robnem usmerjevalniku. Ostali del omreţja in opreme ostaja nespremenjen.
Kabelski operater ima lahko v tej arhitekturi naročnike, ki imajo še vedno samo
IPv4 povezljivost in naročnike, ki jim z zamenjavo (nadgradnjo) usmerjevalnega
prehoda omogoči IPv6 povezljivost. Usmerjevalni prehod mora znati poslušati in
sprejeti oglaševalske RA pakete robnega usmerjevalnika ter si obenem nastaviti
svoj mreţni vmesnik z IPv6 naslovom. Dobljeno IPv6 predpono mora oglaševati
gostiteljem v notranjem omreţju. Če se naslavljanje izvaja s pomočjo DHCPv6,
robni usmerjevalnik deluje kot DHCP posredniški agent ter DHCPv6 sporočila
posreduje med usmerjevalnim prehodom in DHCPv6 streţnikom. Tako kot v
prejšnjem primeru se tudi pri tej zasnovi vzpostavi tunel, pri čemer začetek
tunela ni gostitelj, temveč usmerjevalni prehod. Tunelsko končno točko
predstavlja robni usmerjevalnik. Ker je omreţje še vedno IPv4, usmerjevalni
prehod dobi svoj IPv4 naslov preko DHCP protokola.


Kabelsko (HFC) omreţje z dvojnim skladom, kabelski modem in CMTS
podpirata IPv6

Pri tem scenariju CMTS nadgradimo na dvojni sklad. Zmogljivi CMTS lahko
omogoča funkcionalnosti usmerjevalnika. Kabelski modem kot L2 naprava mora
premoščati IPv6 promet. Pogoj: kabelski modem in CMTS morata biti skladna z
DOCSIS 3.0 specifikacijo (omogočata prenos 'multicast' in 'unicast' IPv6
promet).


Kabelsko (HFC) omreţje z dvojnim skladom, IPv6 podpira CMTS in
samostojni usmerjevalni prehod

Če ima naročnik poleg modema še usmerjevalni prehod, mora imeti polno
podporo za IPv6. Usmerjevalni prehod posreduje IPv4 in IPv6 promet. Če se
uporablja za IPv6 povezljivost tunelski mehanizem (npr. 6to4), mora
usmerjevalnik to podpirati. Za usmerjevalni prehod predstavlja naslednji skok
CMTS (če deluje v funkciji L3 naprave) ali robni usmerjevalnik. CMTS je tako,
kot v prejšnjem primeru, nadgrajen na dvojni sklad ter vsebuje funkcionalnosti
robnega usmerjevalnika. Kabelski modem in CMTS, tako kot v prejšnjem
primeru, morata biti skladna z DOCSIS 3.0 specifikacijo.


Kabelsko (HFC) omreţje z dvojnim skladom, IPv6 podpira CMTS ter
kabelski modem in usmerjevalni prehod, ki sta zdruţena v eni napravi

V tem scenariju kabelski modem vključuje funkcionalnosti usmerjevalnega
prehoda, zato mora imeti naprava podporo za dvojni sklad in IPv6 'multicast' in
'unicast' promet. CMTS je nadgrajen na dvojni sklad. Oprema pri naročniku in
operaterju mora imeti polno podporo za DOCSIS 3.0.
V kabelskih omreţjih poleg naštetih moţnosti lahko, tako kot pri DSL dostopovnem
omreţju, IPv6 povezljivost omogočimo tudi z uporabo L2 tuneliranja preko VPN
(L2VPN). V tem primeru CPE naprava naročnika (usmerjevalni prehod) Ethernet
okvire, v katerih sta IPv6 glava in koristna vsebina, ovije v DOCSIS okvire ter jih
preko kabelskega omreţja prenese do CTMS. CMTS DOCSIS okvire, ki pridejo od
posameznega kabelskega modema, odstrani ter jih na podlagi MAC naslova
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kabelskega modema mapira v ustrezni VLAN in pošlje naprej proti IPv6
usmerjevalniku, kjer se izvaja zdruţevanje (agregacija) prometa in IPv6 usmerjanje.
CMTS pri tem vodi interno bazo mapiranja kabelski modem -VLAN. Na podlagi
VLAN oznak se IPv6 promet naročnikov zdruţuje v enotno logično omreţje VPN.
Vsa politika usmerjanja med VLAN logičnimi kanali (med kabelskimi modemi) se
izvaja na usmerjevalniku. Ker se za prenos IPv6 prometa uporablja L2VPN
tuneliranje, se mora v tem scenariju izvesti nadgradnja na dvojni sklad le pri
gostitelju in usmerjevalnem prehodu. Kabelski modem in CMTS lahko ostaneta IPv4
napravi. Naslavljanje usmerjevalnih prehodov z IPv6 predpono se lahko izvaja
bodisi preko avto-konfiguracijskega mehanizma SLAAC bodisi preko DHCPv6.
Izbira naslavljanja je lahko pogojena tudi z vgrajenimi funkcionalnostmi prehoda
(usmerjevalnik mora podpirati DHCPv6 'Stateful' in 'Stateless' način).
Pri načrtovanju kabelskega omreţja za zagotavljanje IPv6 storitev je potrebno poleg
ţe naštetih sprememb posebno skrb posvetiti tudi zagotavljanju kvalitete storitve
(QoS), varnosti in upravljanju. Ker se v kabelskih omreţjih ne zagotavlja samo
Internet, je potrebno na IPv6 vzpostaviti tudi opremo, ki zagotavlja storitev IPTV
(Televizijski komunikator - STB) ter govorne storitve – VoIP (zamenjava medijskega
terminalnega adapterja in VoIP terminala).
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ZAKLJUČKI

Veliko število uporabnikov interneta in posledično pomanjkanje IPv4 naslovnega
prostora je snovalce interneta privedlo do zasnove novega protokola, internetnega
protokola verzije 6 – IPv6. Glavne prednosti IPv6 protokola pred IPv4 so večji
naslovni prostor, večja podpora mobilnosti, omogočanje učinkovitejšega prenosa
telekomunikacijskega prometa, samodejna konfiguracija mreţnih parametrov,
transparentna komunikacija od konca do konca, varnostni mehanizmi in mehanizmi
za nadzor kakovosti storitev, pa še bi lahko naštevali. Protokol je standardiziran ţe
več kot deset let, vendar še ni v mnoţični uporabi. Razlog je predvsem v
pomanjkanju storitev, aplikacij in končnih naprav, ki bi dvigovale dodano vrednost
sodobnejšemu IPv6 protokolu. Trenutno primanjkuje tudi potrebnega strokovnega
znanja, njegova vpeljava v omreţja pa zahteva finančna sredstva.
Kljub vsemu IPv6 ţe več let uspešno uporabljajo v raziskovalno-akademskih okoljih
in drugih velikih omreţjih (6bone, CERNET2, Renater, GEANT2, FreeNET,
Hurricane Electric, Euro6IX, 6NET, 6WiN …). Trenutna gonilna sila in uporabniki
IPv6 protokola so predvsem akademska okolja in azijsko – pacifiška regija, ki zaradi
skokovitega tehnološkega napredka ţe čuti pomanjkanje naslovnega prostora
protokola IPv4. Njihove izkušnje kaţejo, da so dobro vnaprejšnje načrtovanje in
postopno uvajanje ter – vsaj v začetni fazi – sobivanje obeh protokolov (IPv4 in
IPv6) ključ do uspeha.
V Evropi je veliko iniciativ in raziskovalnih projektov, katerih namen je predstavitev
IPv6 ter ţelja po njegovi čimprejšnji vpeljavi v produkcijska okolja operaterjev,
ponudnikov storitev, vsebin in drugih okolij. IPv6 spodbuja k razvoju bolj inovativnih
internetnih aplikacij, zlasti tistih, ki v omreţja zdruţujejo ogromna števila majhnih
enostavnih naprav. Napovedujejo, da bo IPv6 izboljšal upravljanje z energijo za
cestno razsvetljavo in varčne inteligentne stavbe; preko interneta bi lahko poceni in
zanesljivo povezali daljinske senzorje v običajnih gospodinjskih aparatih, velike
priloţnosti se kaţejo v avtomobilski industriji ter obrambnem in varnostnem sektorju.
To bi hkrati pomenilo spodbudo in priloţnost za podjetja, da še naprej razvijajo
inovacije in tako ustvarjajo naslednjo generacijo internetnih aplikacij, storitev in
naprav.
Evropska komisija si je leta 2008 v Akcijskem načrtu za uvedbo IPv6 v Evropi
zadala za cilj, da bo vsaj 25 odstotkov evropskih uporabnikov imelo do leta 2010
moţnost priklopa v internet preko IPv6 in tako dostopalo do zanje najpomembnejših
ponudnikov vsebin in storitev, ne da bi občutili razliko v primerjavi z IPv4. Komisija je
v tem sporočilu pozvala vse relevantne deleţnike, da pripomorejo k pospešitvi
uvedbe IPv6. Nagovarja ponudnike vsebin in storitev, da zagotovijo dostopnost
svoje ponudbe tudi preko IPv6. Nagovarja organizacije, ki zdaj uporabljajo
tehnologijo IP v okviru svoje temeljne dejavnosti, da premislijo o tem, da bi IPv6
uporabljale kot svojo glavno platformo za razvijanje aplikacij in naprav (senzorji,
kamere ...). Komisija spodbuja drţave članice EU, da omogočijo IPv6 dostop tudi do
spletnih strani javnega sektorja in storitev e-uprave. Komisija ugotavlja, da so lahko
javna naročila učinkovit način za pospešitev prehoda na IPv6. Dober primer je vlada
ZDA, ki je vsem svojim zveznim vladnim agencijam naročila, da prenesejo svoja
osrednja hrbtenična omreţja na IPv6 do sredine leta 2008. Komisija spodbuja
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drţave članice, naj pripravijo svoja omreţja na IPv6 in pri obnavljanju pogodb za
zunanje mreţne storitve zagotovijo, da le-te vsebujejo tudi določbe za povezljivost z
IPv6 ter da vsa dobavljena oprema podpira IPv6.
Slovenija z vidika številčnosti projektov in konkretnih implementacij IPv6 zaostaja v
primerjavi z drugimi evropskimi drţavami. Leta 2008 je bil ustanovljen IPv6 Task
Force Slovenia, v juniju leta 2009 je bil ustanovljen Zavod go6. Ţal, vsaj po naših
podatkih IPv6 Task Force Slovenia ni izvajal vidnejših aktivnosti, zato pa je toliko
bolj dejaven Zavod go6. Zavod dvakrat letno organizira konference na visoki
strokovni ravni. Njegovi predstavniki aktivno sodelujejo na mednarodnih
konferencah. Za ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo so pripravili
odmevno študijo o IPv6. Trenutno je njihov najvidnejši uspeh priprava RFC
specifikacij, ki so postale uraden RIPE dokument. RIPE-501, kot se uradno
dokument imenuje, je odlična osnova za vse vladne institucije, kot tudi za vse velike
organizacije, ki pripravljajo razpisne zahteve v okviru javnega naročanja IKT IPv6
zdruţljive opreme.
Prve zametke implementacije IPv6 v Sloveniji smo zasledili leta 2002, ko je ekipa
strokovnjakov Arnesa, DANTE-ja (upravljavci panevropskega akademskega
omreţja GÉANT, ki povezuje nacionalna akademska omreţja) in RedIRIS-a
(špansko akademsko in izobraţevalno omreţje) postavila nov rekord v hitrosti
prenosa podatkov s protokolom IPv6. Po podatkih, s katerimi sedaj razpolagamo,
ima Arnes danes ţe v celoti vzpostavljeno jedrno omreţje, ki temelji na dvojnem
skladu. V omreţje IPv6 Arnesa se postopoma povezujejo ljubljanske in mariborske
fakultete ter posamezne osnovne in srednje šole. Povezljivost v IPv6 omreţje
Arnesa imajo tudi nekateri študentski domovi.
Na podlagi rezultatov vprašalnika, ki je bil izveden v okviru tega dela, smo ugotovili,
da se IPv6 pospešeno vpeljuje v operaterska okolja. Večina večjih operaterjev je
uvedla IPv6 ţe v jedrna omreţja, sedaj izvajajo ţe nadgradnjo v dostopovnem
omreţju. IPv6 se uvaja pri sistemskih integratorjih kot so NIL, Astec, CHS in Iskratel.
Preko IPv6 protokola je dosegljiv multimedijski portal RTV Slovenije in osrednji
slovenski spletni iskalnik Najdi.si. IPv6 protokol je ţe omogočen na virtualnih
streţnikih Domenca.si, ki zagotavljajo spletno gostovanje organizacijam, podjetjem
in posameznikom.
V Sloveniji je trenutno še zelo malo IPv6 prometa, vendar pričakujemo, da se bo z
večanjem ponudbe internetnih storitev, ki bodo delovale na IPv6 protokolu, promet
bistveno povečal. IPv4 protokol se bo še nekaj časa uporabljal, zato moramo
zagotoviti, da bodo IPv4 storitve in vsebine še vedno nemoteno na voljo končnim
uporabnikom.
Prehod na IPv6 vključuje vse akterje naše druţbe. Razvijalci IPv6 protokola so ţe
naredili glavnino svojega dela. Sedaj svoje delo usmerjajo v razvoj novih protokolov
in mehanizmov, temelječih na IPv6, ki bodo prinesli nove funkcionalnosti in še večjo
varnost komunikacij.
Tudi akademsko-raziskovalna sfera je za skupnost naredila veliko. IPv6 so
implementirali v svoja jedrna omreţja, sedaj se mora IPv6 implementirati po vseh
inštitutih, univerzah, srednjih in osnovnih šolah. Na novem protokolu preizkušajo
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nove storitve in funkcionalnosti (npr. IPv6 'multicast', senzorska omreţja), ki se bodo
kasneje selila v poslovna in rezidenčna okolja.
Veliko breme prehoda na IPv6 vsekakor nosijo operaterji omreţij. Ti morajo vsem
svojim uporabnikom zagotoviti zanesljivo, hitro, varno in na IPv6 posodobljeno
infrastrukturo. Na jedrnem delu omreţja bo zaradi manjšega števila opreme
migracija relativno enostavna, zato pa bo toliko več energije in finančnih sredstev
potrebnih na dostopovnem delu in sistemih za podporo omreţij. Še posebej
širokopasovna dostopovna omreţja so lahko pri uvajanju IPv6 potencialno ozko
grlo, ki bi lahko zaviralo razvoj uvajanja IPv6.
Veliko dela čaka tudi industrijo in razvijalce opreme. IPv6 je sicer ţe polno podprt v
vseh novejših zmogljivih usmerjevalnikih in stikalih, veliko pomanjkanje pa je na trgu
(usmerjevalniki, modemi, TV komunikatorji, terminalski medijski vmesniki …), ki
pokriva segment rezidenčnih uporabnikov. Razlog se deloma skriva v pomanjkanju
ustreznih specifikacij, deloma v slabem povpraševanju na trgu. Tudi na področju
upravljanja, oskrbovanja (OSS/BSS) in varnosti (IDS/IPS, poţarne pregrade) bo
potrebno še veliko postoriti.
Svojo vlogo pri prehodu na IPv6 morajo odigrati tudi ponudnikih vsebin in storitev.
Tudi ti morajo zagotoviti, da bodo njihove vsebine in storitve enakovredno dostopne
tako za IPv6 kot za IPv4 uporabnike. Uporabnikov ne zanima, na kakšni platformi
deluje ponudnik dostopa, vsebine in storitev ter kakšne protokole uporablja. Zanje je
pomembno zgolj to, da so internetne vsebine in storitve ne glede na uporabljeno
platformo dosegljive vedno, hitro in povsod.
Pomemben akter v tej zgodbi je tudi poslovni sektor, ki bo moral zahtevati od
svojega ponudnika dostopa IPv6 povezljivost ter začeti s posodabljanjem vseh
svojih streţnikov in spletnih vsebin in storitev, da bodo dosegljive tudi IPv6
uporabnikom.
Posodobitev na IPv6 bo treba izvesti v vseh lokalnih omreţjih. Narediti bo potrebno
podrobno analizo potrebnih sprememb, tveganja, stroškov in potrebnega časa za
uvedbo IPv6. Analiza nam bo podala potrebne vhodne podatke, ki bodo omogočili
čim bolj gladek, transparenten in neboleč prehod na IPv6.
V veliko pomoč pri tranziciji so tudi sistemski integratorji. Njihova vloga je predvsem
pomoč vsem zainteresiranim v obliki izobraţevanj in strokovne podpore pri
implementaciji IPv6.
Zelo pomemben, morda celo ključen člen v tej zgodbi je drţava s svojo lastno
mreţno infrastrukturo, spletnimi vsebinami in storitvami, ki jih omogoča sebi ter
svojim drţavljanom. Drţava lahko veliko stori z ozaveščanjem in spodbujanjem vseh
ostalih akterjev, da je treba čimprej uvesti IPv6. Je lahko velik generator in
stimulator povpraševanja po novi IPv6 opremi in novih storitvah, ki bodo izkoriščale
prednosti IPv6 protokola. Svojo strategijo širokopasovnih omreţij lahko usmeri v
izgradnjo novih naprednejših in varnejših omreţij, ki bodo temeljile izključno na
protokolu nove generacije IPv6. Lahko sofinancira raziskovalne projekte, izgradnjo
testnih omreţij, razvoj novih storitev in funkcionalnosti, izobraţevanja v okviru
delavnic, seminarjev in predavanj.
In končno, tudi civilna druţba, vključno z organizacijami in končnimi uporabniki,
lahko s povpraševanjem po IPv6 povezljivosti in storitvah pri svojih ponudnikih
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internetnih storitev spodbudi konkurenčnost ter s tem dvig kakovosti in ponudbo
novih storitev.
V vseh okoljih moramo stremeti k temu, da se bo povečalo število implementacij
omreţij, naprav, storitev in vsebin, ki bodo temeljile na IPv6 protokolu. S tem bomo
zagotovili nove moţnosti in priloţnosti za inovacije na področju storitev, aplikacij in
naprav ter obenem povečali konkurenčno prednost evropskega (in slovenskega)
gospodarstva na svetovnih trgih.
Osnovni cilj naloge je bil doseţen. Podrobno smo preučili razlike med IPv4
protokolom in IPv6. Izpostavili smo pomembne razlike ter prednosti, ki jih prinaša
IPv6. Ugotovili smo, da obstaja mnoţica teţav in vzrokov, zaradi katerih protokol še
danes, po desetih letih od nastanka, ni vpeljan. Opravljena raziskava nam je podala
trenutno stanje uvajanja med slovenskimi operaterji telekomunikacij in internetnimi
ponudniki. Rezultati so bili predstavljeni tako na slovenskih kot tudi na mednarodnih
konferencah. V zadnjem letu odkar spremljamo uvajanje IPv6, tako podrobnih
rezultatov nismo zasledili na nobenih konferencah; niti doma niti v tujini. Opravili
smo poglobljeno raziskavo stanja uvedbe IPv6 v Evropski uniji in izven nje. V nalogi
smo obširno predstavili varnostne probleme, ki spremljajo IPv6, in kako se jim
izognemo z ustreznimi ukrepi. Predstavljeni so vsi poglavitni tranzicijski mehanizmi,
ki spremljajo prehod na IPv6. Dobršen del dela je temeljit pregled potrebnih
sprememb, ki jih morajo zaradi prehoda na IPv6 opraviti razvijalci kot operaterji
telekomunikacij, internetni ponudniki kot tudi posamezne organizacije.
Moţnosti nadaljnjega raziskovalnega dela so zelo široke. Velike priloţnosti se
kaţejo pri raziskavi in razvoju 'multicast' komunikacij in storitev, razvoju senzorskih
omreţij in povezovanju vozil med seboj ter infrastrukture (Car2Car,
Car2Infrastructure). Vse naštete storitve v večji ali manjši meri koristijo tehnologijo
IPv6.
V letu 2011 pričakujemo, da bo v Sloveniji prišlo do korenitega preobrata pri
uvajanju IPv6. Podobne velike premike smo zasledili tudi v nekaterih drugih
evropskih drţavah. Spremembe so napovedali na ministrstvu za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, saj so IPv6 uvrstili med prioritetne naloge leta 2011.
Naprednejši operaterji bodo pospešeno nadgrajevali svoja dostopovna omreţja,
preostali bodo počasi začeli z načrtovanjem in implementacijo osnovnih
funkcionalnosti. Veliko dela čaka vse tiste zagovornike uvajanja IPv6, ki bodo morali
prepričati tiste dvomljivce, ki menijo, da IPv6 ne potrebujejo. Veliko dela čaka tudi
sistemske integratorje, saj bodo morali pomagati organizacijam in podjetjem, da
bodo varno in gladko prešli na IPv6. Vse tiste, ki bodo uspešni in prodorni, čakajo
lepe priloţnosti za prodajo znanja, izkušenj in idej. Ne samo v Sloveniji, temveč tudi
v drugih drţavah bivše Jugoslavije kot tudi širše.
Kot zaključek naj navedemo še misel Daniela Karrenberga, vodje raziskovalcev pri
RIPE NCC, ki jo je izrekel na IPv6 konferenci v Ghentu decembra 2010,
»Eksperimentalno obdobje je mimo. Časa za prelaganje na jutri ni več. IPv6 je
potrebno uvesti v produkcijsko okolje, in to takoj« (Karrenberg, 2010).

Urban Kunc: Strategija prehoda na internetni protokol IPv6

stran 141

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

LITERATURA IN VIRI
Ahmed, A., Asadullah, S. (2009): Deploying IPv6 in Broadband Access Networks,
John Willey&Sons, Hoboken, New Jersey
APEK (2010): Letno poročilo 2009, dosegljivo na:
http://www.apek.si/datoteke/File/2010/osebna_izkaznica/letno_porocilo_2009.pdf,
obiskano dne 3.10.2010
Arbor Networks (2008): Tracking IPv6 migration, dosegljivo na:
http://www.haakonringberg.com/work/papers/SR_IPv6_USFINAL.pdf, obiskano dne
12.10.2010
Aruna, B: (2007): IPv6 Migration Challenges for Large Service Providers, dosegljivo
na naslovu: http://www.sanog.org/resources/sanog10/sanog10-aruna-v6.pdf,
obiskano dne 10.1.2010
Babot, J. (2010): Piloting IPv6 Upgrade for Europe, dosegljivo na naslovu:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ipv6/events/april2010/discussion_pap
er_ipv6withpublicauthorities.doc, obiskano dne 25.4.2010
Bellovin, S.M., Cheswick, B.,Keromytis, A.D. (2006): Worm Propagation Strategies
in an IPv6 Internet, dosegljivo na:
http://www.cs.columbia.edu/~smb/papers/v6worms.pdf, obiskano dne 1.11.2010
Bervar, J. (2010): Najboljše prakse varne vpeljave IPv6 v poslovna okolja IT,
Zbornik referatov: Prehod na IPv6. 24. delavnica o telekomunikacijah VITEL
(Robnik, A., Sterle, J., Ţorţ, J. Straus, M., Kunc, U., Šoštarič, D):, str. 95-99.
Elektrotehniška zveza Slovenije: Ljubljana
Brezavšček, A. (2008): Sistemi kriptografije, učno gradivo, Fakulteta v Mariboru,
Fakulteta za organizacijske vede, Kranj
Broadband Forum (2006a): TR-101 Migration to Ethernet Based DSL aggregation,
dosegljivo na naslovu: http://www.broadband-forum.org/technical/download/TR101.pdf, obiskano dne 30.12.2009
Broadband Forum (2006b): TR-124 Functional Requirements for Broadband
Residential Gateway Devices, dosegljivo na naslovu: http://www.broadbandforum.org/technical/download/TR-124.pdf, obiskano dne 30.12.2009
Broadband Forum (2010a): WT-124 Functional Requirements for Broadband
Residential Gateway Devices, Revision: 06
Broadband Forum (2010b): TR-187 IPv6 for PPP Broadband Access, dosegljivo na
naslovu: http://www.broadband-forum.org/technical/download/TR-187.pdf, obiskano
dne 23.9.2010

Urban Kunc: Strategija prehoda na internetni protokol IPv6

stran 142

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie (2009): Darmstadt Declaration,
The Third National IT Summit: Shaping the Digital Future in Germany, dosegljivo na:
http://www.bioin.or.kr/upload.do?cmd=download&seq=8719&bid=policy, obiskano
dne 1.10.2010
Bürger, C. (2009): IPv6 in Germany, dosegljivo na:
http://www.ripe.net/ripe/meetings/ripe-59/presentations/buerger-german-govt-v6update.pdf, obiskano 10.9.2010
Bush, R. (2009): The A+P Approach to the IPv4 Address Shortage draft-ymbkaplus-05, dosegljivo na naslovu: http://ipv6.go6.si/wp-content/uploads/2009/10/draftymbk-aplusp-05.txt, obiskano dne 27.10.2009
Cassen, A. (2009): IPv6@Free, dosegljivo na:
http://www.ripe.net/ripe/meetings/ripe-58/content/presentations/ipv6-free.pdf,
obiskano dne 8.10.2010
Cisco Systems: Cisco IOS IPv6 Provider Edge Router (6PE): over MPLS, dosegljivo
na
naslovu:
http://www.cisco.com/warp/public/cc/pd/iosw/prodlit/iosip_an.pdf,
obiskano dne 9.11.2009
Cisco Systems (2009): Cisco Carrier-Grade IPv6 (CGv6): Solution Delivering on the
future of the Internet, dosegljivo na naslovu:
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/iosswrel/ps6537/ps6553/white_paper_c1
1-558744-00.pdf, obiskano dne 22.12.2009
Chiu, S., Gamess, E. (2009): Easy-SEND: A Didactic Implementation of the Secure
Neighbor Discovery Protocol for IPv6, dosegljivo na
http://www.iaeng.org/publication/WCECS2009/WCECS2009_pp260-265.pdf,
obiskano dne 25.10.2010
Convery, S. Miller, D. (2004): IPv6 and IPv4 Threat Comparison and Best-Practice
Evaluation, dosegljivo na:
http://www.cisco.com/web/about/security/security_services/ciag/documents/v6-v4threats.pdf, obiskano dne 15.10.2010
CSC (2010): Slow progress in IPv6 implementation, dosegljivo
na:http://www.csc.fi/english/csc/publications/cscnews/2010/1/IPv6, obiskano dne
1.10.2010
Cocquet, P. (2004): IPv6 on DSL: The Best Way to Develop Always-On Services,
dosegljivo na naslovu:
http://www.ipv6.eu/admin/bildbank/uploads/Documents/Positionpapers/IPv6_over_D
SL__Patrick_Cocquet.doc, obiskano dne: 6.1.2010
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (2002): Next Generation
Internet – priorities for action in migrating to the new Internet protocol IPv6,
dosegljivo na naslovu:
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/ist/docs/ka4/mb_com_parlipv6.pdf, obiskano dne
20.10.2009
Urban Kunc: Strategija prehoda na internetni protokol IPv6

stran 143

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (2008): Action Plan for the
deployment of Internet Protocol version 6 (IPv6): in Europe, dosegljivo na naslovu:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ipv6/docs/european_day/communicati
on_final_27052008_en.pdf, obiskano dne: 21.10.2009
Cnet (2004): China launches largest IPv6 network, dosegljivo na:
http://news.cnet.com/China-launches-largest-IPv6-network/2100-1025_35506914.html, obiskano dne 10.10.2010
CZ.NIC (2010): IPv6 statistics: dosegljivo na:http://labs.nic.cz/page/756/, obiskano
dne 14.10.2010
ECC-CEPT (2010): Preparing for IPv6, ECC Report 144, dosegljivo na:
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCREP144.PDF, obiskano dne
30.4.2010
DARPA INTERNET PROGRAM (1981): Internet protocol Protocol specification,
dosegljivo na spletnem naslovu: ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc791.txt, obiskano
dne 27.10.2009
Davies, J. (2008): Understanding IPv6, Microsoft Press, Redmon Washington
Department of Defence (2010: IPv6 Standard Profiles For IPv6 Capable Products,
dosegljivo na: http://jitc.fhu.disa.mil/apl/ipv6/pdf/disr_ipv6_50.pdf, obiskano dne
1.9.2010
Digaria (2009): China Telecom Officially Announce Commercial IPv6, dosegljivo na:
http://digaria.com/postings/b6f3742ce62ac02a8a63d0dd0c7b55da, obiskano dne:
17.10.2010
Disckinson, S. (2010): IPv6 Deployment in Asia Pacific, dosegljivo na:
http://www.nro.net/governance/presentations/2010-dickinson.pdf, obiskano dne
18.9.2010
Doyle, J. (2009a): Large Scale NAT Arhitectures, dosegljivo na naslovu:
http://www.networkworld.com/community/node/45776, obiskano dne 15.11.2009
Doyle, J. (2009b): Understanding Dual-Stack Lite, dosegljivo na naslovu:
http://www.networkworld.com/community/node/46600, obiskano dne 15.11.2009
Đosić, M. (2007): Varnost v internetnem protokolu IPv6, diplomsko delo, Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Drča, M. (2010): Varnost v omrežjih s protokolom IPv6, diplomsko delo, Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Durand, A. (2009): Dual-stack lite broadband deployments post IPv4 exhaustion
draft-ietf-softwire-dual-stack-lite-01, IETF, Internet draft, dosegljivo na naslovu:
http://www.ietf.org/id/draft-ietf-softwire-dual-stack-lite-01.txt, obiskano dne
25.10.2009
Urban Kunc: Strategija prehoda na internetni protokol IPv6

stran 144

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Ericsson (2001): The benefits of IPv6 for the Mobile Internet, dosegljivo na naslovu:
http://www.ipv6tf.com.pt/documentos/geral/ericsson/Benefits%20of%20IPv6%20for%20Mobile%20I
nternet.pdf, obiskano dne 25.10.2009
European Commission (2006): Report on the Public Consultation: “Hurdles and
Triggers for the Deployment of IPv6 Technology”, dosegljivo na:
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ict/docs/ipv6-public-consultation-report_en.pdf,
obiskano dne 1.9.2010
European IPv6 Task Force (2006): Deliverable D3.1.2 National Task-Forces Report,
dosegljivo
na
naslovu:
http://www.ipv6.eu/admin/bildbank/uploads/Documents/Deliverables/ipv6tfsc_pu_d3_1_2_v3.3.pdf, obiskano dne 20.10.2009
Europe's Information Society (2010): Piloting IPv6 upgrade for Europe, dosegljivo na
naslovu:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ipv6/events/march2009/IPV6%20TAK
E%20UP%20IN%20EU%20Public%20autorities%20%20(2).doc, obiskano dne
10.4.2010
Executive Office of the President, Office of Management of Budget (2005):
Transition Planning for Internet Protocol Version 6 (IPv6), dosegljivo na naslovu:
http://www.whitehouse.gov/omb/memoranda/fy2005/m05-22.pdf, obiskano dne:
29.4.2010
Federal CIO Council Architecture and Infrastructure Committee (2006): IPv6
Transition Guidance, dosegljivo na naslovu:
http://www.cio.gov/documents/IPv6_Transition_Guidance.doc, obiskano dne
15.1.2010
Federal CIO Council Architecture and Infrastructure Committee (2008): The
Business Case and Roadmap for Completing IPv6 Adoption in US Government,
dosegljivo na:
http://osrin.net/docs/DRAFT_Business_Case_&_Roadmap_for_Completing_IPv6_A
doption_in_USG_12242008.pdf, obiskano dne 1.9.2010
Federal CIO Council Architecture and Infrastructure Committee (2009): Planning
Guide/Roadmap Toward IPv6 Adoption within the US Government, obiskano dne
10.9.2010, dosegljivo na naslovu:
http://www.circleid.com/pdf/planning_guide_roadmap_toward_ipv6_adoption_in_usg
_may2009_final.pdf
Filip, O. (2010): DNSSEC.CZ, dosegljivo na:http://www.ripe.net/ripe/meetings/ripe60/presentations/Filip-DNSSEC_in_CZ.pdf, obiskano dne 14.10.2010
Finnish IPv6 Task Force, dosegljivo na: http://www.fi.ipv6tf.org/, obiskano dne
2.10.2010
Gallaher, M.P., Rowe, B. (2005): IPv6 Economic Impact Assessment, dosegljivo
na:http://www.rti.org/pubs/IPv6_cost-benefit.pdf, obiskano dne 15.12.2010
Urban Kunc: Strategija prehoda na internetni protokol IPv6

stran 145

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

GNKS Consult (2010): IPv6 Deployment Survey, dosegljivo na:
http://www.nro.net/documents/GlobalIPv6SurveySummaryv2.pdf, obiskano dne:
30.9.2010
Grossetete, P., Popoviciu, C.P., Wettling, F. (2008): Global IPv6 Strategies from
Bussiness Analysis to Operational Planning, Cisco Press 800 East 96th Street, USA
Hagen, S. (2006): IPv6 Essential, O'Reilley Media Inc., 1005 Gravenstein Highway
North, Sebastopol, CA 95472
HØRINGSUDKAST (2009): Handlingsplan for implementering af IPv6, dosegljivo
na:
http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Foreningssites/itek.di.dk/Downloadboks/IPv6%
20Handlingsplan_final.pdf, obiskano dne 2.9.2010
HØRINGSUDKAST (2009): Statens strategi for overgang til IPv6, dosegljivo na:
https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/dl.aspx?hpid=19673, obiskano
dne 2.9.2010
IANA (2009): Port numbers, dosegljivo na naslovu:
http://www.iana.org/assignments/port-numbers, obiskano dne: 15.11.2009
IEEE Xplore: Deployment and test of IPv6 services in the VTHD network, dosegljivo
na:http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=1262168, obiskano dne:
7.10.2010
IEEE Xplore (2007): Typical DoS/DDoS Threats under IPv6, obiskano dne 1.1.2010
IETF (1981): Internet protokol, Darpa Internet program, Protokol specification, RFC
791, dosegljivo na naslovu: http://tools.ietf.org/html/rfc791, obiskano dne 29.11.2009
IETF (1987): Domain Names-Implementation and specification, RFC1035,
dosegljivo na naslovu: http://tools.ietf.org/html/rfc1035, obiskano dne 29.11.2009
IETF (1993): Classless Inter-Domain Routing (CIDR): an Address Assignment and
Aggregation Strategy, RFC1519, dosegljivo na naslovu:
http://tools.ietf.org/html/rfc1519, obiskano dne 14.11.2009
IETF (1994): The IP Network Address Translator (NAT):, RFC1631, dosegljivo na
naslovu: http://tools.ietf.org/html/rfc1631, obiskano dne 14.11.2009
IETF (1995a): The Recommendation for the IP Next Generation Protocol, RFC1752,
dosegljivo na naslovu: http://tools.ietf.org/html/rfc1752, obiskano dne 21.11.2009
IETF (1995b): CIDR and Classful Routing, RFC1817, dosegljivo na naslovu:
http://tools.ietf.org/html/rfc1817, obiskano dne 21.11.2009
IETF (1996a): Address Allocation for Private Internets, RFC1918, dosegljivo na
naslovu: http://tools.ietf.org/html/rfc1918, obiskano dne 13.11.2009
Urban Kunc: Strategija prehoda na internetni protokol IPv6

stran 146

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

IETF (1996b): Path MTU Discovery for IP version 6, RFC1981, dosegljivo na
naslovu: http://tools.ietf.org/html/rfc1981, obiskano dne 14.11.2009
IETF (1997a): Basic Socket Interface Extensions for IPv6, RFC2133, dosegljivo na
naslovu:http://tools.ietf.org/html/rfc2131, obiskano dne 30.11.2009
IETF (1997b): Routing Aspects Of IPv6 Transition, RFC2185, dosegljivo na naslovu:
http://tools.ietf.org/html/rfc2185, obiskano dne 27.10.2009
IETF (1998a): Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification, RFC2460, dosegljivo
na naslovu: http://tools.ietf.org/html/rfc2460, obiskano dne 30.10.2009
IETF (1998b): Advanced Socket API for IPv6, RFC2292, dosegljivo na naslovu:
http://tools.ietf.org/html/rfc2292, obiskano dne 30.11.2009
IETF (1999): Extension Mechanisms for DNS (EDNS0):, RFC2671, dosegljivo na
naslovu: http://tools.ietf.org/html/rfc2671, obiskano dne 28.11.2009
IETF (2000): Network Ingress Filtering:Defeating Denial of Service Attacks which
employ IP Source Address Spoofing, RFC2827, dosegljivo na:
http://tools.ietf.org/html/rfc2827, obiskano dne 24.10.2010
IETF (2001a): Connection of IPv6 Domains via IPv4 Clouds, RFC3056, dosegljivo
na naslovu: http://tools.ietf.org/html/rfc3056, obiskano dne 12.12.2009
IETF (2001b): An Anycast Prefix for 6to4 Relay Routers, RFC3068, dosegljivo na
naslovu:http://tools.ietf.org/html/rfc3068, obiskano dne 15.12.2009
IETF (2001c): Radius and IPv6, RFC3162, dosegljivo na naslovu:
http://tools.ietf.org/html/rfc3162, obiskano dne: 22.1.2010
IETF (2003a): DNS Extensions to Support IP Version 6, RFC3596, dosegljivo na
naslovu: http://tools.ietf.org/html/rfc3596, obiskano dne 28.11.2009
IETF (2003b): Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6), RFC3315,
dosegljivo na naslovu: http://tools.ietf.org/html/rfc3315, obiskano dne 28.11.2009
IETF (2003c): IPv6 Prefix Options for Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
version 6, RFC3633, dosegljivo na naslovu: http://tools.ietf.org/html/rfc3633,
obiskano dne 28.11.2009
IETF (2004): Stateless Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Service for
IPv6, RFC3736, dosegljivo na naslovu: http://tools.ietf.org/html/rfc3736, obiskano
dne 28.11.2009
IETF (2004b): Security Considerations for 6to4, RFC3964, dosegljivo na:
http://tools.ietf.org/html/rfc3964, obiskano dne 24.10.2010
IETF (2004c): Threat Analysis of the Domain Name System (DNS), RFC3833,
dosegljivo na: http://tools.ietf.org/html/rfc3833, obiskano dne 10.10.2010
Urban Kunc: Strategija prehoda na internetni protokol IPv6

stran 147

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

IETF (2005a): Scenarios and Analysis for Introducing IPv6 into ISP Networks,
RFC4029, dosegljivo na http://tools.ietf.org/html/rfc4029, obiskano dne 12.11.2009
IETF (2005b): SEcure Neighbour Discovery (SEND), RFC3971, dosegljivo na
naslovu: http://tools.ietf.org/html/rfc3971#section-3, obiskano dne 27.10.2009
IETF (2005c): Unique Local IPv6 Unicast Address, RFC4193, dosegljivo na naslovu:
http://tools.ietf.org/html/rfc4193, obiskano dne 15.2.2010
IETF(2005d): Application Aspects of IPv6 Transition, RFC4038, dosegljivo na
naslovu: http://tools.ietf.org/html/rfc4038, obiskano dne 21.2.2010
IETF (2005e): IPv6 Enterprise Network Scenarios, dosegljivo na naslovu:
http://tools.ietf.org/html/rfc4057, obiskano dne 13.3.2010
IETF (2006a): IP Version 6 Addressing Architecture, RC4291, dosegljivo na
naslovu: http://tools.ietf.org/html/rfc4291, obiskano dne 20.2.2010
IETF (2006b): Operation of Anycast Services, RFC4786, dosegljivo na naslovu:
http://tools.ietf.org/html/rfc4786, obiskano dne 20.2.2010
IETF (2007a): ISP IPv6 Deployment Scenarios in Broadband Access Networks,
RFC4779, dosegljivo na naslovu: http://tools.ietf.org/html/rfc4779, obiskano dne
4.1.2010
IETF (2007b): RADIUS Delegated-IPv6-Prefix Attribute, RFC4818, dosegljivo na
naslovu: http://tools.ietf.org/html/rfc4818, obiskano dne 4.1.2010
IETF (2007c): Recommendations for Filtering ICMPv6 Messages in Firewalls,
RFC4890, dosegljivo na naslovu: http://tools.ietf.org/html/rfc4890, obiskano dne
4.2.2010
IETF (2007d): Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6), RFC4861, dosegljivo na
naslovu: http://tools.ietf.org/html/rfc4861, obiskano dne 4.2.2010
IETF (2007e): IPv6 Stateless Address Autoconfiguration, RFC4862, dosegljivo na
naslovu: http://tools.ietf.org/html/rfc4862, obiskano dne 25.12.2010
IETF (2007f): IPv6 Enterprise Network Analysis - IP Layer 3 Focus, RFC4852,
dosegljivo na naslovu: http://tools.ietf.org/html/rfc4852, obiskano dne 24.4.2007
IETF (2008a): NAT Port Mapping Protocol (NAT-PT), dosegljivo na naslovu:
http://tools.ietf.org/html/draft-cheshire-nat-pmp-03, obiskano dne: 15.11.2009
IETF (2008b): A Comparison of Proposals to Replace NAT-PT, dosegljivo na:
http://tools.ietf.org/html/draft-wing-nat-pt-replacement-comparison-02#section-3.2.4,
obiskano dne 18.11.2009
IETF (2008c): Intra-site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP), RFC5214,
dosegljivo na naslovu: http://tools.ietf.org/html/rfc5214, obiskano dne 16.12.2009
Urban Kunc: Strategija prehoda na internetni protokol IPv6

stran 148

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

IETF (2008d): An Internet Transition Plan, dosegljivo na:
http://tools.ietf.org/html/rfc5211, obiskano dne 10.2.2010
IETF (2008e): IPv6 Unicast Address Assignment Considerations, RFC5375,
dosegljivo na http://tools.ietf.org/html/rfc5375, obiskano dne 21.10.2010
IETF (2008f): Preventing Use of Recursive Nameservers in Reflector Attacks,
RFC5358, dosegljivo na: http://tools.ietf.org/html/rfc5358, obiskano dne 1.11.2010
IETF (2009a): Common Functions of Large Scale NAT (LSN, draft-nishitani-cgn-02,
dosegljivo na naslovu: http://www.ietf.org/id/draft-nishitani-cgn-02.txt, obiskano dne
13.11.2009
IETF (2009b): IP/ICMP Translation Algorithm, dosegljivo na naslovu:
http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-behave-v6v4-xlate-03, obiskano dne 15.11.2009
IETF (2009c): NAT64: Network Address and Protocol Translation from IPv6 Clients
to IPv4 Servers, dosegljivo na naslovu: http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-behavev6v4-xlate-stateful-02, obiskano dne 15.11.2009
IETF (2009d): ISP Shared Address, dosegljivo na naslovu:
http://tools.ietf.org/html/draft-shirasaki-isp-shared-addr-03, obiskano dne 15.11.2009
IETF (2009e): PET-based framework for IPv4/IPv6 coexistence, Internet draft,
dosegljivo na naslovu: http://tools.ietf.org/html/draft-cui-softwire-pet-framework-00,
obiskano dne 4.11.2009
IETF (2009f): Dual-stack lite broadband deployments post IPv4 exhaustion,
dosegljivo na naslovu: http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-softwire-dual-stack-lite-06,
obiskano dne: 4.9.2010
IETF (2009g): Basic Requirements for IPv6 Customer Edge Routers (draft-ietfv6ops-ipv6-cpe-router-04), dosegljivo na naslovu: http://tools.ietf.org/html/draft-ietfv6ops-ipv6-cpe-router-04, obiskano dne: 21.1.2010
Inno group&Zaltana (2007): Impact of IPv6 on vertikal markets, study commissioned
by
European
Commission,
dosegljivo
na
naslovu:
http://www.ipv6council.de/fileadmin/documents/IPv6_vertical_markets.pdf , obiskano
dne: 25.10.2009
IPv4 Exhaustion (2010): Action Plan and Milestone toward IPv4 Address Exhaustion
ver.2010.06, dosegljivo na
http://www.kokatsu.jp/blog/ipv4/news/ActionPlan_Eng_20100607.pdf, obiskano dne
3.10.2010
IPv6 German Council (2009): Nationaler IPv6-Aktionsplan für Deutschland,
dosegljivo na naslovu:
http://www.ipv6council.de/fileadmin/summit09/Aktionsplan.pdf, obiskano dne
15.3.2010
Urban Kunc: Strategija prehoda na internetni protokol IPv6

stran 149

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

IPv6 (2009): AP IPv6 Whitepaper, dosegljivo na naslovu:
http://140.122.185.23/wiki/index.php/IPv6:AP_IPv6_Whitepaper, obiskano dne
30.2.2010
IPv6Style (2003): Sony In 2005, all Sony products will be IPv6-enabled, dosegljivo
na: http://www.ipv6style.jp/en/interviews/20030212/index.shtml, obiskano dne
1.5.2010
IPv6 Task Force (2002): Euro IPv6 Task Force and IPv6 Promotion Council of
Japan Forge Strategic Alliance to foster IPv6 deployment world-wide, dosegljivo na:
http://www.ipv6tf.org/PublicDocuments/TF-v6PCJointPressReleasev2_FINAL.pdf,
obiskano dne 15.3.2010
IPv6 Task Force Austria (2005): Austrian IPv6 Roadmap, dosegljivo na naslovu:
http://www.ipv6taskforce.at/kolloquium2/pdf/IPv6_Roadmap_full.pdf, obiskano dne
17.11.2009
IPv6 Task Force France (2003): Recommendations for a Strategic Plan in the
Development and Implementation of IPV6 Technologies in France, dosegljivo na
naslovu:
http://www.fr.ipv6tf.org/DATA/PRESS/Recommandations%20IPv6%20TFF%20%28
English%29.pdf, obiskano dne 30.2.2010
ITU (2008): Resolution 64 – IP address allocation and encouraging the deployment
of IPv6, dosegljivo na naslovu: http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/res/T-RES-T.642008-PDF-E.pdf, obiskano dne 15.2.2010
ITU (2009): Study of IPv6 address allocation and registration, obiskano dne
3.9.2010, dosegljivo na: http://www.itu.int/dms_pub/itut/oth/3B/02/T3B020000020001PDFE.pdf
Juniper Networks (2008): Using PPPoE and IPoE in Ethernet Broadband Networks,
dosegljivo na naslovu:
http://www.juniper.net/solutions/literature/white_papers/200187.pdf, obiskano dne
2.1.2010
Juniper Networks (2009): VLAN design for IPTV/Multipley networks, dosegljivo na
naslovu: http://www.juniper.net/us/en/local/pdf/whitepapers/2000186-en.pdf,
obiskano dne 2.1.2010
Kaeo, M. (2006): IPv6 Security Technology Paper, dosegljivo na naslovu:
http://www.ipv6forum.com/dl/white/NAv6TF_Security_Report.pdf, obiskano dne
15.12.2009
Karrenberg, D. (2010): IPv6 Act Now, konferenca IPv6 the way forward, dosegljivo
na: http://ipv6-ghent.fi-week.eu/files/2010/12/0930-4-Karrenberg.pdf, obiskano dne
5.1.2011

Urban Kunc: Strategija prehoda na internetni protokol IPv6

stran 150

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Kobal, A., Mesojednik, M. (2010): Sobivanje IPv4 in IPv6 v poslovnem okolju,
Zbornik referatov: Prehod na IPv6. 24. delavnica o telekomunikacijah VITEL
(Robnik, A., Sterle, J., Ţorţ, J. Straus, M., Kunc, U., Šoštarič, D), str. 100-104.
Elektrotehniška zveza Slovenije: Ljubljana
Kolar, R. (2003): Varnost v IP VPN omrežjih z uporabo tehnologije IPsec, Štirinajsta
delavnica o telekomunikacijah VITEL, Brdo pri Kranju
Komisija Evropskih skupnosti (2009): Javno-zasebno partnerstvo za internet
prihodnosti,
dosegljivo
na
naslovu:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0479:FIN:SL:DOC,
obiskano dne 12.11.2009
Kos, A., Bešter, J. (2001): Evolucija hrbteničnih IP-omrežij v smeri MPLS, dosegljivo
na naslovu: http://ev.fe.uni-lj.si/4-2001/kos.pdf, obiskano dne 20.12.2009
Kumer, J. (2007): BGP/MPLS VPN v IPv6, diplomsko delo, Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Kunc, U. (2009): IPsec in navidezna zasebna omrežja, seminarska naloga,
Fakulteta za organizacijske vede, Kranj
Kunc, U. (2010a): Prehod na IPv6, Razlogi in predlogi za uvedbo IPv6 v slovenska
javna in zasebna komunikacijska omrežja, APEK, dosegljivo na naslovu:
http://www.apek.si/datoteke/File/2010/Prehod%20na%20IPv6_2.pdf
Kunc, U. (2010b): IPv6 v Sloveniji in Evropi, Zbornik referatov: Prehod na IPv6. 24.
delavnica o telekomunikacijah VITEL (Robnik, A., Sterle, J., Ţorţ, J. Straus, M.,
Kunc, U., Šoštarič, D.), str. 37-42. Elektrotehniška zveza Slovenije: Ljubljana
Kunc, U. (2010c): Status of IPv6 in Slovenia, dosegljivo na: http://ipv6-ghent.fiweek.eu/files/2010/12/1330-3-Urban-Kunc.pdf, obiskano dne 14.12.2010
LACNIC: ISPs: IPv6 in 3 steps, dosegljivo na:
http://portalipv6.lacnic.net/en/ipv6/ipv6/isps/isps-ipv6-3-steps, obiskano dne
16.11.2009
Loshin, P. (2004): IPv6 Theory, Protocol and Practice, Morgan Kaufmann Publishers
is an Imprint of Elsevier, 500 Sansome Street, Suite 400, San Francisco, CA 94111
Marsan, S.D. (2009): Biggest mistake for IPv6: It's not backwards compatible,
developers admit, dosegljivo na: http://www.networkworld.com/news/2009/032509ipv6-mistake.html, obiskano dne 15.9.2010
Mikawa, S. (2010): Capacity building for IPv6, predstavitev na Internet Governance
Forum 2010, Litva
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (2010) Fourth Internet Governance Meeting,
dosegljivo na: http://www.mpo.cz/dokument68396.html, obiskano dne 15.10.2010

Urban Kunc: Strategija prehoda na internetni protokol IPv6

stran 151

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Microsoft (2005): IPv6 Support in Home Routers, dosegljivo na naslovu:
http://www.microsoft.com/whdc/device/network/IPv6_IGD.mspx, obiskano dne
15.12.2009
Mohácsi, J. (2005): IPv6 Security:Threats and solutions, dosegljivo na:
http://www.6net.org/events/workshop-2005/mohacsi.pdf, obiskano dne 15.10.2010
Monitor (2002): Arnesov internetni hitrostni rekord, dosegljivo na:
http://www.monitor.si/novica/arnesov-internetni-hitrostni-rekord/, obiskano dne:
2.10.2010
Morgan D.T. (2006): IPv6 Address Cookies, Mitigating Spoofed Attacks in the Next
Generation Internet, magistrsko delo, Northeastern University,Boston,
Massachusetts, dosegljivo na http://www.ccs.neu.edu/home/tmorgan/morgan-msthesis-2006.pdf, obiskano dne 24.10.2010
Mosqure, M. (2008): OMB: Agencies met IPv6 deadline, dosegljivo na:
http://fcw.com/articles/2008/07/01/omb-agencies-met-ipv6-deadline.aspx, obiskano
dne 1.10.2010
Minoli, D., Kounos, J. (2009): Security in an IPv6 Environment, CRC Press,
Auerbach Publications, Taylor&Francis Group, New York
National Security Agency (2007) Firewall Design Considerations for IPv6, dosegljivo
na: http://www.nsa.gov/ia/_files/ipv6/I733-041R-2007.pdf, obiskano dne 25.10.2010
Nerim, dosegljivo na:http://www.nerim.fr/ipv6, obiskano dne, 8.10.2010
NIST (2005): Guides to IPsec VPNs, dosegljivo na:
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-77/sp800-77.pdf, obiskano dne
20.12.2010
NIST (2008): A Profile for IPv6 in the U.S. Government – Version 1.0, dosegljivo na
naslovu: http://www.antd.nist.gov/usgv6/usgv6-v1.pdf, obiskano dne 25.1.2010
NIST (2010): Guidelines for the Secure Deployment of IPv6 (draft), dosegljivo na
naslovu: http://csrc.nist.gov/publications/drafts/800-119/draft-sp800119_feb2010.pdf, obiskano dne 15.2.2010
Nominet, Intellect, CBI, 6UK (2010): IPv6 Executive Briefing, dosegljivo na:
http://www.6uk.org/wp-content/uploads/2010/04/IPv6-Executive-Briefing-April2010.pdf, obiskano dne 14.5.2010
NRO (2010): Number Resource Organization Report Highlights Strong Growth in
Both IPv4 and IPv6 Allocations, dosegljivo na naslovu:
http://www.nro.net/media/nroReportHighlights.html, obiskano dne 30.4.2010

NTT Communications (2001): Actions of NTT Communications, dosegljivo na:
http://www.ntt.com/ipv6_e/data/e_about_com.html, obiskano dne 1.10.2010
Urban Kunc: Strategija prehoda na internetni protokol IPv6

stran 152

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Oblak, A. (2008): Strategija prehoda s protokola IPv4 na IPv6, diplomsko delo,
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
OECD (2008): Economic Consideration in the Management of IPv4 and in the
Deployment of IPv6, dosegljivo na naslovu:
http://www.oecd.org/dataoecd/7/1/40605942.pdf, obiskano dne: 15.1.2010
Orange (2009): Orange Business Services: first global service provider to offer IPv6
on the managed IP VPN global market, dosegljivo na: http://www.orangebusiness.com/mnc/press/press_releases/2009/IPv6.html, obiskano dne 1.10.2010
Österreichische IPv6 Taskforce (2004): Einleitung zur österreichischen IPv6 Task
force, dosegljivo na: http://www.ipv6taskforce.at/dokumente/040708/IPv6TFPlenary-Intro-20040708.pdf, obiskano dne 10.10.2010
Popoviciu, C.P., Grossetete, P. (2006): The role of National Strategies in
maintaining Competitive Edge in Information and Communication Technologies,
dosegljivo na http://www.iiisci.org/journal/CV$/sci/pdfs/P563955.pdf, obiskano dne
1.10.2010
Palet, J. (2004): Deploying IPv6 Guidelines for ISP on IPv6 Assignment to
Customers, obiskano dne 5.9.2010, dosegljivo na naslovu:
http://www.eu.ipv6tf.org/PublicDocuments/guidelines_for_isp_on_ipv6_assignment_
to_customers_v1_2.pdf
Petr, E. (2010): IPv6 v ČR, dosegljivo
na:http://www.nic.cz/public_media/IT10/prezentace/den_2_5_Petr.pdf, obiskano
dne: 14.10.2010
RIPE NCC (2010): IPv6 Frequently Asked Questions, obiskano dne 5.9.2010,
dosegljivo na: http://www.ripe.net/info/faq/rs/ipv6.html#1
RFC-REF: History and Problem Description, dosegljivo na spletnem naslovu:
http://rfc-ref.org/RFC-TEXTS/4632/chapter2.html, obiskano dne 24.10.2009
Steffann, S. Ţorţ, J (2010): Requirments For IPv6 in ICT Equipment, dosegljivo na:
http://ripe61.ripe.net/presentations/307-Jan_Zorz-IPv6WG-requirements-in-ICT.pdf,
obiskano dne 16.11.2010
Savolainen, T., Patil, B. (2010): Current State of IPv6 and Outlook for the Next Few
Years, Zbornik referatov: Prehod na IPv6. 24. delavnica o telekomunikacijah VITEL
(Robnik, A., Sterle, J., Ţorţ, J. Straus, M., Kunc, U., Šoštarič, D.), str. 2-7.
Elektrotehniška zveza Slovenije: Ljubljana.
Sterle, J. Koršič, L. Volk, M., Kos, A. (2010): IPv6 in Internet prihodnosti, Zbornik
referatov: Prehod na IPv6. 24. delavnica o telekomunikacijah VITEL (Robnik, A.,
Sterle, J., Ţorţ, J. Straus, M., Kunc, U., Šoštarič, D), str. 8-14. Elektrotehniška zveza
Slovenije: Ljubljana.

Urban Kunc: Strategija prehoda na internetni protokol IPv6

stran 153

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Smith, P. (2009): Cisco - IPv6 Technical & Service Considerations, dosegljivo na
naslovu: http://www.pacnog.org/pacnog5/meeting/ipv6intro.pdf, obiskano dne
18.11.2009
Sotillo, S. (2006): Security issues, dosegljivo na naslovu:
http://www.infosecwriters.com/text_resources/pdf/IPv6_SSotillo.pdf, obiskano dne
20.2.2010
Straus, M. (2009): Poenostavimo delitev naslovnega prostora v hrbteničnih
omrežjih,
dosegljivo
na
naslovu:
http://ipv6.go6.si/wpcontent/uploads/2009/10/IPv6summit2_Matjaz-Straus-poenostavimo-delitev.pdf,
obiskano dne 8.1.2009
Straus, A. (2010): IPv6 v omrežju Arnes: od poskusa do storitev—izkušnje
internetnega ponudnika: Prehod na IPv6. 24. delavnica o telekomunikacijah VITEL
(Robnik, A., Sterle, J., Ţorţ, J. Straus, M., Kunc, U., Šoštarič, D), str. 19-31.
Elektrotehniška zveza Slovenije: Ljubljana
Schülting, H.W. (2010): Status of IPv6 in Germany, dosegljivo na:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ipv6/docs/april2010/germany.ppt,
obiskano dne 12.4.2010
Uradni list Evropske unije COM(2008): 313 konč. (2009/C 175/17)
U.S. Department of Commerce, NIST, NTIA (2006): Tehnical and economic
assessment of internet protokol version 6 (IPv6), dosegljivo na naslovu:
http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/ntiageneral/ipv6/final/IPv6final.pdf, obiskano dne:
30.10.2009
Uze, J.M. (2009): How to transition: Mechanism and Methodologies for Smart IPv6
Implementation, dosegljivo na naslovu: https://www.linx.net/files/meetings/2009ipv6/Linx-IPv6-HowtoTransition-jmuze-130309.pdf, obiskano dne 16.11.2009
Vyncke, E. (2008): IPv6 Security, Threats and Mitigations, Cisco Networkers 2008,
BRKSEC 2003
Vyncke, E. (2009): IPv6 Security, Threats and Mitigations, Cisco Expo 2009,
dosegljivo na naslovu:
http://www.cisco.com/web/SI/expo2009/assets/docs/IPv6_Security_groznje_in_meh
anizmi_zascite_Eric_Vyncke.pdf, obiskano dne 25.2.2010
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA (2006): Recommendations On
Issues Relating to Transition from IPv4 To IPv6 in India, dosegljivo na:
http://www.trai.gov.in/trai/upload/Recommendations/3/recom9jan06.pdf, obiskano
dne 22.2.2010
Vyncke, E. (2010): A Path to Global IPv6 Adoption, Zbornik referatov: Prehod na
IPv6. 24. delavnica o telekomunikacijah VITEL (Robnik, A., Sterle, J., Ţorţ, J.
Straus, M., Kunc, U., Šoštarič, D), str. 44-54. Elektrotehniška zveza Slovenije:
Ljubljana.
Urban Kunc: Strategija prehoda na internetni protokol IPv6

stran 154

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Ţagar, D, Grgič, K. (2006): IPv6 Security Threats and possible solutions, IEEE
Xplore, Automation Congress, 2006. WAC '06. World
Ţorţ, J. Steffann, S. (2010): Requirements For IPv6 in ICT Equipment: dosegljivo
na: http://ripe.net/ripe/docs/ripe-501.html, obiskano dne 20.11.2010
6NET (2005a): An IPv6 Deployment Guide, dosegljivo na naslovu:
http://www.6net.org/book/deployment-guide.pdf, obiskano dne 17.11.2009
6NET (2005b): D2.2.4: Final IPv4 to IPv6 Transition Cookbook for
Organisational/ISP (NREN) and Backbone Networks, dosegljivo na naslovu:
http://www.6net.org/publications/deliverables/D2.2.4.pdf, obiskano dne 18.11.2009

Urban Kunc: Strategija prehoda na internetni protokol IPv6

stran 155

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

KAZALO SLIK
Slika 1: IPv6 naslovni format .................................................................................... 8
Slika 2: Struktura globalnega 'unicast' naslova ....................................................... 10
Slika 3: Struktura povezavno-lokalnega naslova .................................................... 11
Slika 4: Struktura unikatno lokalnega naslova ........................................................ 11
Slika 5: IPv4 preslikan IPv6 naslov ......................................................................... 13
Slika 6: Struktura '6to4' naslova .............................................................................. 13
Slika 7: Struktura ISATAP naslova ......................................................................... 14
Slika 8: Struktura Teredo paketa ............................................................................ 14
Slika 9: Struktura IPv6 ‘multicast’ naslova .............................................................. 15
Slika 10: Mapiranje 'unicast' IPv6 naslova .............................................................. 16
Slika 11: Struktura ICMPv6 sporočila ..................................................................... 19
Slika 12: Struktura ND sporočila ............................................................................. 21
Slika 13: Proces generacije CGA naslova .............................................................. 24
Slika 14: Moţna stanja IPv6 naslova ...................................................................... 26
Slika 15: Faze prehoda iz IPv4 na IPv6 .................................................................. 35
Slika 16: Arhitektura dvojnega sklada ..................................................................... 37
Slika 17: Tuneliranje IPv6 v IPv4 paketu ................................................................ 37
Slika 18: Osnovni koncept tuneliranja ..................................................................... 39
Slika 19: Primerjava med IPv6 in IPv4 povezljivostjo .............................................. 41
Slika 20: Struktura 6to4 naslovnega polja ............................................................... 42
Slika 21: Komunikacija med 6v4 gostiteljem in IPv6 gostiteljem ............................. 43
Slika 22: Infrastruktura Teredo ............................................................................... 46
Slika 23: Teredo naslovna struktura paketa ............................................................ 46
Slika 24: Translacija z NAT444 mehanizmom ........................................................ 50
Slika 25: Blokiranje RFC 1918 naslovov ................................................................. 52
Slika 26: NAT464 ................................................................................................... 52
Slika 27: Dual-Stack Lite ........................................................................................ 54
Slika 28: Dual-Stack Lite z uporabo dveh protokolov .............................................. 55
Slika 29: Varnostni modeli IPsec ............................................................................ 61
Slika 30: Overitveni postopek IPsec ....................................................................... 62
Slika 31: Struktura IP paketa pri uporabi AH v tunelskem in transportnem načinu .. 63
Slika 32: Struktura IP paketa pri uporabi ESP v tunelskem in transportnem načinu 64
Slika 33: IPv6 RIPEness (april 2010) .................................................................... 108
Slika 34: IPv6 RIPEness (januar 2011)................................................................. 109
Slika 35: Moţni načini prenosa aplikacij v času tranzicije ..................................... 111
Slika 36: IPv6 čez IPv4/MPLS .............................................................................. 125
Slika 37: L2 tuneliranje čez IPv4 MPLS ................................................................ 126
Slika 38: Konceptualna shema jedrnega in dostopovnega omreţja ...................... 127
Slika 39: PTA model omreţja ............................................................................... 130
Slika 40: LAA model omreţja ............................................................................... 131
Slika 41: Aktivno in pasivno optično omreţje ........................................................ 132
Slika 42: Glavni elementi hibridnega optično-koaksialnega omreţja ..................... 134

Urban Kunc: Strategija prehoda na internetni protokol IPv6

stran 156

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

KAZALO TABEL
Tabela 1: Deleţ stroškov po kategorijah ................................................................. 31
Tabela 2: Nivo znanja ključnih omreţnih skrbnikov................................................. 94
Tabela 3: Pregled stanja opreme na posameznih segmentih omreţja .................... 95
Tabela 4: Uporaba tehnologije na dostopovnem omreţju ....................................... 98

KAZALO GRAFOV
Graf 1: Časovni okvir uvedbe IPv6 na hrbtenici ...................................................... 96
Graf 2: Uporabljena tehnologija na hrbtenici ........................................................... 97
Graf 3: Predvideni časovni okvir prehoda na IPv6 na dostopovnem omreţju.......... 98
Graf 4: Predvideni priklop poslovnih uporabnikov na IPv6 ...................................... 99
Graf 5: Predvideni priklop rezidenčnih uporabnikov na IPv6 ................................... 99
Graf 6: Uvedene IPv6 storitve .............................................................................. 100
Graf 7: Razlogi, zakaj nekateri operaterji prehoda ne načrtujejo ........................... 101
Graf 8: Strinjanje anketirancev s trditvijo 'Varnostni sistemi na IPv6 niso enakovredni
napravam na IPv4' ......................................................................................... 102
Graf 9: Odgovori anketirancev na trditev 'Prepričani smo, da prehoda ne bo
potrebno opraviti' ........................................................................................... 102
Graf 10: Odgovori anketirancev na trditev 'Pri IPv6 se ne prevaja omreţne naslove
(NAT/PT), zato lokalno omreţje ne bo tako varno kot pri IPv4'....................... 103
Graf 11: Odgovori anketirancev na trditev 'Če počakamo s prehodom, bomo
privarčevali' .................................................................................................... 103
Graf 12: Strinjanje anketirancev z trditvijo 'Če začnemo s prehodom sedaj, bodo
stroški bolj pod nadzorom. Prehod bo varnejši in zanesljivejši.' ...................... 104

Urban Kunc: Strategija prehoda na internetni protokol IPv6

stran 157

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

IZJAVA
Izjavljam, da sem magistrsko nalogo izdelal samostojno pod vodstvom mentorice
doc. dr. Alenke Brezavšček in somentorstvom izr. prof. dr. Andreja Kosa. Izkazano
pomoč drugih sodelavcev sem v celoti navedel v zahvali.

Ljubljana, januar 2011

Urban Kunc: Strategija prehoda na internetni protokol IPv6

Urban Kunc

stran 158

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

TABELA UPORABLJENIH KRATIC
Kratica
APEK

ALG
AS
API
ASN
ATM
BRAS
BGP
ccTLD
CE
CHAP
CIDR
CMTS
CoS
CGA
CNGI
CPE
DAD
DHCP
DHCPv6PD
DNS
DNSSEC
DOCSIS
DoS
DSL
EAP
EAPoL

Angleški pomen
Post and Electronic
Communications Agency of
the Republic of Slovenia
Application Layer Gateway
Autonomous system
Application Programming
Interfaces
Autonomous system Number
Asynchronous Transfer Mode
Broadband Remote Access
Server
Border Gateway Protocol
Country Code Top Level
Domain
Custumer Edge
Challenge Handshake
Authentication Protocol
Classless Interdomain Routing
Cable Modem Termination
System
Class of Service
Cryptographically Generated
Addresses
China Next Generation
Internet
Customer Premises
Equipment
Duplicate Address Detection
Dynamic Host Configuration
Protokocol
DHCPv6-Prefix Delegation

Slovenski pomen
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije RS
Prehod v aplikacijskem sloju
Avtonomni sistem
Vvmesnik za uporabovno
programiranje
Številka avtonomnega sistema
Asinhroni prenosni način
Streţnik za širokopasovni oddaljeni
dostop
Protokol mejnih usmerjevalnikov
Deţelne kode TLD
Robna naprava stranke
Avtentikacijski protokol z
usklajevanjem zahtev za geslo
Brezrazredno meddomensko
usmerjenje
Zaključitev kabelskega omreţja
Razred storitve
Naslovi, ki so generirani s pomočjo
šifriranja
Kitajski internet naslednje generacije
Oprema pri stranki
Odkrivanje podvojenih naslovov
Protokol za dinamično konfiguriranje
gostiteljskih računalnikov
DHCP dodeljevanje predpone

Domain Name System
DNS Security Extension
Data Over Cable Service
Interface Specification
Denial of Service
Digital Subscriber Line

Sistem domenskih imen
Varnostna razširitev za DNS
Specifikacija vmesnika za prenos
podatkov preko kabelskih omreţij
Tajitev storitve
Digitalni naročniški vod

Extensible Authentication
Protocol
Extensible Authentication
Protocol over LAN

Razširljivi avtentikacijski protokol
Razširljivi overilni protokol v omreţju
LAN
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Razširitveni mehanizem za DNS

FQDN

Extension Mechanisms for
DNS
Fully Qualified Domain Name

FR
FTP
FTPS
FTTH
GRE
HFC

Frame Relay
File Transfer Protocol
FTP Secure (FTP-SSL)
Fiber-to-the-home
Generic Routing Encapsulation
Hybrid fiber coaxial

HTTP
IANA

Hypertext Transfer Protocol
Internet Assigned Numbers
Authority
Internet Control Message
Protocol
Internet Protocol version 6
IP Control Protocol
Internet Protocol version 4
IPV6 Control Protocol
Intra-Site Automatic Tunnel
Addressing Protocol
Internet Exchange
Label Edge Router

Blokovno posredovanje
Protokol za prenos datotek
Varni FTP
Optično vlakno do hiše
Generično ovijanje pri usmerjanju
Hibridni prenos preko optičnih in
koaksialnih kablov
Protokol za prenos hiperteksta
Uprava za dodeljevanje številk v
internetu
Protokol internetnega kontrolnega
sporočila
Internetni protokol verzije 6
IP nadzorni protokol
Internetni protokol verzije 4
IPv6 nadzorni protokol
Protokol za avtomatično naslavljanje
tunela znotraj lokacije
Internetna izmenjevalna točka
Robni usmerjevalnik pri komutaciji na
osnovi label
Informacijska baza za posredovanje
label
Ljubljanska točka za izmenjavo
internetnega prometa
Povezavno-lokalna pretvorba imena
pri oddajanju več prejemnikom hkrati
Z labelami komutirana pot
Usmerjevalnik z labelnim stikalom
Evolucija na daljši rok
Krmiljenje dostopa do medija
Streţnik domenskih imen za oddajanje
več prejemnikom hkrati
Iskanje za multicast prometom
Večprotokolni mejni protokol

EDSNS0

ICMP
IPv6
IPCP
IPv4
IPv6CP
ISTAP
IX
LER
LFIB
LIX
LLMNR
LSP
LSR
LTE
MAC
mDNS
MLD
MP-BGP
MPLS
MSAN
MTU
MX
NA
NAPT
NAT

Label Forwarding information
base
Ljubljana Internet Exchange
Link-Local Multicast Name
Resolution
Label Switch Path
Label Switching Router
Long Term Evolution
Media Access Control
Multicast DNS
Multicast Listener discovery
Multiprotocol-Border Gateway
Protocol
Multiprotocol Label Switching
Multi-Service Access Node
Maximum Transfer Unit
Mail exchange
Neighbor Advertisement
Network Address Port
Translation
Network Address Translation

Popolno kvalificirano domensko ime

Večprotokolna komutacija z
zamenjavo label
Večstoritveno dostopovno vozlišče
Maksimalna prenosna enota
Izmenjava pošte
Oglaševanje soseda
Prevajanje omreţnih naslovov in
portov
Prevajanje omreţnih naslovov
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NBMA
ND
NNTP
NS
PE
PPP
PMTU
OMB
RA
RADIUS
RG
RIPE

Nonbroadcast multiple-access
network
Neighbor Discovery
Network News Transfer
Protocol
Neighbor Solicitation
Provider Edge
Point-to-Point Protocol
Path MTU Discovery
Office and Management and
Budget
Router Advertisement
Remote Authentication Dial in
User Service
Residental Gateway
Réseaux Internet Protocol
Européens

RR
RS
SEND
SIX

Resource Record
Router Solicitation
SEcure Neighbor Discovery
Slovenian Internet Exchange

SLAAC

Stateless Address
Autoconfiguration
Simple Mail Transfer Protocol

SMTP
SSM
TLD
VC
VLAN
VLSM

Source Specific Multicast
Top Level Domain
Virtual Circuit
Virtual LAN
Variable-Length Subnet
Masking

Magistrsko delo

Omreţje z nerazpršeno oddajo in brez
sodostopa
Odkrivanje sosedov
Protokol za prenos omreţnih novic
Povpraševanje po sosedih
Robna naprava ponudnika
Protokol točka-točka
Odkrivanje največje prenosne enote
poti
Urad za upravljanje in proračun
Oglaševanje usmerjevalnika
Komutirana uporabniška storitev z
oddaljeno overitvijo
Rezidenčni prehod
Regionalni internetni registrar za
Evropo, Srednji vzhod in del centralne
Azije
Zapis vira
Povpraševanje po usmerjavalnikih
Varno iskanje sosedov
Slovenska točka za izmenjavo
internetnega prometa
Samostojna samodejna konfiguracija
naslovov
Preprosti protokol posredovanja
sporočil
Specifični izvorni naslov
Domene vrhnjega sloja
Navidezna povezava
Navidezni LAN
Maskiranje s spremenljivo dolţino
podomreţja
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