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EXAMENSARBETE

IPv6
I teorin och praktiken

Sammanfattning
Detta arbete utreder den omfattande teorin bakom IPv6, nästa generations
IP-protokoll. Arbetet undersöker hur IPv6-huvudet ser ut och fungerar samt
alla dess tilläggshuvuden. IPv6-adressstruktur och dess förmåga till
automatisk konfiguration utreds också. Förutom att undersöka själva IPv6
så beskriver arbetet även teorin bakom ICMPv6 som är ett s.k.
hjälpprotokoll. Vidare förklaras hur Neighbor Discovery i IPv6 fungerar. För
att världen skall kunna emigrera till IPv6 krävs en smidig övergångsteknik
därför har ett helt kapitel ägnats åt de tekniker som är tänkta att användas
vid övergången. Rapporten hinner även ta upp hur man på egen hand sätter
upp ett tunnlat IPv6-nätverk, något som visade sig vara relativt enkelt trots
den komplicerade teorin.
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DISSERTATION

IPv6
In Theory and Practice

Abstract
This work investigates the excessive theory behind IPv6, the next generation
IP protocol. The work takes a look at how the IPv6 header and extension
headers look like and how they work. The report further investigates the IPv6
address structure and its ability to automatic self-configurate. Besides
describing IPv6 the report examines the theory behind ICMPv6, which is a so
called help protocol. Also Neighbor Discovery in IPv6 is explained. For the
world to be able to emigrate to IPv6 a smooth transition technique is a must,
therefore we have looked into this in a chapter of its own. Finally the report
shows how to build and configure your own IPv6 network, which despite all
the complicated theory proved to be pretty simple.

Keywords: IPv6, IP, IPv4, TCP/IP, IPng, ICMPv6, 6to4.

Publisher: University of Trollhättan/Uddevalla, Department of informatics and
mathematics
Box 957, S-461 29 Trollhättan, SWEDEN
Phone: + 46 520 47 53 30Fax: + 46 520 47 53 99

Author: Claes Olsson, Patrik Olsson, Jonas Versén
Examiner: Stefan Mankefors
Advisor: Mats Lejon, University of Trollhättan/Uddevalla
Subject: Computer Science
Language: Swedish Number: 2002:DS21 Date: January 1, 2002



- III -

 Innehållsförteckning
1. INTRODUKTION ................................................................................................... 1

1.1 TILLTÄNKT MÅLGRUPP............................................................................................. 1
1.2 BAKGRUND........................................................................................................... 1
1.3 PROBLEM............................................................................................................. 2
1.4 SYFTE ................................................................................................................. 3
1.5 METOD................................................................................................................ 3
1.6 DISPOSITION......................................................................................................... 3

2 IPV4 – DET GAMLA PROTOKOLLET...................................................................... 4

2.1 VAD ÄR IP ............................................................................................................ 4
2.2 HUVUDET............................................................................................................. 4

3 IPV6 ..................................................................................................................... 4

3.1 VARFÖR MAN SKALL BYTA TILL IPV6........................................................................... 4
3.2 ADRESSER I IPV6 .................................................................................................. 5

3.2.1 Den globala Unicastadressen ............................................................................. 7
3.2.2 Adresstrukturen.................................................................................................. 8
3.2.3 Typer av adresser............................................................................................... 9

3.3 IPV6-HUVUDET................................................................................................... 10
3.3.1 Översikt............................................................................................................. 10
3.3.2 Vers................................................................................................................... 10
3.3.3 Traffic Class...................................................................................................... 10
3.3.4 Flow Label ........................................................................................................ 10
3.3.5 Payload Length ................................................................................................. 11
3.3.6 Next Header ...................................................................................................... 11
3.3.7 Hop Limit........................................................................................................... 11
3.3.8 Source Address................................................................................................. 11
3.3.9 Destination Address ......................................................................................... 11

3.4 IPV6 TILLÄGGSHUVUDEN ...................................................................................... 11
3.4.1 Introduktion ...................................................................................................... 11
3.4.2 TLV Options ...................................................................................................... 12
3.4.3 Ordning på tilläggshuvudena ........................................................................... 13
3.4.4 Next Header värden.......................................................................................... 14
3.4.5 Hop-by-Hop....................................................................................................... 15
3.4.6 Routing.............................................................................................................. 15
3.4.7 Fragmentation................................................................................................... 17
3.4.8 Destination Options .......................................................................................... 19
3.4.9 Encapsulating Security Payload (ESP).............................................................. 20
3.4.10 Authentication (AH) ........................................................................................... 22

4 ICMPV6 ...............................................................................................................23

4.1 ÖVERSIKT .......................................................................................................... 23
4.2 ICMPV6-HUVUD ................................................................................................. 24

4.2.1 Type .................................................................................................................. 24
4.2.2 Code.................................................................................................................. 24
4.2.3 Checksum ......................................................................................................... 24

4.3 TYPER ............................................................................................................... 24
4.3.1 Översikt............................................................................................................. 24
4.3.2 Destination Unreachable (Felmeddelande) – Typ nummer 1 ............................ 25
4.3.3 Packet Too Big (Felmeddelande) – Typ 2 .......................................................... 26
4.3.4 Time Exceeded (Felmeddelande) – Typ 3.......................................................... 26
4.3.5 Parameter Problem (Felmeddelande) – Typ 4 ................................................... 27
4.3.6 Echo Request (Informationsmeddelande) – Typ 128......................................... 27
4.3.7 Echo Reply (Informationsmeddelande) – Typ 129 ............................................ 28
4.3.8 Group Membership (Informationsmeddelande) – Type130,131,132................. 28



- IV -

5 NEIGHBOR DISCOVERY ......................................................................................29

5.1 AUTOKONFIGURATION........................................................................................... 32
5.1.1 Stateless Autoconfiguration .............................................................................. 32
5.1.2 Stateful Autoconfiguration ................................................................................ 33

6 ÖVERGÅNGSTEKNIKER.......................................................................................33

6.1 DUAL STACK....................................................................................................... 33
6.2 DNS ................................................................................................................. 34
6.3 TUNNLING .......................................................................................................... 34
6.4 TUNNLINGSTEKNIKER ........................................................................................... 36

6.4.1 Konfigurerad tunnling av IPv6 över IPv4 .......................................................... 36
6.4.2 Automatisk tunnling av IPv6 över IPv4 ............................................................. 36
6.4.3 IPv4 Multicast tunnling ..................................................................................... 37

6.5 6TO4................................................................................................................. 37

7 TESTNÄTVERKET ...............................................................................................38

7.1 SPECIFIKATION.................................................................................................... 38
7.1.1 Hårdvara .......................................................................................................... 38
7.1.2 Operativsystem................................................................................................. 39

7.2 GRUNDINSTALLATION ........................................................................................... 39
7.3 ROUTERKONFIGURATION ....................................................................................... 42
7.4 TUNNELINSTALLATION........................................................................................... 43
7.5 TJÄNSTER .......................................................................................................... 44

7.5.1 DNS................................................................................................................... 44
7.5.2 Mail-server ........................................................................................................ 44
7.5.3 Webbserver ....................................................................................................... 45
7.5.4 SSH................................................................................................................... 45

7.6 ANALYS AV RESULTAT ........................................................................................... 45

8 SAMMANFATTNING .............................................................................................46

9 KÄLLFÖRTECKNING............................................................................................46

9.1 LITTERATUR........................................................................................................ 46
9.2 ELEKTRONISKA REFERENSER ................................................................................. 47

9.2.1 Request For Comments ..................................................................................... 47
9.2.2 Övriga ............................................................................................................... 48

APPENDIX 1 ...............................................................................................................49

APPENDIX 2 ...............................................................................................................50



- 1 -

1. Introduktion

1.1 Tilltänkt målgrupp
Den här rapporten vänder sig till personer med grundläggande kunskaper
om datorkommunikation och TCP/IP. God kännedom om IPv4 är en fördel
men inte ett måste då rapporten även behandlar detta ämne kort. Rapporten
rekommenderas för de privatpersoner som är allmänt intresserade av hur
IPv6 är tänkt att fungera samt för yrkesmänniskor vars organisationer
planerar att emigrera till IPv6 inom en snar framtid.

1.2 Bakgrund
Fler och fler människor får tillgång till datorer och Internet världen över
(Gromov, 2001). Även många länder som inte haft tillgång till tekniken har
börjat ansluta sig i allt större utsträckning, vilket har medfört ett större
behov av IP-adresser, dvs. den unika adress som varje dator ansluten till
Internet har. Dessa adresser håller tyvärr på att ta slut (McLindon, 2002),
vilket har påskyndat utvecklingen av en ny teknologi. Denna nya teknologi
har tagits fram av gruppen IETF (Internet Engineering Task Force) och
medför många nya fördelar. En av dessa fördelar som direkt märks av utan
närmare insikt är att adressmängden, dvs. den mängd enheter som kan ha
en unik adress ökat markant. Istället för att använda sig av 32-bitars
adressformat har man i den nya teknologin utökat detta till 128 bitar. Den
här ökningen av adressområdet medför att man kan ha 3,4 * 1038 adresser.
För att på ett tydligare sätt åskådliggöra vilken oerhörd mängd adresser
detta är, kan man tänka sig följande scenario; om man delar ut en miljon
adresser varje mikrosekund, skulle det ta cirka 1020 år innan dessa tar slut
(Comer, 2000).

Ett annat problem med sin grund i adressbristen, är att lösningar som
Network Address Translation (NAT) blivit populära. Detta innebär att alla
noder på Internet inte längre kan kommunicera direkt med varandra då flera
maskiner med privata IP-adresser finns bakom en NAT-router med endast en
global IPv4-adress. Detta medför problem för applikationer som skall
kommunicera med varandra över en NAT-router.

Idag pågår ett omfattande arbete med att försöka ordna en smidig
övergångsfas mellan dagens protokoll IPv4 (Postel, 1981) med den nya
teknologin som fått namnet IPv6 (Deering & Hinden, 1998). Övergångsfasen
kommer att ta lång tid och skapa stora förändringar inom IT-världen. Den
kommer att medföra stora kostnader men även att erbjuda många nya
arbetstillfällen.

IPv4 som är det protokoll som används på Internet idag skapades för ca 25
år sedan vid utvecklingen av Arpanet, ett nätverk som skapades för militära
och forskningsändamålsenliga syften (Comer, 2000). Man kunde då inte
föreställa sig den storlek eller alla de användningsområden som Internet idag
har fått. Därför insåg man inte vilka begränsningar IPv4 hade vid dess
skapande. Den adressrymd som används i IPv4 är 2^32 bitar stor. Detta
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medför att man i teorin kan använda cirka 4,3 miljarder adresser. Av dessa
delades stora områden ut till amerikanska företag i Internets begynnelse.
Detta samt att vissa adressområden är reserverade för specifika ändamål,
resulterar i att man i praktiken endast kan använda sig av ungefär 2
miljarder adresser. Under 25 år har IT-världen utvecklats och nya behov
samt tjänster har uppkommit. Dessa behov och tjänster är svåra att sätta i
bruk med de möjligheter som finns i IPv4. De nya tjänsterna har också
medfört en stor belastning för de routrar som utgör Internets stomme. Ett
nytt protokoll med en enklare paketstruktur behövs för att avlasta dessa
routrar.

1.3 Problem
Idag råder bristande kunskaper inom IPv6 på den etablerade IT-marknaden.
Det råder förvirring om hur en övergång från IPv4 till IPv6 skall se ut. Denna
rapport skall tillhandahålla detaljkunskaper om IPv6 och teknologier för
övergång mellan IPv4 och IPv6 samt en praktisk implementation av IPv6 i ett
nätverk med tillhörande vanliga tjänster. Rapporten kommer även att
intressera sig för de skillnader och likheter som finns mellan protokollen.
Hjälpprotokollet ICMPv6 (Conta & Deering, 1998) tas också upp i samband
med IPv6.

Efter att ha undersökt IPv6 i teorin kommer vi att titta på några vanliga
program och tjänster som de flesta Internetservrar idag använder sig av eller
erbjuder och se hur IPv6 anpassade dessa är. Detta är också en
förebyggande undersökning till arbetet med att sätta upp ett nätverk med
datorer som utnyttjar sig av IPv6.

Vilken eller vilka organisationer är tänkta att sköta utdelningen av IPv6-
adresser? Hur är det tänkt att ansökningsprocessen för ett företag respektive
privatperson skall se ut? Finns det i dagsläget klara policys för hanteringen
av adresser?

En möjlighet att redan idag utnyttja IPv6 är att använda sig av en teknik
som kallas IPv4-tunneling. Denna kommer vi att redogöra för både teoretiskt
och praktiskt.

Efter att vi gjort en omfattande undersökande del av arbetet, och samtidigt
skaffat oss tillräcklig information, kommer vi att bygga upp ett nätverk vilket
använder sig av IPv6 som kommunikationsprotokoll. De plattformar vi
kommer att använda oss av i testet är framför allt Linux och Windows XP. Vi
undersöker även möjligheterna att använda IPv4 tunnling för att
kommunicera mot externa IPv6 datorer.

Med det här nätverket som grund kommer vi sedan att testa en rad olika
applikationer, tjänster och protokoll som Simple Mail Transfer Protocol
(SMTP), Hyper Text Transmission Protocol (HTTP), File Transfer Protocol
(FTP), Secure Shell (SSH), Telnet och Domain Name Server (DNS).
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1.4 Syfte
Rapporten skall ge en grundläggande teknisk överbild av IPv6 och de
protokoll som är sammanlänkande med det nya protokollet. Rapporten skall
även ge grundläggande förståelse för de övergångsstrategier som existerar
idag. Arbetet skall också resultera i ett fungerande IPv6-testnätverk för att
visa hur väl IPv6 är implementerat i operativsystem och tjänster redan idag.

1.5 Metod
I vårt arbete har vi letat information som vi sedan själva tolkat och
sammanställt, ett arbetssätt som kännetecknar en kvalitativ metodansats.
Alternativet var ett kvantitativt arbetssätt, som kännetecknas av att man
samlar in data som är sammanställbar i statistisk eller matematisk form och
sedan presenterar den. Denna metodansats lämnar mindre utrymme för
egen tolkning och förutsätter att information presenteras i tabeller och
diagram (Wallén, 2000). Vi ansåg därför att den inte var lämplig för detta
arbete. Däremot kommer vi att använda oss av ett kvantitativt perspektiv,
detta kännetecknas enligt Wallén av att man distanserar sig från
undersökningsobjektet. Med ett kvalitativt perspektiv så försöker man att se
omgivningen från undersökningsobjektets perspektiv, något som blir nog så
svårt när undersökningsobjektet inte är en person utan en teknologi. Det
kvantitativa perspektivet däremot förutsätter att de objekt, tillstånd och
händelser man studerar existerar oberoende av oss människor. Detta
synsätt är ganska lätt att relatera till vår undersökning. I detta arbete börjar
vi med att samla in information för att sedan pröva den med en praktisk
implementation, detta kännetecknar en induktiv metod som med enklare ord
kan beskrivas som hypotesgenererande. Den praktiska implementationen
planeras som en explorativ fallstudie om hur man sätter upp och
konfigurerar ett IPv6-nätverk. Fallstudien skall utföras på vanliga
persondatorer med diverse olika systemspecifikationer. De operativsystem
som används i experimentet skall ha grundläggande stöd för IPv6 eller
möjlighet att lägga till sådan funktionalitet. Operativsystemen bör vara stora
på IT-marknaden.

1.6 Disposition
I kapitel 2 går rapporten igenom det gamla IP-protokollet, IPv4, samt de
grundläggande principer som IP-protokollet bygger på. Kapitel 3 går i detalj
igenom IPv6-huvudet och förklarar hur adresstrukturen är uppbyggd. I
kapitel 3 förklaras även begreppet tilläggshuvuden och alla definierade
tilläggshuvuden för IPv6 förklaras. I nästa kapitel går rapporten igenom
hjälpprotokollet ICMP och de ändringar som gjorts till protokollet i version 6.
Kapitel 5 går igenom Neighbor Discovery, vilket är en teknik för datorer att
upptäcka sina grannar samt att få tillräcklig information skickad till sig för
att kunna utföra en autokonfiguration. Kapitel 6 behandlar problematiken
med övergången från IPv4 till IPv6 och tar kort upp olika tekniker och
mekanismer för att lösa detta problem. Slutligen redogör rapporten för det
testnätverk som satts upp.
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2 IPv4 – Det gamla protokollet

2.1 Vad är IP
Internet är uppbyggt kring ett paketförmedlingssystem. Detta system kan
förklaras kring tre principer, otillförlitlighet, i bästa mån och
förbindelselöshet (Feit, 1999). Dessa tre egenskaper är kanske inte så
dumma som de låter. Med otillförlitlighet menas att leverans av ett paket
aldrig garanteras. I bästa mån innebär att programvara och noder alltid
försöker att leverera ett paket. Paket kastas bara bort när fel eller
överbelastning inträffar. Förbindelselöshet betyder att varje paket som
skickas hanteras separat från de andra paketen, en del paket kan försvinna
medan andra kan komma fram. IP är protokollet som implementerar dessa
mekanismer, förkortningen står för Internet Protocol (Postel, 1981). IP är
ansvarig för att specificera regler för hur datapaket skall se ut, för vägval och
för de regler som talar om hur stationer och routrar skall hantera paket. Ett
paket kallas på IP-nivån för ett datagram.

2.2 Huvudet

Värt att notera här i jämförelse med IPv6 (Deering & Hinden, 1998) är fältet
IP Options vars längd inte är fixerad. Om man studerar RFC 2460 av Deering
& Hinden (1998) så kan man se att i IPv6 är IP Options ersatt med olika
tilläggshuvuden vilket innebär att storleken på bashuvudet i IPv6 alltid är
det samma, därför behövs inget HLEN fält i IPv6. HLEN i IPv4 definierar
storleken på huvudet. Två andra viktiga fält är naturligtvis avsändare och
mottagarfälten som i IPv6 är fyra gånger så stora. Identification, Flag och
Fragments Offset är alla fält som är till för att hantera fragmentering av ett
datagram, i IPv6 är dessa ersatta av Fragmentation tilläggshuvudet.

3 IPv6

3.1 Varför man skall byta till IPv6
Användningen av Internet har ändrat sig genom de årtionden som det har
funnits. I början var Internet mest till för att skicka e-post, visa hemsidor
samt utnyttjande av diskussionsgrupper. Alla dessa former av
kommunikation krävde inte så mycket av hårdvaran som
informationsutbytet gör idag. Dagens information består av krävande ljud-
och bildöverförning, fler och fler lyssnar på radio eller musik över nätet.

Figur 2:1 IPv4 huvudet.



- 5 -

Hårdvaran utvecklas och når nya höjder men protokollet man kommunicerar
via har inte utvecklats på över 20 års tid. IPv4 har fungerat bra under denna
tid, men innan man beslöt sig för att använda det till Internet insåg man inte
hur stort och komplext Internet skulle komma att bli. I och med den tyngre
trafiken och ökande belastningen behöver man bättre prestanda, detta kan
man få med IPv6.

Redan 1980 insåg man att dåtidens utveckling av Internet skulle innebära
att man bara kunde använda sig av IPv4 en ganska kort tid (Loshin, 1999).
Denna profetia som teknikerna på 1980-talet förutspådde har idag
besannats och man upplever en akut brist på lediga IP-nummer. Detta är en
av de största anledningarna till att byta till IPv6.

IPv4 som protokoll har inga inbyggda mekanismer för säkerhet då man
inte prioriterade detta vid skapandet av TCP/IP arkitekturen. Idag finns det
vissa metoder för att öka säkerheten i överförningar men i IPv6 har man
redan från grunden designat så att man skall kunna kryptera informationen
på låg nivå. Säkerhet är också viktigt i och med den kraftiga utveckling av e-
handel som uppstått under de senaste åren. Den ständiga frågan om
autenticering och säker överförning har alltid varit aktuell inom bland annat
e-handel och bankväsendet.

IPv6 medför många fördelar i och med att man designat utefter vad man
upplevt saknats i det nuvarande protokollet. Många delar är fortfarande
baserade på IPv4 och har fortfarande stöd för olika egenskaper som IPv4
hade. På detaljnivån har man dock ändrat det mesta. Man har infört större
adressutrymme som är 128 bitar istället för som i IPv4 32 bitar. Detta
medför med största sannolikhet att man aldrig kommer att lida brist på
adresser igen. Detta är den mest markanta skillnaden jämfört med IPv4.
Man har infört flexibla huvuden, något som inte IPv4 hade. IPv4 hade ett
statiskt huvud men nu har man många olika beroende på vad man vill ha
för funktionalitet. Man har en bättre hierarkisk struktur på adressen vilket
medför lättare adressering.

Man har designat IPv6 så att man skall kunna anpassa protokollet för
framtida ändringar i under och överliggande lager och hårdvara samt
applikationer. Andra egenskaper som möjliggörs med den nya IP-standarden
är mobil IP och autokonfiguration. Autokonfiguration är en viktig funktion
man tagit hänsyn till där datorer inom ett nätverk kan ta egna adresser och
börja kommunicera med varandra utan att behöva ta hjälp av routrar eller
servrar. I och med att detta sköts automatiskt har man också infört en
funktion som kan adressera om nätverket dynamiskt beroende på hur
många datorer det är i nätverket (Comer, 2000).

3.2 Adresser i IPv6
Målet man har är att säkerställa Internets tillväxt och funktionalitet. Man
vill dela ut så sammanhängande IP-skalor som möjligt. Till skillnad mot IPv4
som var indelat i olika nät där det fanns ett visst antal adresser i varje nät.
Detta ledde till att en del av adresserna blev oanvändbara. I IPv6 kan man
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dela ut hur många sammanhängande adresser man vill. Men man vill
fortfarande ha så små routingtabeller som möjligt för att förbereda sig för en
expansion av Internet i framtiden. För att nå dessa mål samt få den struktur
som behövs, är man tvungen att på ett bra sätt dela ut adresser till
organisationer, företag och privatpersoner. I Internets begynnelse hade man
ingen bra struktur på vare sig adressen eller tillvägagångssättet för
tilldelning av adressutrymmen. Då var utdelningen av adresser endast till för
att se till att alla som var anslutna hade en unik adress. Det stora ansvaret
låg på Jon Postel, som frivilligt tog på sig ansvaret för att kontrollera och
hålla reda på alla adresserna. I och med att Internet växte behövdes dock ett
större organ för att på ett bra sätt strukturera användningen av adresser.
Internet Assigned Numbers Authority (IANA) skapades för detta ändamål
(Karrenberg et al., 2001).

IANA är den organisation som står högst upp i det hierarkiska system som
sköter utdelningen av adressutrymmen idag. IANA som har ett stort ansvar,
tar hjälp från både Internet Architecture Board (IAB) och Internet
Engineering Steering Group (IESG) för att kunna dela ut adressutrymmen på
ett fördelaktigt sätt. Följande nivå i den hierarkiska strukturen utformades
då IANA inte räckte till p.g.a. den kraftiga utveckling av Internet som skedde
i slutet på 1980-talet. Man ville också få ett närmare samarbete med dem
som ansökte om adresserna. Tre regionala organisationer skapades, som
arbetar under IANA, Asia Pacific Network Information Centre (APNIC),
American Registry for Internet Numbers (ARIN) samt The RIPE Network
Coordination Centre (RIPE NCC). RIPE NCC sköter utdelningen inom bland
annat Europa. Regionerna sträcker sig oftast över hela kontinenter samt
vissa utsvävningar för att kunna täcka upp hela världen. Dessa regionala
organisationer skall stå för en rättvis utdelning av unika globala adresser
samt dokumentera utdelningen av adressutrymmen. Under varje regional
organisation arbetar mindre registerverk, lokala organisationer som delar ut
adressutrymme, så kallat Top-Level Aggregation Identifier (TLA).

En lokal organisation har Internetleverantörer som kunder, t.ex. Telia.
Leverantören kan sedan dela upp sitt utrymme i olika delnät eller areor med
hjälp av Next-Level Aggregation Identifier. När leverantören säljer en tjänst
till ett företag får företaget en del i ett NLA-nät samt en Site-Level
Aggregation Identifier-adress (SLA).

Man tillämpar något som kallas ”slow start” vid utdelningen av adresser.
Organisationerna delar upp adresserna i mindre delar, samt delar ut så små
adressutrymmen som möjligt till företag, detta för att aldrig dela ut mer än
nödvändigt. När ett företag visar sig behöva fler adresser kan det få ett nytt
block att använda sig av.

Det finns inget regelverk för att ta tillbaka adresser, något som dessutom är
mycket ekonomiskt påfrestande. Varje företag eller organisation som fått en
adress tilldelad har skyldigheten att vid behov lämna tillbaks sin adress för
att tillmötesgå de riktlinjer som man satt upp för utdelning av adresser.
Företaget får sedan en ny adress istället för den gamla (APNIC et al., 1999).
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3.2.1 Den globala Unicastadressen
För att få en bra struktur samt förenkla routing av paket har man byggt upp
den globala unicastadressen på följande sätt.

De fyra första fälten utgör den publika delen av adressen. De två sista fälten
i adressen identifierar således den som utnyttjar tjänsten, t.ex. en dator på
ett företag där man är ansluten via en Internetleverantör.

FP - Format Prefix (001)
Format Prefix innehåller ett värde som identifierar vad det är för sorts
adress. I detta fallet 001 vilket tyder på att det är en global unicastadress.
TLA ID - Top-Level Aggregation Identifier
Fältet identifierar de organisationer eller företag som tillhandahåller tjänster
så som Internetleverantörer.
RES - Reserved for future use
Man har reserverat 8 bitar för att eventuellt kunna utöka något av fälten.
NLA ID - Next-Level Aggregation Identifier
När en organisation fått ett visst adressutrymme tilldelat så använder man
sig av NLA-fältet för att göra subnät eller dela upp i olika areor. Man skapar
olika subnät eller areor för varje företag eller organisation som är anslutet till
Internetleverantören.
SLA ID - Site-Level Aggregation Identifier
SLA används inom organisationer för att skapa dess egna lokala
adresshierarkier samt för att identifiera subnät. Jämfört med Ipv4 kan varje
organisation ha många fler subnät i Ipv6. Fältet är 16 bitar stort vilket
medför att fältet rymmer 65 535 individuella subnät. Det här fältet och
Interface ID identifierar således den som utnyttjar tjänsten, t.ex. en dator på
ett företag där man är ansluten via en Internetleverantör.
INTERFACE ID - Interface Identifier
Interface ID är till för att identifiera en unik dator på ett nät. Värdet måste
vara 64 bitar långt samt vara unikt på det nätet. Interface ID är oftast
detsamma som nätverkskortets MAC-adress fast med några ändringar
införda. MAC-adressen är enbart 48 bitar lång vilket medför att man måste
addera 16 bitar.

Det man vill uppnå är att lättare kunna routa paket, till skillnad mot IPv4
där man fick komplexa och stora routingtabeller. Detta uppnår man genom

Tabell 1 Förkortningar och förklaringar av figur 3:1.

Figur 3:1 Uppbyggnad av den globala
unicastadressen.



- 8 -

att använda sig av just den struktur som unicastadressen har. När man
skickar ett paket från en dator till en annan tolkas adressen för att routern
skall veta var den skall skicka det. I och med uppbyggnaden av adressen
räcker det med att man har TLA ID i routingtabellerna. Endast då paketet
nått TLA IDs ägare behöver man tolka resten av adressen. Detta medför att
man får mindre routingtabeller samt att man snabbare kan se var man skall
skicka paketet. Om en Internetleverantör har stora geografiska områden att
täcka kan man dela upp de första bitarna i NLA ID för att identifiera olika
regioner, t.ex. om Telia hade IPv6-adresser kunde de ha en specifik
kombination i början på fältet för varje landskap eller stad inom Sverige.

3.2.2 Adresstrukturen
Då IPv4-adresser kan delas in i olika delar såsom; nätverksdel, stationsdel
och ibland även en subnätsdel, har IPv6 även den möjligheten att inkludera
andra fält i adressen.

IPv4-adresser har utseendet som fyra stycken tal åtskiljda av punkter. Dessa
adresser är som ovan nämnt 32 bitar långa och varje tal, som är skiljt med
en punkt, är således ett 8-bitars tal. Exempel på en IPv4-adress är
192.168.100.143. I och med utökningen till 128-bitars adresser i IPv6 blir
adresserna snabbt oöverskådliga om man håller kvar vid sättet att skriva en
adress. Därför har man övergått till att använda sig av hexadecimala tal
åtskiljda med kolon, när man skriver en IPv6-adress. En sådan adress kan
se ut som; CDCD:910A:2222:5498:8475:1111:3980:202 (Comer, 2000). Då
hela adressen är 128 bitar, är varje del av denna 16 bitar. Går man ännu
djupare in så är varje siffra eller bokstav ett hexadecimalt värde
motsvarande ett fyrabitarsvärde.

Detta är det grundläggande sättet att skriva en adress på. Det inses lätt att
en adress av typen IPv6 är betydligt mer komplex och svårare för gemene
man att komma ihåg och arbeta med. Dock har det gjorts lite försök att
förbättra detta då man t.ex. kan använda sig av noll-kompression. Detta är
en teknik som möjliggör att man sammanfattar en hel rad med
sammanhängande nollor till två kolon. Exempel på detta är adressen
203A:0:0:0:0:0:0:CDCD som istället skulle kunna skrivas 203A::CDCD.
Detta kan endast användas om en eller flera hela 16-bitarsgrupper består av
nollor. En annan möjlighet som finns, som främst är ämnad till att
underlätta hanteringen a IPv6-adresser för oss människor under övergången
mellan IPv4 och IPv6, är att man kan skriva ut en komplett IPv4-adress
inom IPv6-adressen. Detta görs genom att man kan använda punktnotation
när som helst i en IPv6-adress, t.ex. i de sista 32 bitarna av adressen. Ett
exempel på det här är adressen 0:0:0:0:0:0:0:10.0.0.1 som förenklat kan
skrivas som ::10.0.0.1.

Adresserna är delade i två delar. Den första delen är subnätsdelen och den
andra är nodens id. Dessa två delar åtskiljs genom att man har ett
fristående värde som talar om hur stor del av adressen som är subnätsdel.
Detta påminner om hur CIDR-adresser används och skrivs som
1030::C9B4:FF12:48AA:1A2B/60.
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En klar fördel med IPv6 är att noder som använder sig av punkt-till-punkt-
kommunikation mot en router (fallet vid de flesta uppringda
Internetförbindelser) inte behöver en IP-adress. Detta behövdes i IPv4 då
man fick tilldela denna länk ett eget subnät för de adresser länken använde.
Detta kan användas då länknoderna inte kommer att kommunicera med
främmande noder. Ytterligare en rejäl förbättring är att flera datorer kan ha
en och samma IP-adress. Detta är till stor hjälp vid t.ex. överbelastning av
webbservrar eller liknande tjänster. Får datorn mycket trafik och dess
prestanda börjar sjunka som en direkt konsekvens av detta, kan man sätta
in ytterligare en dator med samma IP-adress och på så sätt lastbalansera
trafiken mellan de olika datorerna.

3.2.3 Typer av adresser
� Unicast
Dessa adresser är de som är stationsspecifika. Varje dator har en egen
unicast-adress. Det är den här adressen man sätter i source-fältet när ett
datagram skall skickas. Mottagarens adress sätts således i destination-
fältet. Unicastadressen består av subnätsdelen av adressen samt
hårdvaruadressen på det nätverkskort som sitter i datorn. Om en dator
har fler än ett nätverkskort får datorn fler än en IPv6-adress. En dator
som bara har ett nätverkskort kan dock få fler adresser.

En fördel med de långa adresserna i IPv6 är att de kan rymma mycket
information om noden. En enskild nod kan t.ex. från sin egen adress, se
att den är en unik och publik IPv6-adress, medan en router kan ta fram
information såsom vart noden befinner sig, vilken är den kortaste vägen
dit och direkt vilket subnät noden tillhör.

� Multicast
Destinationen för de här adresserna kan vara ett antal olika datorer,
utspridda på olika geografiska platser. En kopia av datagrammet skickas
till alla medlemmar av multicastgruppen. För att få datagram från den
aktuella multicastgruppen, måste klienten först anmäla sig och lyssna till
den speciella multicastadressen som står i destination-fältet i
datagramhuvudet. Multicast i IPv6 skiljer sig i uppbyggnad mot IPv4-
multicastadresser. Direkt på adressen kan man se om det är en
permanent eller tillfällig adress och även om det är en global eller lokal
adress.

� Anycast
Anycast är ungefär som Multicast, med den skillnaden att flera datorer
kan ha samma adress, och endast en av dessa datorer/noder kan
förväntas att få datan som skickas. Det som bestämmer vilken av dessa
noder som kommer att få den data som skickas är avståndet. Om man
t.ex. begär en tidsförfrågan från en tidsserver-adress, som i sin tur
innehavs av flera tidsservrar, kommer den server som är närmast noden
som skickar förfrågan att svara.
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3.3 IPv6-Huvudet

3.3.1 Översikt

    
IPv6-huvudet har alltid samma utseende och längden är alltid exakt 320
bitar. De olika fälten förklaras ingående nedan.

3.3.2 Vers
Specificerar versionen av IP-protokollet som används. Fältet innehåller alltid
siffran sex i binär form i ett IPv6 datagram.

IPv4 motsvarighet: VERS

3.3.3 Traffic Class
Ersätter fältet SERVICE TYPE i IPv4 som definierar hur avsändaren vill att
datagrammet skall behandlas av routrar på vägen. Man kan t.ex. instruera
routrar att välja en snabb väg med låg kapacitet för datagram innehållande
tangenttryckningar tillskillnad mot en filöverföring där den totala
bandbredden är viktigare än hastigheten. I IPv6 kombineras detta fältet med
fältet Flow Label. Viktigt att tänka på angående Traffic Control är att man
inte kan bestämma hur en router skall hantera ett datagram, endast
uttrycka önskemål.

IPv4 motsvarighet: SERVICE TYPE

3.3.4 Flow Label
Innehåller information som en router använder för att associera ett
datagram med ett visst dataflöde eller en viss prioritet. En användning kan
vara när två videoapplikationer skall skicka en videoström mellan varandra.
När kontakt är upprättad mellan applikationerna kan routern garantera en
viss bandbredd åt applikationerna som sedan kan skicka all data tillhörande
samma flöde med en förutbestämd hastighet.

IPv4 motsvarighet: -

Figur 3:2 IPv6 huvudet.
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3.3.5 Payload Length
Storleken på IPv6-huvudet är statisk och är alltid 40 bytes, därför behövs
inget fält för att ange storleken på huvudet. Fältet specificerar storleken på
hela datagrammet som kan vara upp till 64K bytes. Den gränsen sätts av
storleken på Payload Length fältet som är 16 bitar stort, 216 är lika med
65536.

IPv4 motsvarighet: HEADER LENGTH och DATAGRAM LENGTH

3.3.6 Next Header
Om datagrammet har tilläggshuvuden specificerade finns här en pekare till
nästa datagramhuvud. Pekaren talar om vilken typ nästa huvud är av.
Typerna anges med sifferkombinationer som är de samma som i IPv4. Viktigt
att notera här är att 8-bitars fältet endast tillåter 256 olika värden, och det
inkluderar alla nästa nivå-huvuden som TCP, UDP och ICMP. De flesta
värden är redan reserverade (Reynolds & Postel, 1994). Next Header fältet
kan alltså i framtiden komma att utgöra en viss flaskhals för dynamiken i
IPv6, men man räknar med att olika extra tillval skall kunna tillhandahållas
m.h.a. Hop-by-hop och Destination options huvudena. Mer om dynamiska
huvuden i avsnittet IPv6 Tilläggshuvuden.

IPv4 motsvarighet: IP OPTIONS

3.3.7 Hop Limit
Specificerar antal hopp som datagrammet får passera innan det skall kastas
bort. Med hopp menas vanligen routrar.

IPv4 motsvarighet: TIME-TO-LIVE

3.3.8 Source Address
En 128-bitars lång avsändaradress.

IPv4 motsvarighet: Source Address (32 bitar)

3.3.9 Destination Address
En 128-bitars lång destinationsadress.

IPv4 motsvarighet: Destination Address (32 bitar)

3.4 IPv6 Tilläggshuvuden

3.4.1 Introduktion

Vid designen av IPv6 beslöt man sig för att kompromissa mellan generalitet
och effektivitet. Det är viktigt att IPv6 byggs så generellt som möjligt då
erfarenheterna med IPv4 visat att man inte kan förutspå framtida behov.
Samtidigt är det av naturliga skäl viktigt att protokollet är så enkelt, snabbt
och effektivt som möjligt. I IPv6 har man valt att ersätta IPv4 IP Options fält
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med ett Next Header fält som kan peka till ett extra tilläggshuvud. På detta
sätt är antalet möjliga optioner oändliga då varje ny tilläggshuvud kan peka
till ett nytt tilläggshuvud. Routrar som hanterar datagrammet på vägen
behöver inte analysera tilläggshuvudet och sparar på så sätt CPU-kraft. Ett
undantag är Hop-by-Hop huvudet som måste tolkas av varje nod på vägen,
Next Header fältet i IPv6-huvudet innehåller en nolla för att indikera för
noderna om Hop-by-Hop huvudet följer.  En mottagare som analyserar
datagrammet måste läsa huvudena i den ordning dom lades till, alltså
uppifrån och ner. Mottagaren får inte söka igenom datagrammet efter ett
speciellt huvud.

    

3.4.2 TLV Options
Vid skrivandets stund finns två tilläggshuvud som utnyttjar en variabeltyp
som kallas för type-length-value, vanligtvis förkortad TLV. Dessa två
huvuden är Hop-by-hop och Destination Options.

   

Option Type är ett 8-bitars fält som identifierar vilken typ av tillägg som är
aktuellt. Längden på Option Data specificeras i fältet Option Data Length i
enheten bytes.  Option Data innehåller Option Type specifik data. Bit-
koderna i Option Type är konstruerade så att de två första bitarna
specificerar vad en nod skall göra med datagrammet när den inte känner
igen värdet i Option Type. Följande fyra alternativ finns då:

Figur 3:4 Designen på huvudet i en TLV-option.

Figur 3:3 Exempel på hur ett datagram kan vara
uppbyggt

Base Route TCP Segment
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Bit 1 och
2

Betydelse

00 Ignorera detta tillval och fortsätt bearbeta paketet
01 Kasta bort paketet
10 Kasta bort paketet och skicka tillbaka ett ICMP parameter

felmeddelande med kod 2 som hänvisar till paketets Option
Type

11 Samma som 10, men endast om avsändaradressen inte var
en multicastadress

Den tredje biten specificerar om innehållet i Options Data får ändras längs
vägen.

3:e biten Specificerar
0 Option Data får inte ändras längs

vägen
1 Option Data kan ändras längs vägen

Om paketet innehåller ett authentication huvud och Option Data får lov att
ändras under färdvägen så måste hela Option Data fältet behandlas som
nollor när datagrammets kontrollvärde beräknas.

3.4.3 Ordning på tilläggshuvudena
Tilläggshuvudena bör läggas till i denna ordning enligt de rekommendationer
som anges i RFC 2460 (Deering & Hinden, 1998), men noderna måste kunna
läsa alla huvuden i godtycklig ordning förutom Hop-by-Hop som alltid skall
vara det första tilläggshuvudet. Anledningen till detta är att i framtiden kan
nya rekommendationer om ordningen skrivas när nya tilläggshuvuden
specificeras.

Tabell 2 De två första bitarnas innebörd i Option Type.

Tabell 3 Den tredje bitens innebörd i fältet Option Type.
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Rekommenderad ordning
Hop-by-Hop
Destinations Options1

Routing
Fragment
Authentication
Encapsulation Security Payload
Destination Options2

Upper-layer

3.4.4 Next Header värden
Next header fältet är 8 bitar stort och ger därmed möjlighet till 256 olika
värden. Dessa värden används för att signalera vilket nästa tilläggshuvud i
ordningen är. Några av de viktigaste värdena kan se i Tabell 5.

    
Next Header
värden

Tilläggshuvud

0 Hop-by-hop
43 Routing Header
44 Fragmentation Header
50 Encapsulating Security

Payload
51 Authentication Header
52 Encapsulated Security

Payload
59 No next header
60 Destinations Options

Header

Tabell 4 Den rekommenderade bearbetningsordningen av IPv6-
tilläggshuvuden.

1Tillägg som skall tolkas av den första destinationen i
mottagarlistan och följande destinationer som definieras i
routinghuvudet.
2Tillägg som bara slutdestinationen skall ta hänsyn till.

Tabell 5 De specificerade värdena för Next Header fältet och deras
betydelse.
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3.4.5 Hop-by-Hop

    
Huvudet används för att skicka med information som måste analyseras av
varje nod längs paketets färdväg. För att indikera att ett Hop-by-Hop huvud
följer IPv6-huvudet så sätts fältet Next Header i IPv6-huvudet till värdet 0.
Än så länge finns det bara en specificerad användning för Hop-by-Hop
huvudet, och det är att signalera att datagrammet är ett s.k. jumbogram,
vilket betyder att datagrammet är längre än vad som normalt tillåts i IPv6.
Detta anges med TLV-koder i Option fältet. Se avsnittet om TLV-koder samt
beskrivningen av Options fältet i tabell 6 nedan.

  
Next Header
8-bitars fält som identifierar nästa huvud som följer efter Hop-by-Hop
huvudet. Typkoder är samma som i IPv4 (Reynolds & Postel, 1994).
Hdr Ext Length
Fältet är ett 8-bitars värde. Anger längden på huvudet i 8-bytes
enheter, exklusive de 8 första oktetterna. Sätter den maximala längden
på huvudet till 2048 bytes.
Options
Ej fixerad längd, men måste vara av en längd som resulterar i att den
totala längden av Hop-by-Hop huvudet är ett heltal multiplicerat med 8
bytes. Fältet innehåller TLV koder.

3.4.6 Routing
Syftet med detta huvud är att kunna tala om vilka noder man vill att ett
paket skall passera förbi på vägen till mottagaren. Routing huvudet
identifieras med Next Header värdet 43 i föregående huvud.

Tabell 6 De olika fälten i hop-by-hop huvudet.

Figur 3:5 Tilläggshuvudet Hop-by-hop.
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Här följer en förklaring av de fem olika fälten i huvudet.

Next Header
8-bitars fält som identifierar nästa huvud som följer efter routing
huvudet. Typkoder är samma som i IPv4 (Reynolds & Postel, 1994).
Hdr Ext Length
Fältet är en 8-bitars unsigned integer. Längden på huvudet är angivet i 8-
bytes enheter, exklusive de 8 första oktetterna.
Routing Type
Ett 8-bitars fält som talar om vilken typ av routing variant det rör sig om.
Bestämmer innehållet i Type-specific data fältet. Om en nod påträffar ett
felaktigt värde i fältet så skall den antingen kasta paketet och skicka
tillbaka ett ICMP kod 0 felmeddelande om Segments Left visar mer än 0,
eller fortsätta till nästa huvud i paketet om Segments Left är 0.
Segments Left
Antal noder som kvarstår innan paketet når sin slutstation. Fältet
innehåller 8 bitar.
Type-specific data
Ej fixerad längd, men måste vara av en längd som resulterar i att den
totala längden av Routing huvudet är ett heltal multiplicerat med 8 bytes.
Innehållet bestäms av routing typen angiven i fältet Routing type.

Exakt hur routing huvudet ser ut beror på fältet Routing Type, här följer ett
exempel på utseendet av huvudet när routing typen är satt till noll.

Tabell 7 De olika fälten i routing huvudet.

Figur 3:6 Tilläggshuvudet Routing.
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3.4.7 Fragmentation
I IPv6 har man beslutat att fragmentering av datagram skall göras i
ändnoderna, alltså hos de maskiner som kommunicerar med varandra över
ett godtyckligt nätverk. Det här skiljer sig mot IPv4 där routrarna längs
vägen fragmenterar datagram där det behövs. Denna ändring i IP-protokollet
är en fundamental ändring i principerna för hur Internet skall fungera
(Comer, 2000). IPv4 är konstruerat för att låta vägen mellan två noder
ändras dynamiskt vid behov, två datapaket skickade från samma avsändare
till samma mottagare med bara någon millisekunds mellanrum behöver inte
färdas samma väg. När ansvaret för fragmentering av paket flyttas till
ändnoderna betyder det att ändnoderna måste ta reda på minsta Maximum
Transfer Unit (MTU) och fragmentera paketet innan det skickas. Om nu
resvägen för paketet ändras under sändningens gång kan det hända att
paketen som skickas är för stora för den nya vägen. Om detta händer
kommer routern att svara till avsändaren med ICMPv6 felmeddelande och
tala om att paketen är för stora, varav avsändaren får fragmentera om alla
hittills ej skickade paket. När avsändaren skall bestämma MTU har den två
alternativ, antingen kan den välja den minsta möjliga MTU-storleken, 1280
bytes eller så får den med hjälp av ICMPv6 göra en Path MTU Discovery för
att identifiera minsta MTU längs vägen. Fördelen med att flytta ansvaret för
fragmentering är att routrarna slipper sysselsätta sig med fragmentering av
paket, en router kan snabbt komma upp i 100% processoranvändande om
den fragmenterar nästan alla paket som skall skickas vidare. Kontentan blir
alltså att routrar som arbetar med IPv6 kan hantera fler paket per tidsenhet.
Eftersom IPv6 inte innehåller de fragmenteringsfält som IPv4 gör så lägger
avsändaren till ett tilläggshuvud för fragmentering när det är aktuellt. Detta
förfaringssätt minskar naturligtvis också den onödiga datatrafik som ett IPv4
nät genererar när paket ej behöver fragmenteras.  Originalpaketet som skall
fragmenteras delas upp i två delar, en ofragmenterbar del och en
fragmenterbar del.

Figur 3:7 Ett exempel på hur routinghuvudet kan se ut.
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I den ofragmenterbara delen finns IPv6 huvudet och tilläggshuvuden som
måste analyseras av noder på färdvägen för att paketet skall kunna
vidarebefordras till rätt ändpunkt, d.v.s. alla huvuden t.o.m. routinghuvudet
om det existerar. I annat fall, fram till Hop-by-hop Options huvudet. Den
fragmenterbara delen består av de huvuden som bara behöver tolkas av
ändnoden och den data som skall skickas. Varje fragmenterad del, möjligen
förutom den sista delen, är n 8-bytes enheter lång.

        

     

De fragmenterade paketen innehåller en ofragmenterbar del,
fragmentshuvud och fragmentet. I den ofragmenterbara delen ingår IPv6-
huvudet med fältet Payload Length ändrat för att stämma överens med
fragmentets del. Fragmentet själv följer sist.

     

   

Fragmentshuvudet definierar följande sex fält och ser ut enligt följande

   

Figur 3:11 Fragmenteringshuvudet.

Figur 3:10 Det första till sista fragmentet skickas.

Figur 3:9 Den fragmenterbara delen av paketet
delas upp..

Figur 3:8 Originalpaketet delas in i två delar.
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Next Header
Identifierar vilken typ av huvud som följer näst. Typkoder är samma
som i IPv4 (Reynolds & Postel, 1994).
Reserved
Reserverad och används ej. De åtta bitarna sätts till nollor vid
sändning och ignoreras av mottagaren.
Fragmentation Offset
13 bitars stort fält med en identifierare som är relativ till
ursprungspaketet. Förskjutningen anges i 8-bytes enheter. Om värdet
i fältet är 100 så betyder det att fragmentet hör hemma 800 bytes in
från starten i originalpaketet.
RS
Reserverad och används ej. De två bitarna sätts till nollor vid
sändning och ignoreras av mottagaren.
M
En bit som markerar om fragmentet är den sista delen av det
fragmenterade datagrammet. En nolla talar om att det är sista
fragmentet.
Datagram Identification
Innehåller ett unikt ID-nummer för att identifiera fragmentet. Används
av mottagaren för att gruppera fragment. Motsvarande fält i IPv4 heter
Identification och är 16 bitar långt. IPv6 utökar Datagram Identification
fältet till hela 32 bitar för att anpassa sig till snabbare nätverk.
Identifikationsnumret får inte vara samma något annat fragment som
skickats nyligen med samma avsändare och mottagaradress.

3.4.8 Destination Options
Huvudet används för att skicka extra information till ett pakets
slutdestinationer. Huvudet identifieras med värdet 60 i Next Header fältet i
föregående huvud .

    

Tabell 8 De olika fälten i fragmentation huvudet.

Figur 3:12 Destionation Options huvudet. Options fältet innehåller
TLV koder.
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Next Header
Identifierar huvudet som följer direkt efter Destination Options
huvudet. Använder samma värden som IPv4 (Reynolds & Postel,
1994).
Hdr Ext Length
Längden på Destination Options huvudet angivet i 8-bytes enheter,
exklusive de 8 första bytesen. Sätter den maximala längden på
huvudet till 2048 bytes.
Options
Fältet har en ej fixerad längd, men längden skall vara ett heltal
multiplicerat med 8 bytes. Innehåller TLV koder. Viktigt att notera
är att detta öppnar två möjliga sätt att skicka med destinations val,
antingen som kodade val i det här fältet eller som ett eget
tilläggshuvud, t.ex. autenticeringshuvudet.
No Next Header
Värdet 59 i Next Header fältet innebär att inget ytterliggare huvud
följer. Om värdet i Payload Length fältet indikerar att det trots
detta finns ytterliggare huvuden så ignoreras dessa och skickas
vidare oförändrade.

3.4.9 Encapsulating Security Payload (ESP)
ESP (Atkinson & Kent, 1998b) är designad för att låta noder sända och ta
emot datagram som är krypterade. Är alltid det sista okrypterade
tilläggshuvudet i ett datagram. Huvudet indikerar att resterande del av
paketet är krypterat och tillhandahåller information för rätt mottagare att
dekryptera paketet med. Huvudets funktioner är delvis de samma som
Authentication-huvudets (AH) funktioner och kan användas ihop med det,
och såvida ESP-huvudet inte innehåller mekanismer för autenticering så
rekommenderas också detta. ESP-huvudet kan dock även stå för
autenticering, och tillhandahåller i sådana fall likadan funktionalitet som AH
och kan dessutom kryptera innehållet i ett datagram. Skillnaden mellan
authentication huvudet och Encapsulating Security Payload huvudet är till
vilken grad autenticiteten skyddas. ESP-huvudet skyddar t.ex. inte något fält
i IP-huvudet såvida inte ESP tillämpas på ett tunnlat paket.

Figur 3:13 ESP-huvudet.

Tabell 9 De olika fälten i Destination Options huvudet.
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Om man inte behöver kryptera sin trafik och bara behöver autenticera
protokoll på en högre nivå än IP så är ESP-huvud att föredra framför AH-
huvudet. Huvudet innan ESP-huvudet har ett Next Header värde som är 50
vilket anger att nästa huvud är ESP-huvudet.

Security Parameters Index (SPI)
SPI-värdet är ett godtyckligt nummer som tillsammans med
destinations IP-adressen och säkerhets protokollet (ESP) bildar en
s.k. säkerhetsassociation, förkortad SA, som identifierar ett
datagram. SPI-värden mellan 1 och 255 är reserverade av IANA
för framtida bruk. SPI-värdet väljs ofta av destinationssystemet
vid upprättandet av en SA (Atkinson & Kent, 1998c).
Sequence Number
Ett 32 bitars räknarfält som numrerar varje datagram. Sändaren
måste alltid numrera varje datagram, mottagaren behöver dock
inte bry sig om sekvensnumreringen. Räknaren börjar på 0 när
en SA påbörjas. Standard inställningen är att ett sekvensnummer
aldrig får upprepas, därför måste en ny SA påbörjas efter 232

sända paket. Fältet är obligatoriskt.
Payload Data
Fältets längd är obestämt och innehåller den data som skall
sändas, vilken typ av data det rör sig som beskrivs av Next
Header fältet. Beroende av vilken typ av krypteringsalgoritm som
används så kan data för krypteringsalgoritmen skickas i Payload
Data. Fältet är obligatoriskt.
Padding
Utfyllnad kan behövas om en krypteringsalgoritm kräver att
storleken på datan som skall krypteras (Payload Data, Padding,
Pad Length, Next Header) skall vara ett heltal multiplicerat med
ett antal bytes. Utfyllnad kan också krävas oavsett
krypteringsalgoritmens krav för att se till att den krypterade
datan blir rätt justerad. Slutligen kan man skicka med utfyllnad
för att dölja längden på Payload Data, dock med tanke på
bandbredd och andra resurser som kan bli lidande så skall man
helst inte använda sig av onödig utfyllnad. Fältet är inte
obligatoriskt.
Pad Length
Fältet indikerar hur stort Padding-fältet är med ett värde av 0-255
bytes. Ett noll-värde innebär att det inte fanns någon utfyllnad.
Fältet är obligatoriskt.
Next Header
Indikerar vilken typ av data som finns i Payload Data fältet, dvs.
ett protokoll på en högre nivå (TCP, UDP etc.) eller ett
tilläggshuvud. Fältet är obligatoriskt. Samma värden som för IPv4
används (Reynolds & Postel, 1994).

Tabell 10 De olika fälten i ESP- huvudet (Atkinson & Kent, 1998b).
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Authentication Data
Fältet innehåller en integritetskontrollsumma som beräknas av
ESP-paketet minus Authentication Data fältet. Längden på fältet
är beroende av vilken typ autenticieringsfunktion som väljs. Fältet
är inte obligatoriskt och används enbart om detta har blivit valt
för den aktuella säkerhetsassociationen (SA’n).
Autenticieringsalgoritmen måste ange längden på
integritetskontrollsumman och regler för hur den skall hanteras.

ESP-huvudet kan användas på två sätt, i transportläge eller tunnelläge. I
transportläge skyddas bara det som kommer efter ESP-huvudet. I tunnlat
läge så bakas hela det riktiga paketet in inklusive IP-huvudet med de riktiga
avsändare- och mottagareadresserna. IP-huvudet utanför kan innehålla
adresserna till vissa säkerhetsportar (eng. security gateways).

3.4.10 Authentication (AH)
Uppgiften för Authentication huvudet (Atkinson & Kent, 1998a) är att
tillhandahålla en mekanism för att beräkna en kryptografisk kontrollsumma
på IPv6-huvudet, tilläggshuvudena och datan som skickas. Huvudet
tillhandahåller både integritet och autenticering. AH-huvudet kan tillämpas
på egen hand eller i kombination med Encapsulating Security Payload
huvudet. Vissa fält i IPv6-huvudet ändras när paketet sänds från avsändare
till mottagare, dessa fält kan inte skyddas av AH-huvudet. AH kan användas
i transportläge eller tunnelläge. I transport läge skyddas integriteten och
autenticiteten i hela paketet förutom i de fält i IPv6-huvudet som kan
förändras på ett oförutsägbart sätt under sändning. I tunnlat läge skyddas
hela paketet plus de fält som kan skyddas i det första IP-huvudet.

      

    
Huvudet innan AH-huvudet har ett Next Header värde som är 51 vilket
anger att nästa huvud är AH-huvudet. Nedan följer beskrivningar av
innebörden av varje fält i huvudet.

Figur 3:14 Authentication huvudet.
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Next Header
8 bitars fält som identifierar nästa huvud.
Payload Length
Längden på AH-huvudet i 32 bitars enheter, minus 2.
Reserved
Ett 16 bitars långt fält som är reserverat för framtida bruk. Skall
alltid vara satt till noll. Värdet tas med i uträkningen av
Authentication Data fältet.
Security Parameters Index (SPI)
SPI-värdet är ett godtyckligt nummer som tillsammans med
destinations IP-adressen och säkerhets protokollet (AH) bildar
en s.k. säkerhetsassociation, förkortad SA, som identifierar ett
datagram. SPI-värden mellan 1 och 255 är reserverade av IANA
för framtida bruk.
Sequence Number
Ett 32 bitars räknarfält som numrerar varje datagram.
Sändaren måste alltid numrera varje datagram, mottagaren
behöver dock inte bry sig om sekvensnumreringen. Räknaren
börjar på 0 när en SA påbörjas. Standard inställningen är att ett
sekvensnummer aldrig får upprepas, därför måste en ny SA
påbörjas efter 232 sända paket. Fältet är obligatoriskt.
Authentication Data
Fältets längd varierar men är alltid ett heltal multiplicerat med
32 bitar. Fältet innehåller en integritetskontrollsumma. Fältet
kan innehålla extra s.k. padding så att AH-huvudets längd alltid
är ett heltal multiplicerat med 64 bitar.

4 ICMPv6

4.1 Översikt
Eftersom IPv6 erbjuder många fler möjligheter än vad IPv4 gör, samt att
protokollet i sig ser annorlunda ut, är det givetvis tvunget att ändra i det
kontrollprotokoll som används. Resultatet av alla ändringar som gjordes
gavs namnet ICMPv6.

ICMP används av noder för att rapportera fel som uppstått. Det kan även
användas för analysändamål såsom t.ex. ICMP-ping (Packet Internet
Groper), där man kan se om en dator svarar, hur lång fördröjning det är på
svaret samt om det är vanligt att paket försvinner.

ICMP-protokollets meddelande delas upp i två olika grupper vilka är,
felmeddelande och informationsmeddelande. Man kan lätt se på ett ICMP-
paket vad det är för typ av meddelande genom att titta på Type-fältet.
Innehåller detta ett tal som är mindre än 128 är det ett felmeddelande och

Tabell 11 De olika fälten i Authentication huvudet (Atkinson & Kent, 1998a).
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således är det ett informationsmeddelande om det är större än 128. Ett
exempel på ett felmeddelande som kan uppstå är om en dator skickar ett för
stort datagram, så att en router på vägen inte kan skicka det vidare. Då
returnerar routern ett ICMP-paket som talar om för datorn att datagrammet
var för stort och måste fragmenteras. Eftersom fragmenteringsansvaret inte
ligger hos routrarna i IPv6, är det upp till den dator som skickar att se till att
paketen håller rätt storlek. När datorn mottager felmeddelandet ser den till
att dela upp datagrammet i flera delar.

4.2 ICMPv6-huvud

    

4.2.1 Type
Anger vilken typ av ICMP-meddelande som följer. Antingen ett felmeddelande
eller ett informationsmeddelande.

4.2.2 Code
Vilken ICMP-kod som anges i detta fält beror på vilken typ av meddelande
det är. Kodfältet används för att ge en klarare bild av vad det är för
meddelande. Exempelvis kan ett ICMP-meddelande av typen ”Destination
Unreachable” ha en kod som anger att det är en dator som inte kan kommas
åt, att det är ett nätverk som är otillgängligt eller att man helt enkelt inte får
ansluta till adressen i fråga.

4.2.3 Checksum
Detta fält är endast till för att kontrollera integriteten i paketet så att det inte
blivit korrupterat.

4.3 Typer

4.3.1 Översikt
Varje enskild typ av ICMP-meddelande utgår från det huvudet som är
uppritat ovan, och lägger så till extrafält innan det fält som är till för
meddelande. De typer som tas upp i den här rapporten är följande:

Figur 4:1 Designen på ICMPv6 huvudet.
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Typ Betydelse
1 Destination Unreachable
2 Packet Too Big
3 Time Exceeded
4 Parameter Problem
128 Echo Request
129 Echo Reply
130 Group Membership Query
131 Group Membership Report
132 Group Membership Reduction

4.3.2 Destination Unreachable (Felmeddelande) – Typ nummer 1

    
För alla feltyper finns ett antal felkoder specificerade, för typ 1 kommer
följande felkoder att beskrivas i den här rapporten:

   
Kod Betydelse
0 No route to destination
1 Communication with destination administratively

prohibited
3 Adress Unreachable
4 Port Unreachable

Destination Unreachable är ett felmeddelande som genereras av en router
eller av IPv6-lagret på den dator som försöker skicka iväg ett paket. Detta
felmeddelande har typ nummer 1. Ett destination unreachable-paket får
aldrig skickas som respons på en trafikstockning med följd i att paket tappas
bort etc.

Om en dator försöker skicka iväg ett paket till en annan dator och en router
på vägen inte vet vad den skall göra av paketet, skickas ett typ-1
meddelande med koden (Code) 0 – No route to destination. Detta
felmeddelande kan också skapas av datorn som försöker skicka iväg paketet.
En sak som bör uppmärksammas är att ett sådant här ICMP-felmeddelande
endast kan uppstå om den router eller dator som genererar det inte har en
”default route” i sin routingtabell.Kod nummer 1 uppkommer då man

Tabell 13 Felkoder för typ 1.

Tabell 12 Viktiga feltyper som ICMP kan returnera.

Figur 4:2 Formatet på ett Destination Unreachable felmeddelande.
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försöker komma åt ett nätverk eller en dator som man inte har tillgång till.
Detta felmeddelande kan genereras som resultat efter paketfiltrering i en
paketfiltrerande brandvägg.

Går överföringen från avsändardatorn till måldatorn fel på något annat sätt,
såsom att t.ex. en radiolänk mellan två platser är tillfälligt ur funktion,
skickas det tillbaka ett typ-1-meddelande med koden 3.

Om ett paket når fram till rätt mottagare men inte kan levereras till den
specificerade porten så skickas ett felmeddelande av typ 4.

4.3.3 Packet Too Big (Felmeddelande) – Typ 2

    
Ett felmeddelande av typ två måste sändas som svar av en router som tar
emot ett packet vilket är större än vad routern kan skicka ut på den länk
paketet skall skickas vidare på. MTU-fältet anger hur stort paketet max får
vara. Informationen som detta meddelande består av används som en del i
den process som görs när man tar reda på hur stort det maximala paketet
får vara från sändaren till mottagaren. Processen har namnet ”Path MTU
Discovery”.

4.3.4 Time Exceeded (Felmeddelande) – Typ 3

    
Time Exceeded-meddelande används om en router tagit emot ett datagram
med sitt hop-limit-värde satt till 0. Kan också uppkomma när en router
minskar hop-limit till 0. När ett sådant scenario uppkommer skickar routern
tillbaka ett ICMP-meddelande av typen 3 med koden 0. Kod 1 är om routern
eller mottagardatorn inte fått ihop alla fragment av ett fragmenterat
datagram, under en viss begränsad tidsperiod. Då skickas ett meddelande
med koden 1.

Figur 4:4 Felmeddelande typ 3 – Time Exceeded.

Figur 4:3 Felmeddelande – Typ 2 skickas när ett paket är för stort för färdvägen.
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4.3.5 Parameter Problem (Felmeddelande) – Typ 4

    

    
Fel Betydelse
0 Fel i något fält i IPv6-datagrammet
1 Okänd Next Header-typ
2 Okänd IPv6 Option

Detta används när en station på vägen hittar ett problem med något fält i
IPv6-huvudet eller något expansionshuvud. Felet måste vara så pass
allvarligt att en fortsatt bearbetning av huvudet inte är möjlig. Vid en sådan
händelse måste stationen i fråga slänga datagrammet och skicka ett ICMP-
meddelande av typ 4 till sändaren, som innehåller en indikation på att något
är fel och var felet ligger.

Pointer-fältet används som en hänvisning till var felet uppstod. Om ett fel i
ett expansionshuvud som ligger efter det ordinarie IPv6-huvudet påträffats,
så skickas ett ICMP-meddelande av typen 4, koden 1 och med Pointer-fältet
satt till 40.

4.3.6 Echo Request (Informationsmeddelande) – Typ 128

    

Tabell 14 Felkoder för typ 4 (Conta & Deering, 1998).

Figur 4:6 Denna typ av meddelande används vid ping-förfrågningar.

Figur 4:5 Parameter Problem – Felmeddelandet används för att tala
om när en station på vägen inte kan tolka något fält i IPv6 huvudet.
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Identifier-fältet
En identifierare som kan matcha detta meddelande till motsvarande
Echo Reply-meddelande. Kan vara satt till 0
Sequence Number-fältet
Också till för att matcha ett ”Echo Reply”-meddelande. Kan vara
satt till 0
Data
0 bytes och uppåt av godtycklig data.

Detta används för att utföra ping-förfrågningar till andra noder. Alla system
som skall användas måste implementera en funktion för att svara på Echo-
Requests. Det är också rekommenderat att det finns applikationer som
möjliggör användandet av Echo Requests.

4.3.7 Echo Reply (Informationsmeddelande) – Typ 129
Samma design på huvudet som Echo Request. Echo Reply är till för att svara
på Echo Requestpaket. Detta är också en funktion som måste vara
implementerad i alla system.

4.3.8 Group Membership (Informationsmeddelande) – Type130,131,132

Typ Betydelse
130 Group Membership Query
131 Group Membership Report
132 Group Membership Reduction

Denna grupp av ICMP-meddelande används för att förmedla information om
en multicastgrupp och dess medlemskap till noderna och deras närliggande
routrar. Fältet Maximum Response Delay används lite olika. Är det frågan
om ett query-meddelande används det som ett värde för hur lång fördröjning
frågans korresponderande svarsmeddelande (Membership Report) får ha. Är
det dock fråga om ett Report- eller Reduction-meddelande, så sätts fältet till
0 och ignoreras av mottagaren.

Tabell 15 Fälten i Echo-request huvudet.

Tabell 16 Felkoder för typ 130, 131, och 132.

Figur 4:7 Group Membership används i multicast sammanhang.
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5 Neighbor Discovery

ND (Neighbor Discovery) går ut på att noder på ett nätverk skall kunna
upptäcka olika inställningar och adresser till grannar. För att detta skall
vara möjligt finns en hel del med teknologier som används. De meddelande
som sänds av noderna i nätverket är ICMP-meddelande av olika typer.

  
Router Discovery
Hur noder i ett nätverk upptäcker en router.
Prefix Discovery
Hur noder får reda på de prefix som kan användas för site-local-
adresser. Dvs de adresser som används av datorer på ett och
samma nätverk.
Parameter Discovery
Hur noder får reda på parametrar såsom t.ex. maximala hop-
gränser och MTU.
Adress Autoconfiguration
På vilket sätt datorerna konfigurerar adresser för bruk på
nätverket.
Adress Resolution
Hur noder upptäcker länk-adressen till den dator som noden
skall sända till.
Next-hop determination
Hur noden räknar ut vilken station som är näst på vägen fram
till destinationen. Detta kan också vara själva destinationen.
Neighbor Unreachability Detection
Detta problem tar upp hur noden får reda på om en granne inte
längre är närvarande. Är det en router som upptäcker detta kan
den prova alternativa routes.
Duplicate Adress Detection
Hur noden upptäcker om en adress redan är upptagen.
Redirect
Detta problem tar upp lösningen på hur en router kan informera
en nod om en bättre väg att nå destinationen.
Router Solicitation
Router Solicitation sänds ut av en station när ett
nätverksinterface blir igångsatt och den vill att routrarna i
närheten skall sända tillbaka router advertisements.
Router Advertisement
Detta är ett meddelande som en router sänder ut för att meddela
närliggande datorer och andra enheter. Ett sådant här
meddelande innehåller en rad olika parametrar samt prefix’et för
de adresser som stationerna skall anta.
Neighbor Solicitation
Detta sänds av en station när denne vill ha reda på MAC-
adressen hos en dator. Detta meddelande kan också sändas ut
för att verifiera att en granne fortfarande kan nås. Den här typen
av meddelande används även för att kontrollera att en adress är
ledig.

Tabell 17 De problem som ND-protokollet löser (Narten et al., 1998).
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Neighbor Advertisement
Detta är ett svar till Neighbor Solicitation. Kan också sändas som
fristående meddelande för att t.ex. meddela om en
adressändring.

Varje router sänder med jämna mellanrum ut s.k. Router Advertisements
(Narten et al., 1998). Dessa informationsmeddelande innehåller en mängd
med information. Meddelandena sänds ut för att närliggande datorer skall få
en komplett lista med standardroutrar och även för att dessa skall kunna
konfigurera adresser till deras nätverkskort. Hur ofta en router skall sända
ut sådana meddelande går att ställa in men oftast sker det med små jämna
mellanrum. Meddelandena sänds dock ändå inte så pass tätt att det räcker
med dessa för att nyuppstartade datorer direkt skall få den information de
behöver samt en komplett lista över routrarna. När en dator startas upp
skickar den istället ut ett paket med information som kallas Router
Solicitation. Detta meddelande är en förfrågan till alla routrar i dess
omgivning och resultatet av detta blir att routrarna då skickar ut Router
Advertisement-meddelande. I och med att datorerna skickar förfrågningar till
routrarna som i sin tur svarar, får routrarna upplysning om att datorn i
fråga ligger i deras närhet och kan därför genom att binda dess
hårdvaruadress nu leverera datagram till denne.

När en dator på nätverket vill ha reda på en annan dators hårdvaruadress,
skickar den ut s.k. Neighbor Solicitation-meddelande. Detta är
frågemeddelande som resulterar i att datorn som blivit förfrågad svarar med
sin hårdvaruadress. Liknande Router Advertisement-meddelandena så får
den datorn som blir förfrågad också reda på den anropande datorns
hårdvaruadress och behöver då inte skicka ett förfrågningsmeddelande om
den vill skicka någon efterföljande information. Denna typen av meddelande
används också för att få reda på om adress är upptagen eller inte.

Om det upptäcks fel när en dator försöker kontakta en annan nod, sätts
något som kallas Neighbor Unreachability Detection igång. Denna teknik
börjar med att skicka ett frågemeddelande till noden man försöker kontakta.
Om denna nod lever, svarar den med ett positivt bekräftande. Svarar noden
inte så skickar datorn istället ut ett förfrågningsmeddelande om vilken dator
som har den speciella unicast-adressen.
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Neighbor Discovery används också för att hantera följande sitationer:

Länk-lager adressändring
När en dator har ändrat adress så skickar denna ut en rad Neighbor
Advertisement-meddelanden, vilka resulterar i att närliggande
enheter får reda på datorns nya adress. Detta är ett problem som
löses av Neighbor Unrechability Detection-systemet men i och med
att datorn skickar ut meddelanden själv minskas tidsåtgång genom
att de andra datorerna aldrig behöver uppleva att den datorn inte
kan nås.
Inkommande Lastbalansering
Lastbalanseringen görs genom att routern ändrar källadressen i ett
Router Advertisement-meddelande vilket i sin tur resulterar i att
grannarna på nätverket måste skicka förfrågningsmeddelande på
nätverket för att få reda på routrarnas riktiga adresser. När routern
då får ett sådant meddelande kan den utifrån källadressen från den
datorn som frågade, variera svarsadresser för att på så sätt fördela
trafik mellan flera datorer.
Anycastadresser
Detta innebär att flera datorer kan ha en och samma adress tilldelat
sig. Det bygger dock på att dessa datorer erbjuder samma tjänster.
När en dator skickar ut ett Neighbor Solicitation-meddelande till en
sådan adress förväntar den sig att få flera svar tillbaka. Alla svar som
den får är markerade med en speciell flagga för att inte skriva över
eller skrivas över. I och med detta och specifika regler, varieras vilket
dator som får ta emot informationen.
Proxy Advertisement
Detta är icke-överskridande Neighbor Advertisement. Dessa används
då det finns t.ex. en router som är villig att ta emot paket till en nod
som inte existerar på nätverket. Ett exempel på en sådan kan vara en
mobil enhet som för närvarande inte är kopplad till länken. Detta
protokoll är inget som används normalt och skall heller inte
implementeras där det inte absolut behövs.

Detta är nya tekniker som kommit med IPv6. I IPv4 kan man uppnå
liknande genom att kombinera protokoll som ARP, ICMP Router Discovery
och ICMP Redirect. I IPv4 finns dock ingen funktion som motsvarar Neighbor
Unreachability Detection. Några fördelar som kommer med dessa nya
teknologier är som följer:

� Router Advertisement-meddelande innehåller redan dess
hårdvaruadress vilket gör att det inte behövs något mer paketväxlande
för att få reda på denna adress.

� Router Advertisement-meddelande innehåller också prefixen för en
länk, vilket medför att man inte längre behöver tänka på
nätmaskinställningar

Tabell 18 Neighbor Discovery används också för att hantera följande
situationer (Narten et al., 1998).
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� Router Advertisement-meddelande gör så att autokonfigurering
möjliggörs.

� Routrar kan skicka med information om maximala
överföringsstorleken på paketen (MTU), vilket gör att alla noder får
reda på denna information.

5.1 Autokonfiguration
Varje gång man flyttar eller kopplar in en ny dator eller annan hårdvara till
ett nätverk måste man oftast konfigurera stora bitar av
nätverksinställningarna själv. Detta är en stor nackdel med IPv4. Man kan
dock använda sig av en DHCP-server och på så sätt få den information som
behövs för att kunna kommunicera med andra datorer på nätverket. Om
man använder sig av en DHCP-server måste man underhålla den. Servern
måste kontinuerligt kontrollera vilka datorer som skall ha ett IP-nummer,
hur länge de skall ha det, när det blir ledigt för andra att använda. För
mindre företag och organisationer kan det vara krångligt att bygga upp en
sådan struktur, det kostar mycket pengar och kräver oftast en extra anställd
eller mycket support från konsultföretag. Allt detta vill man undvika i och
med införandet av IPv6 där man utvecklat något som heter
autokonfiguration. Tanken bakom autokonfiguration är precis som med Plug
& Play, man skall kunna koppla in en dator eller annan hårdvara på ett
nätverk där den själv skall kunna ta reda på den nödvändiga information
som behövs för att kunna kommunicera med andra datorer samt annan
hårdvara utan att göra manuella inställningar. Detta kallas stateless
autokonfigurering (Loshin, 1999).

5.1.1 Stateless Autoconfiguration
Autokonfigurering utförs endast om nätverket klarar av multicast och börjar
konfigureringen då ett interface som klarar av multicast blir tillgängligt.
Autokonfiguration sker oftast då systemet startar. Interfacet får alltid en
link-local adress som skapas genom att sätta ihop ett prefix med en interface
identifier. Det första noden gör är att skapa en egen adress, en så kallad
”interface identifier”-adress för interfacet. En interface identifier-adress består
av 64 bitar. För att få ”interface identifier”-adressen gör man om MAC-
adressen. MAC-adressen utgör 48 bitar av dessa 64. För att sedan få en
link-local adress måste man ha reda på subnätets prefix. När man vet
prefixet och ”interface identifier”-adressen kan man sätta ihop dessa till en
link-local adress. De datorer med endast link-local adresser kan inte
kommunicera över routrar utan kan enbart kommunicera med andra noder
på ett och samma nät.

Exempel på en link-local adress:
Prefix::Interface ID =  fe80::200:e8ff:fe6f:d5c3

Innan noden kan börja använda sig av den skapade adressen måste man
vara säker på att adressen är unik på det befintliga nätverket. För att veta
att nodens adress är unik och inte används av någon annan nod görs
förfrågningar med hjälp av Neighbor Discovery Protocol. Noden sänder ut ett
meddelande genom Neighbor Solicitation (förfrågan) riktat till den tänkta
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adress man fått fram. Finns det en nod med samma adress får man tillbaks
Neighbor Advertisement, vilket talar om att det finns en likadan adress på
nätverket (Narten et al., 1998). Om adressen inte är unik avslutas
autokonfigurationen och man måste ställa in adressen manuellt (Loshin,
1999).

När man säkerställt att adressen man fått fram är unik återstår det att ta
reda på om det finns några routrar aktiva på nätverket. Noden väntar på
router annonseringar, oftast är tiden mellan annonseringarna för lång för
autokonfigureringen så noden skickar själv ut förfrågningar till routern för
att få den information som behövs. Routerns annonseringar innehåller bl.a.
information om nätverket och subnätsadressen. Noden får också uppgifter
om den skall ställa in några uppgifter genom att fråga en DHCP-server. Utan
routerns hjälp kan inte noden få en global adress.

5.1.2 Stateful Autoconfiguration
IPv6 använder sig av två olika protokoll för att kunna utföra stateful
autoconfiguration, Boot Protocol (BOOTP) och Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP). DHCP bygger på BOOTP som inte används idag och är
betydligt enklare uppbyggt. DHCP är det protokoll man använder sig av idag.
Detta protokoll gör så att en nod (t.ex. en dator) i ett nätverk kan få den
information som behövs från en server, för att sedan kunna kommunicera
med de andra noderna i nätverket. Informationen DHCP skickar ut till
klienter kan vara t.ex. IP-adress, nätmask samt adress till gateway och DNS.
DHCP måste givetvis göras om för att kunna klara av IPv6-adresser. DHCPv6
blir det nya namnet på protokollet. Det nya protokollet kommer inte ha lika
omfattande uppgift som det gamla i och med att en nod själv kan skapa sin
adress och lista ut vilken router den skall använda. Protokollet kommer att
finnas i två olika lägen, ett där man inte tilldelar adresser, utan skickar bara
ut information som noden inte kan hitta själv, t.ex. listor över DNS-servrar.
Det andra läget är då man använder sig av enbart stateful autoconfiguration.
Man vill ha mer kontroll över vilka som kan ansluta sig till nätet.

6 Övergångstekniker

6.1 Dual Stack
Dual Stack betyder på svenska ungefär ”dubbel stack” och hänvisar till den
s.k. stack som tar hand om IP-paket i en dator. Då ingen bra svensk
benämning existerar för ordet kommer den engelska termen att användas i
denna rapport. En nod med en dual stack kan hantera både IPv4 och IPv6
paket, man har helt enkelt integrerat de två stackar som normalt var för sig
hanterar IPv4 och IPv6 paket till en enda stack. Noder som kan hantera både
IPv4 och IPv6 kallas för IPv4/IPv6-noder (Gilligan & Nordmark, 2000). När
ett paket anländer till en IPv4/IPv6-nod kontrolleras datagramhuvudet och
värdet i versionsfältet avgör till vilken del av stacken paketet skickas för
bearbetning. En sådan här nod kan alltså direkt kommunicera med andra
IPv4 noder och även direkt kommunicera med IPv6 noder. En IPv4/IPv6-nod
kan arbeta med de tunnlingstekniker som beskrivs nedan men behöver inte



- 34 -

göra det. I ett sånt fall är ofta noden en klient där applikationerna på noden
själva kan avgöra vilket protokoll de föredrar att kommunicera med (Loshing,
1999).

6.2 DNS
Domain Name Service är en tjänst för att koppla ihop domännamn med IP-
adresser som används både i IPv4 och IPv6. För att kunna hantera länkning
av IPv6 adresser och de gamla IPv4 adresserna har man definierat en ny typ
av post i DNS tabellen, ”A6” (Crawford et al., 2000) som visar att adressen är
en IPv6 adress. En IPv4/IPv6 DNS-nod måste klara av att kunna hantera
både de gamla ”A” posterna från IPv4 och ”A6” och ”AAAA” från IPv6. ”AAAA”
var en tidigare IPv6 post som nu har ersatts med ”A6”.

6.3 Tunnling
Tunnling är ingen ny teknik utan har sedan länge används till många olika
ändamål. Tunnling innebär att man tar ett datapaket och stoppar in det i ett
annat, man brukar säga att man bakar in ett paket i ett annat. Tunnling är
också den teknik som de allra idag anser skall lösa övergångsproblemet
mellan IPv4 och IPv6. IPv4 är idag så utbrett att det är omöjligt att bara
stänga av all IPv4 utrustning och byta ut mot IPv6 utrustning, det är både
en organisatorisk omöjlighet och en ekonomisk omöjlighet. IPv4 och IPv6
måste samexistera under en längre tid, kanske för alltid spekulerar Gilligan
& Nordmark om i RFC 2893. Tunnling är som sagt tekniken som skall
möjliggöra detta. Man bruka göra liknelsen att IPv6 är som små öar i ett hav
av IPv4. För att IPv6 paketen skall kunna färdas mellan öarna måste de
bakas in i IPv4-paket genom att hela IPv6 paketet skickas i IPv4 paketets
datadel. Figur 5:1 illustrerar hur IPv4-paketet kapslar in hela IPv6 paketet.

  

  
Fältet Protocol i IPv4-datagrammets huvud får värdet 41 som talar om att
innehållet i Data delen av paketet är ett IPv6-datagram. Tunnling genom
IPv4-nät medför en del problem med fragmentering och ICMP
felmeddelanden. IPv4/IPv6-noden som kapslar in IPv6-paketet skall helst ta
reda på MTU för IPv4-tunneln och fragmentera IPv6 paketet så att onödig
fragmentering på vägen inte behöver ske. I ett fall där MTU för tunneln är
mindre än 1280 bytes som är den minsta storleken för ett IPv6-paket
överlåter man fragmenteringen till IPv4-routrarna i tunneln. Det kan bli
mycket för en IPv4/IPv6-router att hålla reda på MTU för alla samtidiga

Figur 6:1 Ett tunnlat IPv6 paket.
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existerande tunnlar, man kan då välja att använda sig av MTU för
länklagret, alltså lagret under IPv4 (Gilligan & Nordmark, 2000). Ett annat
problem som tas upp i av Gilligan och Nordmark är att den inkapslande
noden måste hantera IPv4 ICMP-fel eftersom noden i början på tunneln,
IPv4/IPv6 noden står som avsändare för det inkapslade paketet. En del äldre
routrar skickar dessutom bara tillbaka IPv4-huvudet tillsammans med 64
bitar data, vilket inte är tillräckligt för att IPv6-huvudet skall returneras. I ett
sådant här fall kan inte IPv4/IPv6-noden avgöra vem den verkliga
avsändaren är och kan inte skicka tillbaka ett IPv6 ICMP-felmeddelande till
den riktiga avsändarnoden. Nyare routrar skickar dock tillbaka tillräckligt
med data i ett ICMP-paket för att hela IPv6-huvudet skall rymmas, då kan
IPv4/IPv6-noden generera ett IPv6 ICMP-felmeddelande och skicka vidare till
den ursprungliga avsändaren.

          

    
Vid avkapsling så räknas fältet Hop Limit i IPv6-huvudet ner med ett steg då
hela tunneln, oavsett antal IPv4-routrar som den består av, räknas som ett
hopp. Vid avkapsling så skall routern kasta bort alla paket med felaktiga
avsändaradresser som multicast-adresser, broadcast-adresser, 0.0.0.0 eller
127.0.0.1 (Gilligan & Nordmark, 2000). Regler för vilka adresser som skall
räknas som felaktiga avsändaradresser finns specificerat i RFC 2267
(Ferguson & Senie, 1998) och RFC 1812 (Baker, 1995). När IPv6-paketet är
uppackat så kastas IPv4-huvudet och IPv6-huvudet kontrolleras härnäst.
Även här kontrolleras så att IPv6-avsändaradressen inte är felaktig. Om
IPv6-adressen är en IPv4-kompatibel adress så kontrolleras det också att de
sista 32 bitarna av avsändaradressen inte är en felaktig IPv4-adress med
hjälp av RFC 2267 och RFC 1812.

Ett antal scenarier finns där IPv4/IPv6-noder måste tunnla trafik för att
leverera IPv6-paket till sin slutgiltiga destination. Dessa finns beskrivna i
tabell 19.

Figur 6:2 Ett tunnlat IPv6-paket som returneras med ett IPv4 ICMP-
felmeddelande.
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6.4 Tunnlingstekniker

6.4.1 Konfigurerad tunnling av IPv6 över IPv4
I de två första fallen i tabell 19, kommunikation router till router och klient
till router så skickas det inkapslade IPv6-paketet till en router som packar
upp paketet och skickar det vidare mot sin slutdestination. Routerns adress
skiljer sig från paketets slutadress och paketets adress kan därför inte
användas för att avgöra vilken nod som sitter i slutet av tunneln. I ett sådant
här fall måste tunnelns ändpunkt bestämmas av IPv4/IPv6-routern m.h.a.
konfigurationsinformation. Därför kallas denna typ av tunnling för
konfigurerad tunnling. Tekniken medför många bekymmer, administrationen
på en IPv6-sajt måste bestämma vilken ändnod han skall tunnla till, helst
utan att IPv4-trafiken får ta onödigt långa och långsamma vägar genom
tunneln (Carpenter et al., 2000). Denna teknik kräver en direkt nåbar IPv4-
adress, ingen Network Address Translation-router (NAT) får alltså finnas i
tunneln  (Blanchet & Florent, 2000).

6.4.2 Automatisk tunnling av IPv6 över IPv4
I de två sista scenarierna med kommunikation mellan en router och en
klient samt mellan två klienter är slutdestinationen för paketet den samma
som ändpunkten av IPv4-tunneln. I detta fall kan man inkludera IPv4-
adressen i IPv6-adressen men det förutsätter att man använder en s.k. IPv4-
kompatibel IPv6-adress. En sådan adress har ett 96-bitars block av nollor
först, vilket vanligtvis skrivs ut som 0:0:0:0:0:0. Sedan följer 32 bitar som
innehåller den gamla IPv4-adressen. Adresser som inte börjar med
0:0:0:0:0:0 kallas för ”native IPv6-addresses”, alltså ”riktiga IPv6-adresser”.
IPv4-kompatibla IPv6-adresser tilldelas ändast till IPv4/IPv6-noder som
stöder automatisk tunnling (Gilligan & Nordmark, 2000). När en IPv4/IPv6-
nod skall hämta en IPv4-kompatibel IPv6-adress så börjar den med att
skaffa en IPv4-adress m.h.a. IPv4’s standardmekanismer och protokoll som

Router till router
IPv4/IPv6 routrar som är sammankopplade via ett IPv4 nätverk kan tunnla
IPv6 trafik mellan varandra. Tunnlingssegmentet är hela färdvägen mellan
routrarna.
Klient till router
En IPv6 klient kan tunnla trafik till en IPv4/IPv6 router som klienten bara
kan nå via en IPv4 infrastruktur. Tunneln är då det första segmentet på
vägen.
Klient till klient
Två IPv6-klienter som bara kan kommunicera via ett IPv4-nätverk får tunnla
IPv6-trafiken hela vägen från ändpunkt till ändpunkt.
Router till klient
När den sista vägen till en IPv4/IPv6-klient inte är IPv6-kompatibel får
routern tunnla paketet den sista biten fram till klienten.

Tabell 19 De olika tunnlings scenarier som kan tänkas uppstå (Gilligan &
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Dynamic Host Control Protocol (DHCP), Boot Protocol (BOOTP), Reversed
Adress Resolution Protocol (RARP) eller ifrån en förkonfigurerad IPv4-adress.
Denna IPv4-adress används sedan för att bilda den IPv4-kompatibla IPv6-
adressen genom att helt enkelt lägga till ett 96-bitars fält nollor framför 32-
bitars IPv4-adressen.

6.4.3 IPv4 Multicast tunnling
Carpenter & Jung (1999) har föreslagit en tredje form av tunnlingsteknik
som inte kräver någon konfiguration eller IPv4 kompatibla IPv6-adresser.
Denna metod som kallas för ”6over4” bygger på en teknik som med s.k.
Neighbor Discovery (Narten et al., 1998). Mer om detta tas inte upp i det här
arbetet.

6.5 6to4
6to4 (Carpenter & Moore, 2001) är ett namn på en teknik som gör det lätt för
klienter som bara har tillgång till ett IPv4-nätverk att få en IPv6-
uppkoppling. Mekanismen används främst på de s.k. gränsroutrar (eng.
border routers) som finns på Internet. Endast en mindre modifikation på
routrarna behöver göras. IPv6-adressens TLA har värdet 2002 vilket talar om
att adressen är en 6to4-adress. De följande 32 bitarna är IPv4 adressen i
hexadecimalform. Denna del av adressens är nätverksdelen och resterande
80 bitar är klientdelen.

Den 80 bitar stora klient-delen kan t.ex. användas till 216  stycken subnät
med 264 noder i vardera. Ännu en illustration av hur ofantligt stor
adressrymd IPv6 ger tillgång till.

Tillskillnad frånvanlig IPv6-tunnling så registrerar man sig inte vid en s.k.
6bone-gateway som sedan vidarebefordrar IPv6-paket till dig. 6to4-
mekanismen annonserar ut en sajts IPv4-tunnel-ändpunkt. Genom DNS-
systemet kan en sajt sedan som försöker nå en annan sajt upptäcka 6to4-
tunneln. Detta löser problemen med konfigurerad tunnling. En 6to4-tunnel
är genomskinlig, med det menas att tunnlarna bara varar under den tid som
själva transaktionen tar (Carpenter et al., 2000).

Nedan följer ett enkelt scenario för hur 6to4 kan komma att användas enligt
Carpenter et al. (2000). Ett antal IPv6 sajter behöver kommunicera över IPv4
då Internetleverantörerna inte tillhandahåller IPv6. Varje sajt utser då en
”Dual Stack”-nod (IPv4/IPv6-nod) som har en global IPv4-adress. IPv4/IPv6-

Figur 6:3 En 6to4 adress uppbyggnad

193.10.197.137

c1 a c5 89

2002:c1a:c589:0001::1
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noden kan nås av alla IPv6-noder i det lokala nätverket. En ny 6to4-nod
annonserar ut 6to4-prefixet till alla klienter på samma sajt med hjälp av
Neighbor Discovery Protocol (Narten et al.,1998). Detta får alla klienter att
uppdatera sina DNS-tabeller med 6to4-prefixet. När en IPv6-klient nu vill
kommunicera med en IPv6-klient på ett annat nätverk så svarar klientens
DNS med både IPv4 och IPv6-adressen. Om klienten väljer att utnyttja IPv6-
adressen så skickas paketet via IPv4/IPv6-noden där paketet tunnlas och
skickas vidare till 6to4-noden i andra änden av tunneln. Trafiken måste flyta
åt båda håll vilket innebär att både avsändar- och destinationsadress måste
innehålla ett 6to4-prefix. I exemplet ovan är detta inget problem då både
sajter bara har en IPv4-uppkoppling och därmed måste använda 6to4-
prefixet. I ett fall där en sajt, avsändare eller destination har både en 6to4
uppkoppling eller en äkta IPv6-anslutning så väljs den form av anslutning
(6to4 eller äkta IPv6) som både sajter i det specifika fallet har tillgång till.
Om både sajter har tillgång till både en 6to4-adress och en äkta IPv6-adress
så är det meningen att IPv6-adressen skall väljas först.

6to4 har idag ett par säkerhetsrelaterade problem, det som tas upp i RFC’n
är problemet med filtrering av paket. Med konfigurerad tunnling så kan man
vanligtvis sätta upp filter för att stoppa 6to4-paket från felaktiga avsändare
(Feyrer, 2001), detta kan man inte göra på samma sätt med 6to4 p.g.a.
sättet 6to4 fungerar på. Vissa filtreringar kan dock göras. 6to4 fungerar ihop
med IPv4 NAT, tillskillnad från konfigurerad tunnling.

7 Testnätverket

7.1 Specifikation

7.1.1 Hårdvara
Valet av PC-kompatibla datorer var ganska självklart p.g.a. deras
dominerande ställning på marknaden i dagsläget. Det här arbetet riktar sig
främst till företag som vill implementera IPv6 i sina företagsnät, PC-datorer
dominerar stort även inom denna nisch. PC-kompatibla datorer tillåter också
stor valfrihet när det gäller val av operativsystem, vilket är av yttersta vikt i
experimentet. Ytterligare ett skäl till att vi valt PC-plattformen är
begränsningen av testmaterial och begränsade kunskaper från testgruppens
sida när det gäller andra plattformar.
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Nr Processortyp Klockfrekvens
(MHz)

Internminne
(MB)

Operativsystem

1 Intel Pentium Pro 2x200 128 Debian GNU/Linux
3.0

2 Intel Pentium 4 1700 512 Windows XP Home
Ed.

3 Intel Pentium II 350 64 Debian GNU/Linux
3.0

5 AMD
Thunderbird

1400 256 Windows XP Pro Ed.

4 Intel Pentium II 300 196 Debian GNU/Linux
3.0

6 AMD
Thunderbird

900 512 Windows XP Pro. Ed.

BA C1
2 5

6

3

4

Figur 7:1 åskådliggör de datorer och nätverk som vi konfigurerade för att
kunna genomföra de praktiska testerna. Dator 2 och 3 agerar routrar mellan
nätverken A, B och C.

7.1.2 Operativsystem
De operativsystem vi beslutat oss för att testa har en bred målgrupp och
används flitigt inom företagsvärlden. Microsoft’s Windows är en gigant inom
IT-världen idag och deras senaste version av Windows, Windows XP kommer
med inbyggt IPv6 stöd i kärnan. Windows XP är i dagsläget inte så
dominerande på företagsmarknaden som den tidigare versionen Windows
NT, men kommer troligen att ta marknadsandelar både från såväl NT som
konkurrerande operativsystem. XP är också grunden för kommande
operativsystem från Microsoft

7.2 Grundinstallation
Uppsättningen av IPv6-nätverket började med att vi installerade och
konfigurerade dator nummer 3, som skulle tillhandahålla tjänster som

Tabell 19 Datorer som användes i nätverket.

Figur 7:1 Testnätverket bestående av sex olika noder.
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Secure Shell server (SSH-server) och webbserver. Då datorn var tom från
grunden, fick vi installera operativsystemet från grunden. Eftersom vi innan
bestämt oss för att använda Linux på en del datorer, samt att vår erfarenhet
finns samlad inom en speciell distribution blev vårat val relativt enkelt.
Linuxdistributionen vilken skulle installeras blev Debian GNU/Linux 3.0.
För att få med de nyaste versionerna av program och
programvarukomponenter bestämde vi oss för att köra Debian i ”testing”-
konfiguration. Med detta menas helt enkelt att när installationsprogrammet
väljer de program som skall installeras, så väljs nya och kanske mindre
prövade versioner av programmen. Vill man ha ett mer beprövat system,
vilket dock resulterar i äldre programvaror, kan man även välja att köra
”stable”. Det finns också en konfiguration som är ännu mer utmanande än
”testing”, med än mer uppdaterade programvaror. Denna konfiguration som
har namnet ”unstable” är dock lite väl osäker och absolut inte testad för att
systemets delar skall fungera bra ihop.

Efter att vi kommit fram till dessa detaljer, började vi ladda hem de
installationsdisketter som behövs för att göra en nyinstallation av den
karaktär vi valt. De disketter som behövs är först och främst en
räddningsdiskett vilken används för uppstart av installationsprogrammet.
Därefter är det också ett måste att ha en s.k. root-diskett. Denna diskett har
grundläggande drivrutiner och annan systemkritisk programvara. Ytterligare
behövs fem stycken drivrutinsdisketter för att få datorns olika delar att
fungera under installationen. Detta kan vara bra när man, som i vårat fall,
vill göra en installation av typen nätverksinstallation. När man gör det,
installeras bara själva grundsystemet från disketterna. Resten hämtas på en
nätverksplats man definierar i programmet. För att detta val skall bli möjligt
måste man alltså se till att hitta rätt drivrutin för nätverkskortet och
installera denna. Disketterna är tillgängliga från en rad olika Internetsidor
och filöverföringsservrar. Givetvis finns det även möjlighet att installera hela
systemet från en cd-skiva.

Installationen gick relativt smärtfritt och systemet fungerade bra. Nästa steg
i uppsättandet av ett IPv6-system var att få igång själva IPv6-funktionen. För
att få detta, så var vi tvungna att ladda hem och själva kompilera en kärna
med IPv6-stöd. Kärnan vi laddade hem och konfigurerade var version 2.4.18
och vi hämtade den från ftp.kernel.org. Genom att göra den här proceduren
får man även stor möjlighet att sätta upp ett system som är direkt anpassat
efter de hårdvaruspecifikationer man har. På så sätt slipper man mycket
onödigt i kärnan, och kan skala ner den till en mindre storlek.
Omkompileringen går till så att man först med kommandot ”make
menuconfig” specificerar vad i kärnan man vill ladda (Se figur 6:4). Här
defineras ifall man vill ladda in saker direkt i kärnan, eller ha dem som
moduler, vilka man senare kan ladda.
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Efter det steget så kör man igång själva bearbetningen och framställningen
av den nya kärnan med kommandona ”make dep”, ”make modules”, ”make
modules_install” och tillsist ”make bzImage”. Resultatet blir då en fil som
man skall se till att starta med. I och med att vi använde oss av LILO
(http://brun.dyndns.org/pub/linux/lilo/) som boot-hanterare, såg vi till att
denna använde sig av den nya kärnan när den startade upp
operativsystemet.

Vid nästa omstart av systemet uppenbarade sig det att stödet för IPv6 hade
konfigurerats in korrekt. Detta såg vi först och främst när vi listade det
nätverkskort som fanns i datorn och fick på så sätt se alla dess adresser.
Inte bara hade kortet den vanliga IPv4-adressen utan nu fanns också en
IPv6-adress av typen lokal länkadress. Detta är en typ av adress som
används som en grundadress för nätverkskortet. Adressen är helt lokal, och
sätts genom IPv6 förmåga att autokonfigurera ett nätverkskort.
Autokonfiguration går att läsa mer om under avsnittet om det.

Denna grundinstallation utfördes på dator 2,3 och 5 med samma
tillvägagångssätt och val av operativsystem. Det som urskiljde sig med dator
3 och 5 gentemot dator 2, var att dessa hade två stycken nätverkskort. Det
behövdes då datorerna 3 och 5 även skulle användas som routrar mellan de
olika nätverken.

Dator 1,4 och 6 användes för att testa Windows XP’s inbyggda IPv6-funktion.
Installationen av denna gick betydligt smidigare, då IPv6-implementationen
redan ligger inbyggd i Windows XP’s grundinstallation. Det enda som
behövde göras var att installera och aktivera det med kommandot ”IPv6
install”. När man gjort detta kunde man se att de nätverkskort man hade i
datorn nu fått sig en lokal länkadress.

När så alla system var uppsatta med IPv6-stöd var det dags att få riktiga
adresser (dock fortfarande icke-publika adresser) till dem. Det skulle också
gå att kommunicera med alla datorer på alla nätverk, dvs. dator 1 och 6

Figur 7:2 Omkompilering av kärnan.
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skulle t.ex. kunna prata med varandra direkt. För att åstadkomma detta var
det tvunget att få dator 3 och 5 att fungera korrekt som routrar.

7.3 Routerkonfiguration
Denna del började med att det sattes adresser på de nätverkskort som fanns
i routrarna. Den adresstruktur vi använde oss av var fec0::<nätID>:<Media
Access Control (MAC)-adress>. Detta menas med att de första 64-bitarna i
vår IPv6-adress bestod av värdet fec0 följt av nollor fram till 63’e biten där
det sattes ut en 1 resp. 2 och 3 för att representera de olika näten A, B och
C. Från och med den 64’e biten användes den relativt unika 64-bitars MAC-
adressen. Genom att utföra tilldelningen av adresser på detta vis har vi nu
möjlighet att adressera ca. 264 unika noder per nätverk. För att tilldela
adresser till nätverkskorten användes programmen ”ip” och ”ifconfig”.
”Ifconfig” är ett program som följer med linux i grunden, medans ”ip”
installerades tillsammans med programmet ”Route2”. Programmet hämtades
i form av debian-paket (binärpaket) från ”ftp://ftp.sunet.se”. Ett exempel på
en tilldelning av en IPv6-adress kan se ut som följer:
”/sbin/ip addr add fec0::1:250:3ff:32a:6cfe:22ce/64 dev eth0”

Genom att lägga till /64 i adresstilldelningen specificerade vi direkt vilka
bitar i adressen som tillhör själva nätet och vilka som är unikt för datorn på
nätverket.

När adresserna på bägge nätverkskorten var korrekt konfigurerade var det
således dags för att ta en titt på det program som skulle stå för de ”router
advertisement”-utskick som en router gör när den får en förfrågan från en
klient vid uppstart. Vi valde en demon för detta vid namn ”Radvd”. Även det
här programmet hämtades i form av debianpaket från Sunets FTP-server.
Eftersom vi endast planerade att jobba i en testmiljö med statiska routes
lades ingen vikt på att installera ett routingprogram speciellt utvecklat för
IPv6 och dynamiska routes. Det program som uppmärksammades för detta
ändamål var dock programmet Zebra.

Innan programmet Radvd kunde sättas i drift, krävdes en konfiguration av
dess inställningsfil. I denna fil (radvd.conf), ställdes det in vilka nätvkerskort
radvd skulle använda sig av, hur programmet skulle gå till väga vid
annonsering av adresser, samt att man specificerade nätdelen av adressen
för varje kort man planerat att använda. Exempel på en radvd-
konfigurationsfil är bifogad i Appendix 1.

Med en korrekt konfigurationsfil startades radvd och var då redo att skicka
ut sina ”advertisements”. Detta märktes relativt snabbt och efter bara några
sekunder kunde man direkt se att de datorer som låg i ett nätverk, vilket
hade kontakt med den dator som körde radvd-programvaran, hade fått nya
IPv6-adresser.

Installationen av radvd , utfördes på både dator 2 och 5. Det som skiljde sig
mellan dessa installationer förutom nätID i adressen, var att router 2 var
den enda som hanterade utskick till nätverket B.
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Vidare behövdes det ske lite förändringar i routingtabellen för dator 2 och 5.
Detta för att de skall veta vilken router som hanterar de nät som ligger utom
”synhåll” för routern i fråga. Router 5 behöver alltså veta hur den skall
hantera paket som har destination nätverk A. Med en rads inlägg i
routingtabellen löstes dock problemen. Raden såg ut som nedan:
”route –A inet6 add fec0:0:0:2::/64 gw fec0::1:250:3ff:32a:6cfe:22ce”
Denna rad skrevs in på dator 5. Motsvarande rad fast med nätID’t satt till
tre skrevs in på dator 2.

Detta var det som behövdes för att få en uppsättning av en demon som
klarar att svara noder och ge dem rätt nätverksadress, samt att även förse
dem med information om att det är en router som skickar denna
information, och således också nodens gateway.

7.4 Tunnelinstallation
Syftet med att göra en installation av en IPv6-in-IPv4-tunnel var att
åskådliggöra om möjligheten finns att köra två eller flera IPv6-nät på
geografiskt skiljda platser. Platser som endast är förbundna med ett IPv4-
kompatibelt nätverk, såsom Internet.

Olika typer av tunnlar samt mer teori hur dessa fungerar, hittas under
avsnittet om tunnling. Vi valde att sätta upp en router – router-tunnel då vi
anser det vara den typen som man har mest nytta av. När vi tittat på Linux
möjligheter att upprätta denna typ av tunnlar upptäcktes det ganska snart
att stödet var fullständigt. För att i praktiken testa tunnlingen, tog vi bort
det inlägg i routrarnas routingtabeller vi tidigare gjort. Den väg som raderna
beskrev skulle vi ersätta med en tunnel.

Första steget på vägen var att skapa ett tunnelgränssnitt, som skulle
fungera ungefär som ett virtuellt nätverkskort. Genom att specificera en
speciell typ av gränssnitt vid skapandet, fick man ett IPv6-in-IPv4-
gränssnitt. Vid uppsättningen av detta fick man även specificera vilken IPv4-
adress den skulle använda för att skicka, samt vilken IPv4-adress som
skulle vara ändpunkten för tunneln. Den rad vi använde när vi skapade vår
tunnel var följande:

ip tunnel add sit2 mode sit remote [fjärroutern] local [lokala routerns IP]

När tunneln väl var uppsatt och det såg korrekt ut, kunde vi skapa det
inlägg i routingtabellen som motsvarade den gamla vägen. Vi åstadkom detta
genom att skriva:

route –A inet6 add[nät address]/64 sit2

Det som skiljer sig med detta inlägg gentemot det som vi använde för den
gamla vägen mellan näten, är att vi här specificerar att routern kan nå nätet
via ett gränssnitt (sit2) istället för en gateway (gw).



- 44 -

Det hela visade sig ha gått framgångsfullt och eftersom vi tagit bort den
gamla vägen var tunneln enda möjliga vägen mellan nätverken. Då vi
pingade och på andra sätt kontrollerade vår förbindelse kunde vi fastställa
att allt fungerade som det skulle.

7.5 Tjänster

7.5.1 DNS
Som DNS server i vårat IPv6-nätverk valde vi den server som idag är den
mest använda DNS-servern på Internet, Bind. För att få med riktigt IPv6-
stöd installerade vi version 9.2. Installationen gjordes genom
färdigkompilerade debian-paket vilka hämtades från Sunets FTP. Efter den
fasen var det dags att konfigurera Bind för att svara på domänuppslag på
vår IPv6-domän. Vi skapade domänen ”scurb6” med stationsnamn såsom
dator01, dator02, dator03 osv. Detta gjordes i en speciell fil, som ”binder” en
adress vid ett namn. För att det även skulle kunna gå att göra bakåtuppslag
konfigurerade vi även en bakåtuppslagnings-zon-fil. Nedan visas ett exempel
ur vardera konfigurationsfil

Filen ”db.scurb6”
dator01 IN      AAAA    fec0::1:250:4ff:fef6:b92f

Det här utdraget visar att namnet dator01 binds till IPv6-adressen
fec0::1:250:4ff:fef6:b92f. I och med att det inte är utskriven en punkt efter
dator01, lägger DNS-servern till själva zon-namnet, dvs scurb6. Den
fullständiga adressen för den datorn blir således dator01.scurb6.

Filen ”db.fec01”
f.2.9.b.6.f.e.f.f.f.4.0.0.5.2.0 IN      PTR     dator01

Denna rad visar hur man skriver i en fil som används för bakåtuppslagning.
Detta används t.ex. då en dator vill veta vilket namn som är bundet till
adressen fec0::1:250:4ff:fef6:b92f har. Det som kan vara väl värt att
uppmärksamma, är att man vänder på själva ordningen på
stationsadressen. Med stationsadressen menas den adress som kommer
efter fec0::1:. I vanliga fall är detta hårdvaruadressen på det nätverkskort
som det gäller.

Förutom detta var det enda som återstod att göra, att fylla i rätt adress i
klienternas DNS-inställningar.

Adressen till organisationen som utvecklar DNS-servern Bind är följande:
http://www.isc.org/

7.5.2 Mail-server
Vårt val på mail-server föll naturligt nog på Exim. Detta för att vi är bekanta
med den och anser att den fungerar mycket bra. Mer information finns på
http://www.exim.org/. I den här installationen började vi med att ladda ner



- 45 -

källkoden till servern från exim.org. Därefter packade vi upp den och började
läsa i installationsanvisningarna. Vi kom fram till att det som behövde
ändras i konfigurationsfilen utöver det som alltid behöver ändras, var att vi
var tvungna att lägga till två rader för att få med IPv6-kompatibilitet. Dessa
tillägg gjorde först och främst så att hela mail-servern klarade av IPv6, samt
att den även kunde klara av att hantera DNS-uppslag som använder sig av
typen A6 istället för som i vårat fall, AAAA. Raderna såg ut så här:

HAVE_IPV6=YES
SUPPORT_A6=YES

Efter vi kontrollerad att den fungerade som den skulle gav vi oss vidare på
webbservern.

7.5.3 Webbserver
Efter efterforskningar kom vi fram till att den webbserver som passade våra
krav bäst i och med att vi körde Linux var Apache. För att dessutom få med
IPv6-stöd valde vi version 2 av servern. I själva installationsfasen av
webbservern behövde vi inte göra något speciellt. Det var inte förens
webbservern var installerad vi behövde gå in i konfigurationsfilen och ändra.
Här var vi tvungen att lägga till vilka IPv6-adresser som apache skulle lyssna
på. I detta fallet ville vi givetvis att den skulle lyssna på alla och angav
således [::]:80. För att kunna ange porten direkt efter adressen omslöt man
adressen med två hakparenteser.

När vi startat Apache, testade vi får webbserver genom att surfa in på
http://dator03.scurb6/ vilket fungerade perfekt. Därmed hade vi satt upp
en webbserver som klarade trafik med IPv6

7.5.4 SSH
SSH var den programvara som krävde minst ändringar. Vid
grundinstallationen startas SSH-demonen utan IPv6-stöd. Det som behövdes
modifieras var därför själva startsekvensen av demonen. Genom att lägga till
en IPv6-flagga, startades demonen upp i ett läge där den även lyssnar på
IPv6-adresser. Detta skulle även kunna göras genom att lägga till sådan
information i SSH-serverns konfigurationsfil.

7.6 Analys av resultat
De slutsatser vi kom fram till, och de restultat vi uppnådde efter att vi
avklarat uppsättningen av nätverket, var att IPv6 faktiskt kommit en bra bit
på vägen. Många av de fria programvaror som finns idag är kompatibla med
detta nya protokoll. Även operativsystemen i fråga har en färdig
implementation av IPv6 som bara behövs sättas igång för att få systemet
redo. Vidare kom vi underfund med att DNS’en i framtida användande av
IPv6 är en otroligt viktig del då ingen varken vill eller kommer att komma
ihåg de långa adresser som IPv6 medför.

Att installera och sätta upp ett IPv6-nätverk var relativt enkelt men tog lång
tid p.g.a. åtskilliga installationer. För en person med goda kunskaper om
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datorer och operativsystemet i fråga så kan uppsättandet göras på drygt en
dags arbete. För personer som inte är lika insatta i ämnet så skulle
uppsättandet av ett IPv6-nätverk innebära mycket inhämtande av kunskap
och mycket läsande av operativsystems- och applikationsspecifika detaljer.

8 Sammanfattning
Teorin bakom IPv6 är omfattande även om anknytningen till IPv4 och dess
relaterade tekniker är stark. Vi insåg när vi gjorde detta arbete att teorin för
IPv6 är mer än bara IPv6-huvudet. För att förstå IPv6 i ett större
sammanhang krävs omfattande kunskaper om datorkommunikation. Även
erfarna personer inom IT-branschen kommer att behöva spendera en hel del
tid för att lära sig alla relaterade tekniker, deras problem, nackdelar och
möjligheter. Ett problem som uppstår när man söker information om IPv6 är
att ytterst få källor på nätet tar upp helheten. Om man vill ha detaljerad
information om alla tekniker relaterade till IPv6 finns det nästan bara en
källa, och det är de dokument som publicerats av IETF. Detta arbete har
använts sig av ca 15 olika s.k. RFC’er publicerade av IETF. Detta är lite av
problemet med IPv6, svårigheten att få detaljerad information samtidigt som
man får en helhetsbild. De böcker som tar upp IPv6 är för det mesta inte
riktigt helhetstäckande och har ofta kortat ner den information som finns i
RFC’erna. I denna rapport har vi försökt att ge en helhetstäckande bild
kombinerat med detaljinformation, men att kunna servera en fullständig bild
av IPv6 tillsammans med alla detaljer ligger utanför även denna rapports
begränsningar.

Vi fann att de övergångstekniker som utvecklats, redan har möjliggjort
användningen av IPv6 hos både privatpersoner och företag oavsett om
Internetleverantören stöder detta eller ej. I och med att man kan baka in
IPv6-paket i IPv4-paket så kan den existerande Internetstrukturen användas
för att föra över IPv6-paket mellan isolerade IPv6-domäner.

Det steg som behöver tas för att IPv6 skall få fotfäste på Internet är att allt
fler applikationer behöver skrivas med IPv6-stöd. Operativsystem måste
komma med IPv6 installerat och konfigurerat från start. Även om det är
enkelt att installera IPv6 i de operativsystem vi har testat så är det inget som
gemene man gör.
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Appendix 1
RADVD.CONF

interface eth0
{
   AdvSendAdvert on;
   MinRtrAdvInterval 3;
   MaxRtrAdvInterval 10;
   prefix fec0:0:0:1::/64
   {
       AdvOnLink on;
       AdvAutonomous on;
       AdvRouterAddr on;
   };
};

interface eth1
{
   AdvSendAdvert on;
   MinRtrAdvInterval 3;
   MaxRtrAdvInterval 10;
   prefix fec0:0:0:2::/64
   {
       AdvOnLink on;
       AdvAutonomous on;
       AdvRouterAddr on;
   };
};
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Appendix 2
Nätverksinterface på dator nummer 1

Gränssnitt 6: Ethernet: Anslutning till lokalt nätverk
  använder upptäckning av granne
  använder routerupptäcknig
  länkskiktsadress: 00-02-a5-d8-67-e0
    preferred site-local fec0::2:202:a5ff:fed8:67e0, livstid
29d23h59m57s/6d23h5
9m57s (offentlig)
    preferred link-local fe80::202:a5ff:fed8:67e0, livstid infinite
    multicast interface-local ff01::1, 1 referenser, kan inte rapporteras
    multicast link-local ff02::1, 1 referenser, kan inte rapporteras
    multicast link-local ff02::1:ffd8:67e0, 2 referenser, sista rapport
  länkens MTU 1500 (länkens faktiska MTU 1500)
  aktuell hoppgräns 64
  nåbar tid 28500 ms (bas 30000 ms)
  intervall mellan överföringar 1000 ms
  DAD-överföringar 1

Nätverksinterface på dator nummer 2

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:04:F6:B9:2F
          inet addr:193.10.197.141  Bcast:193.10.197.255
Mask:255.255.255.128
          inet6 addr: fec0::1:250:4ff:fef6:b92f/64 Scope:Site
          inet6 addr: fe80::250:4ff:fef6:b92f/10 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:49075134 errors:212307 dropped:0 overruns:36
frame:320305
          TX packets:44532617 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:4618
          collisions:7997792 txqueuelen:100
          RX bytes:4145687334 (3.8 GiB)  TX bytes:2179665379 (2.0 GiB)
          Interrupt:16 Base address:0xf880

eth0:1    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:04:F6:B9:2F
          inet addr:192.168.100.9  Bcast:192.168.100.15
Mask:255.255.255.248
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          Interrupt:16 Base address:0xf880

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:A0:C9:14:0F:2E
          inet addr:192.168.100.1  Bcast:192.168.100.7
Mask:255.255.255.248
          inet6 addr: fec0::2:2a0:c9ff:fe14:f2e/64 Scope:Site
          inet6 addr: fe80::2a0:c9ff:fe14:f2e/10 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:17130881 errors:0 dropped:0 overruns:27 frame:498
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          TX packets:20430964 errors:0 dropped:0 overruns:17851 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:558404325 (532.5 MiB)  TX bytes:2154608467 (2.0 GiB)
          Interrupt:18

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:22640 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:22640 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:2836855 (2.7 MiB)  TX bytes:2836855 (2.7 MiB)

sit2      Link encap:IPv6-in-IPv4
          inet6 addr: fe80::c10a:c58d/128 Scope:Link
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP  MTU:1480  Metric:1
          RX packets:15 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:39 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:1608 (1.5 KiB)  TX bytes:4548 (4.4 KiB)

Nätverksinterface på dator nummer 3

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:60:97:A6:E2:6A
          inet addr:192.168.100.10  Bcast:192.168.100.15
Mask:255.255.255.248
          inet6 addr: fec0::1:260:97ff:fea6:e26a/64 Scope:Site
          inet6 addr: fe80::260:97ff:fea6:e26a/10 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1646038 errors:1847 dropped:0 overruns:0 frame:1847
          TX packets:31705 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:4
          collisions:2555 txqueuelen:100
          RX bytes:185164097 (176.5 MiB)  TX bytes:4559705 (4.3 MiB)
          Interrupt:5 Base address:0x220

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:109 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:109 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:12774 (12.4 KiB)  TX bytes:12774 (12.4 KiB)

Nätverksinterface på dator nummer 4
Interface 4: Ethernet: Local Area Connection
  uses Neighbor Discovery
  uses Router Discovery
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  link-layer address: 00-a0-cc-54-29-b1
    preferred site-local fec0::1:2a0:ccff:fe54:29b1, life
29d23h59m57s/6d23h59m
7s (public)
    preferred link-local fe80::2a0:ccff:fe54:29b1, life infinite
    multicast interface-local ff01::1, 1 refs, not reportable
    multicast link-local ff02::1, 1 refs, not reportable
    multicast link-local ff02::1:ff54:29b1, 2 refs, last reporter
  link MTU 1500 (true link MTU 1500)
  current hop limit 64
  reachable time 43500ms (base 30000ms)
  retransmission interval 1000ms
  DAD transmits 1

Nätverksinterface på dator nummer 5
th0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:E8:6F:D5:C3
          inet addr:192.168.100.65  Bcast:192.168.100.127
Mask:255.255.255.192
          inet6 addr: fe80::200:e8ff:fe6f:d5c3/10 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:78 (78.0 b)
          Interrupt:5 Base address:0x7400

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:01:02:D8:B9:19
          inet addr:193.10.197.171  Bcast:193.10.197.255
Mask:255.255.255.128
          inet6 addr: fec0::1:201:2ff:fed8:b919/64 Scope:Site
          inet6 addr: fe80::201:2ff:fed8:b919/10 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:561 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:233 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:3 txqueuelen:100
          RX bytes:50696 (49.5 KiB)  TX bytes:30690 (29.9 KiB)
          Interrupt:10 Base address:0x7080

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:560 (560.0 b)  TX bytes:560 (560.0 b)

sit2      Link encap:IPv6-in-IPv4
          inet6 addr: fe80::c10a:c5ab/128 Scope:Link
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          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP  MTU:1480  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)

Nätverksinterface på dator nummer 6
Interface 4: Ethernet: Local Area Connection
  uses Neighbor Discovery
  uses Router Discovery
  link-layer address: 00-a0-cc-54-29-b1
    preferred site-local fec0::1:2a0:ccff:fe54:29b1, life
29d23h59m57s/6d23h59m
7s (public)
    preferred link-local fe80::2a0:ccff:fe54:29b1, life infinite
    multicast interface-local ff01::1, 1 refs, not reportable
    multicast link-local ff02::1, 1 refs, not reportable
    multicast link-local ff02::1:ff54:29b1, 2 refs, last reporter
  link MTU 1500 (true link MTU 1500)
  current hop limit 64
  reachable time 43500ms (base 30000ms)
  retransmission interval 1000ms
  DAD transmits 1
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Appendix 3
DNS-konfigurationsfiler
Db.fec01

;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL 604800
@ IN SOA scurb6. nic.scurb6. (

      1 ; Serial
 604800 ; Refresh
  86400 ; Retry
2419200 ; Expire
 604800 ) ; Negative Cache TTL

;
@ IN NS scurb6.
@ IN MX exjobb.scurb6.
@ IN PTR scurb6.

f.2.9.b.6.f.e.f.f.f.4.0.0.5.2.0 IN PTR dator01
0.e.7.6.8.d.e.f.f.f.5.a.2.0.2.0 IN PTR dator02
a.6.2.e.6.a.e.f.f.f.7.9.0.6.2.0 IN PTR dator03
b.3.7.0.0.3.e.f.f.f.5.9.0.4.2.0 IN PTR dator04
9.1.9.b.8.d.e.f.f.f.2.0.1.0.2.0 IN PTR dator05

Db.scurb6

;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL 604800
@ IN SOA scurb6. nic.scurb6. (

      1 ; Serial
 604800 ; Refresh
  86400 ; Retry
2419200 ; Expire
 604800 ) ; Negative Cache TTL

;
@ IN NS scurb6.
@ IN MX exjobb.scurb6
@ IN AAAA fec0::1:250:4ff:fef6:b92f

dator01 IN AAAA fec0::1:250:4ff:fef6:b92f
dator02 IN AAAA fec0::2:202:a5ff:fed8:67e0
dator03 IN AAAA fec0::1:260:97ff:fea6:e26a
dator04 IN AAAA fec0::3:240:95ff:fe30:73b
dator05 IN AAAA fec0::1:201:2ff:fed8:b919
dator06 IN AAAA fec0::1:2a0:ccff:fe54:29b1
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klasse IN CNAME dator04
scurb IN CNAME dator02
server01 IN CNAME dator01
server02 IN CNAME dator05
exjobb IN CNAME dator03
jonas IN CNAME dator06

named.conf
// This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
//
// Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian for information on
the
// structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize
// this configuration file.
//

options {
directory "/var/cache/bind";

// If there is a firewall between you and nameservers you want
// to talk to, you might need to uncomment the query-source
// directive below.  Previous versions of BIND always asked
// questions using port 53, but BIND 8.1 and later use an

unprivileged
// port by default.

// query-source address * port 53;

// If your ISP provided one or more IP addresses for stable
// nameservers, you probably want to use them as forwarders.
// Uncomment the following block, and insert the addresses

replacing
// the all-0's placeholder.

// forwarders {
// 0.0.0.0;
// };

auth-nxdomain no;    # conform to RFC1035
listen-on-v6 { any; };

};

// prime the server with knowledge of the root servers
zone "." {

type hint;
file "/etc/bind/db.root";

};

// be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for
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// broadcast zones as per RFC 1912

zone "localhost" {
type master;
file "/etc/bind/db.local";

};

zone "127.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/db.127";

};

zone "0.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/db.0";

};

zone "255.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/db.255";

};

// add entries for other zones below here

//Our private IPv6-zone
zone "scurb6" {

type master;
file "/etc/bind/db.scurb6";

};
//The reverse-zone for our IPv6-domain
zone "1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.c.e.f.ip6.int" {

type master;
file "/etc/bind/db.fec01";

};


