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Den här studien är en fördjupning inom IP version 6 (IPv6) även kallad IP next generation
(IPng) som är den nya adresseringsstandarden för IP baserade kommunikationer. Arbetet tar 
upp dess olika egenskaper och funktionaliteter med fokus på dess implementering och 
övergångsmetoder. 
Denna rapport består huvudsakligen av två delar. Första delen är en teoretisk genomgång av
protokollets olika egenskaper, detaljer, implementerings metoder etc., och andra delen
består av en praktisk implementation (migrering till IPv6) på ett befintligt nätverk hos EPM
Data AB.
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This document is a study in the field of IP version 6 (IPv6) even called IP next generation 
(IPng ) which is the new addressing standard for IP based communications. This study 
discusses the main functionalities and features of IPv6 with a focus on its deployment and 
transition methods. 
This study consists of two main parts. The first part is a theoretical part about the main IPv6 
properties and available methods for deploying it, and the second part is about a practical 
implementation (migrating to IPv6) on an existing network of EPM Data AB.
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1 Problemformulering
För att internet ska kunna fortsätta växa med fler tillämpningar och användare, krävs tillgång 
till fler adresser och nya funktioner och tjänster. Ett behov som den nya standarden IPv6 kan 
tillgodose. Genom införande av IPv6 vid sidan om IPv4, kan en organisation behålla och 
förbättra sin förmåga att vara nåbar för alla även i framtiden.
EPM Data AB är ett IT-företag som vill få förslag på hur ett införande av det nya protokollet 
(IPv6) kan införas på dess befintliga infrastruktur. EPM Data ABs nätverk består idag av en 
hostingplatform med ett antal virtuella sub-nätverk (klient-nätverk) som tillhör olika kunder 
(företag, myndigheter, organisationer etc.) som har valt att migrera sin IT-miljö till EPM-
molnet.
Det som ska undersökas i det här arbetet är hur IPv6 kan implementeras på företagets
befintliga plattform, och undersöka om det nya protokollet passar dess infrastruktur. Vidare 
kommer arbetet fokusera på ett av företagets klient-nätverk som kommer användas som en 
labbmiljö för den här studien. 



2

2 Syfte och mål
Syftet med denna rapport är att undersöka hur IPv6 kan implementeras i EPM Data ABs
befintliga IT-miljö.  Rapporten kommer att gå igenom olika lösningar för migrering utav IPv4
till IPv6, och hur en sådan implementation kan planeras och utföra. Vidare kommer 
rapporten att gå igenom de olika specifikationerna för dessa två IP-protokollen.
Huvudmålet med det här arbetet är att studera ett klient-nätverk som tillhör företaget, och 
komma med rekommendationer för hur IPv6 kan införas i framtiden.
Följande praktiska moment kommer ingå i arbetet:
1. Nulägesanalys av IPv6-stöd i befintliga utrustningar och användardatorer m.m.
2. Framtagande av IPv6 arkitektur (nät, adresstilldelning m.m.) 
3. Migreringsförfarande (steg, risker m.m.) 
4. Studera DNSv6 och webbtjänster
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3 Metod
Detta examensarbete är utfört genom litteraturstudier samt en praktisk implementation. De 
litteraturer som har används består av elektroniska böcker(PDF, HTML), webbsidor och 
multimedia föreläsningar. 
Det praktiska momentet i sin tur har utförts genom nätverkskonfigurationer i en befintlig IT-
miljö av ett IT-företag.
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4 Avgränsning
Då IPv6 är nytt för företaget så kommer det endast att implementeras i det lokala nätet. 
Detta passar även bra in då internetleverantören själv inte erbjuder IPv6 till sina kunder. 
Således behöver inga publika IPv6 adresser införskaffas och hela projektet kan fortlöpa 
enbart med privata adresser.
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5 Introduktion
Det här kapitlet går genom grunderna i internetprotokollet (IP) och hur IP-baserade 
datakommunikationer fungerar. Kapitlet fokuserar på utvecklingen av internetprotokollet, 
dess tekniska egenskaper samt hur IP-adressering fungerar.  

5.1 Historik
I början av 1960-talet fanns det ett antal stordatorer som användes av myndigheter och 
forskningsorganisationer i olika geografiska områden i världen. Dessa maskiner som var av 
olika fabrikat stod isolerade från omvärlden dvs. andra stordatorer som tillhörde andra 
organisationer eftersom det inte fanns någon kommunikationslänk eller anslutning mellan 
dem. Detta ledde till att Advanced Research Projects Agency (ARPA) och den Amerikanska 
försvarsmakten påbörjade ett projekt för att skapa en kommunikationsplattform i form av 
ett datornätverk för att få datorer från olika geografiska områden att kommunicera med 
varandra, och därmed effektivisera forskarnas arbete genom att enkelt kunna dela 
information och samarbeta med varandra. Detta skulle även leda till en minskning i 
kostnader och dubbelarbete hos de olika organisationerna.

År 1967 hölls Association for Computing Machinery (ACM)-mötet, och samma år 
presenterade ARPA sitt första datornätverk som kallades ARPANET. Detta var ett litet 
nätverk som bestod av ett antal sammankopplade maskiner som kallades för Interface 
Message Processor (IMP). Två år senare bestod ARPANET av fyra noder som var placerade 
vid California universitetet i Los Angeles (UCLA), California universitetet i Santa Barbara 
(UCSB), Stanford forsknings Institutet (SRI) och Utah universitetet. Kommunikationen mellan 
dessa IMPer utfördes via ett protokoll som senare kallades för Network Control Protocol 
(NCP).

Vint Cerf och Bob Kahn var två forskare i ARPANET-gruppen. År 1972 började Dessa två 
forskare att engagera sig i ett uppgraderingsprojekt på NCP-protokollet. Målet för detta 
projekt var att förbättra NCP så den kunde erbjuda bättre kommunikationsfunktioner som 
End-to-End leverans, inkapslingar, datagram och gateways. Protokollet fick senare namnet 
Transmission Control Protocol (TCP) [1, sid 3-4].

År 1977 bestod Internet av tre stora nätverk, ARPANET, Packet Radio och Packet satellit. Det 
anslutande Protokollet mellan dem kallades för TCP/IP, där IP-protokollet tog hand om 
datagram-routing medan TCP ansvarade för högre nivå funktioner såsom segmentering, 
återmontering och felsökning.

I mars 1982 förklarade det amerikanska försvarsdepartementet TCP/IP som standard för alla 
militära datornätverk, Och sedan dess har många företag och organisationer deltagit i 
förbättringen av TCP/IP-stacken och infört det i sina kommunikationsmiljöer. Denna 
fortsatta utveckling av TCP/IP har gjort det till det största och mest använda protokollet i 
dagens datakommunikationer [2].
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5.2 Funktionaliteten av TCP/IP- stacken
TCP skickar data som en ostrukturerad ström av så kallade ”bytes”. Genom att använda 
sekvensnummer och bekräftelsemeddelande kan TCP erbjuda en sändare (nod) all 
nödvändig leveransinformation om paketet som sänds till sin mottagare. 

Om något data går förlorat vid överföringen kan TCP sända om datat tills det kommer fram 
eller tills ett "timeout" tillstånd uppnåtts. TCP kan även känna igen dubblerade meddelanden 
och ordna om dem så de levereras i rätt takt Om den nu känner att sändaren skickar paketen 
för fort [3, sid 2].

En annan bra egenskap hos TCP är att den kan utföra mekanismer för flödeskontroll för att 
sänka ner överföringshastigheten när det behövs.

IP-modulen använder sig av IP-adresser och routing-tabeller för att bestämma vilken väg 
paketet ska ta. Förutom routing (skicka IP paket) tar IP-modulen även hand om 
felrapportering, fragmentering och rekonstruktion av informationsenheter som kallas 
”datagram” [4, sid 21].

5.3 IP- adressering 
Ett nätverksgränssnitt av en dator eller en annan nätverksutrustning exempelvis en router 
får en unik och permanent identifieringsadress vid dess tillverkning (en fysisk adress som 
tilldelas hårdvaran) En sådan adress kallas för Media Access Control adress (MAC). MAC tas 
fram enligt EUI-48 standarden, som regleras av Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE).

I ett lokalt nätverk kan vissa protokoll leverera data via Data länk lagret i OSI-modellen med 
hjälp av MAC-adressering, men denna typ av segmentering skulle inte kunna vara så effektiv 
i ett stort nätverk med flera utrustningar och ett tätare dataflöde.

Vid MAC-adressering lyssnar gränssnittet på alla meddelanden i överföringsmediet för att 
hitta destinationen och detta är nästan helt omöjligt i ett stort nätverk med flera noder.

För att få TCP/IP jobba effektivare och kunna hantera stora och mer komplexa nätverk har 
IP-adressering tagits fram. Denna är en logiskadressering som talar om för oss exakt vart 
datat ska skickas. Med hjälp av en IP-adress som innehåller alla nödvändiga information om 
avsändaren och destinationen kan en router (en utrustning som segmenterar datatrafik) 
enkelt hitta mottagaren, exempelvis en enskild host i ett stort komplex nätverk.
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IP-adresser innehåller information om avsändaren och den exakta destinationen (Nätverket, 
Subnätverket samt specifik host-adressen) dessa informationer bearbetas i sin tur av routrar 
som levererar datapaket mellan näten (informationen lagras i form av routing-tabeller) och 
därefter bestämmer hur man får paketet nå sin mottagare.

En IP-adress innefattar följande delar

 Ett nätverks-ID som identifierar ett nätverk.

 Ett subnätverks-ID-nummer som identifierar ett undernät i nätverket.

 En mängd ID-nummer som identifierar hosten (mottagaren) i subnätverket [5, sid 29-
30].



8

6 Internet Protocol version 4 (IPv4)
En global (routbar) IPv4-adress är en 32-bitars-adress som unikt och universellt definierar 
anslutningen av en nod till Internet. En sådan adress är unik i det avseendet att varje adress 
definierar en och endast en anslutning till Internet. Två enheter på Internet kan aldrig ha 
samma adress vid samma tidpunkt, Men om en enhet har två anslutningar till Internet, via 
två nätverk kan den ha två IP-adresser. En privat IP-adress i sin tur identifierar en host på 
lokalnivå dvs. inom det lokala nätverket, dessa privata adresser är inte unika och kan 
användas av olika organisationer [6, sid 4].
Bitarna i en IPv4-adress delas in i två grupper/delar. Den första delen består av de bitar som 
representerar nätverket eller subnätverket. Denna del kallas för ”most significant” dvs. den 
mest märkbara delen. Andra delen som räknas som mindre märkbar (less significant)
representerar host delen. Denna uppdelning används som en grund för att skapa regler för 
routing av datatrafik [7, sid 38] (Se figur 3).
IPv4-adresser är universella i den meningen att de utför ett adresseringssystem som används 
av alla hostar som ansluts till internet. Om ett protokoll använder b- bitar för att definiera en 
adress, är dess adressrymd 2b, eftersom varje bit kan ha två olika värden (1 eller 0). IPv4 
använder 32-bitars adresser, vilket innebär att dess adressrymd ligger på 2 ^ 32 alltså
4294967296 adresser.

6.1 IPv4- adressformat
Det finns flera sätt för att beteckna en IPv4-adress, denna avhandling går genom de två mest 
vanliga metoderna, nämligen: binärform (bas 2), och punkt-decimalform (bas 256).

6.1.1 Binärform (bas 2)
Här representeras IPv4-adressen med hjälp av dess 32 bitar genom att dela upp de i fyra så 
kallade ”oktetter” där varje del innehåller 8-bitar (en byte). För att göra adressen lättläst 
lämnar man ett litet utrymme (mellanslag), eller en punkt mellan varje oktett. 
Följande är ett exempel på en IPv4 adress, skriven i binär form

10101100  00010000  11111110 00000001

6.1.2 Punkt-decimalform (Bas 256)
För att göra IPv4-adressen mer kompakt och lättläst, har denna metod tagits fram. Här skrivs 
IPv4-adressen i decimalform, dvs. med en decimalpunkt mellan varje oktett (byte), Där varje 
8-bitarsoktett representeras av ett värde mellan 0-255. (se figur 1)
Denna metod är den enklaste och mest förekommande metoden för att skriva en IPv4-
adress på [1, sid 115-116].

Figur 1 (En IPv4-adress enligt binärform och dotted decimal form)[1, sid 116]
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6.2 IPv4- header
IP-trafik är paketbaserat, och ett IPv4-paket inleds med en header som som omfattar 
följande sektioner:

Version (4 bitar): Anger versionen på IP-headern (version 4 i detta fall).

Header length (IHL) (4 bitar): IHL är längden av headern i 32-bitarsord, och därmed pekar på 
början av datat. Det lägsta värdet för en korrekt header är 5.

Type of Service (TOS) (8 bitar): TOS-fältet består huvudsakligen av två delar. Ett 6-bitarsfält 
för Differentiated Services (DS), och ett 2-bitarsfält för Explicit Congestion Notification (ECN). 
TOS-fältet specificerar prioriteten för ett datagram genom att styra dess företräde, 
fördröjning, genomströmning och tillförlitlighet. Baserat på de olika TOS-värden kan ett 
paket placeras i en prioriterad utgående kö, eller ta en route med en lämplig fördröjning, 
genomströmning eller tillförlitlighet.

Total Length (16 bitar): Detta är ett 16-bitarsfält som anger den totala längden av paketet 
(inklusive headern). Genom att subtrahera headerns längd kan en mottagare ange storleken 
på paketets payload. Eftersom det största decimaltalet som kan beskrivas i 16 bitar är 65 
535, så är den största möjliga storleken på ett IP-paket 65 535 oktetter.

Identification (16 bitar): Ett identifierande värde som tilldelats av avsändaren för att 
underlätta monteringen av fragment som tillhör ett datagram.

Flags (3 bitar): Detta är ett 3-bitarsfält där den första biten är oanvänd. Den andra är den 
”fragmentera inte” (Don`t fragment (DF)) -biten. När DF-biten har värdet 1, kan inte Routern 
fragmentera paketet. Om paketet inte kan sändas utan fragmentering, droppar Routern 
paketet och skickar ett felmeddelande till källan.

Fragment Offset(13 bitar): Detta fält visar var i datagrammet det aktuella fragmentet tillhör. 
Fragment offset mäts i enheter av 8 oktetter (64 bitar), där det första fragmentet har offset 
0.

Time to Live (TTL) (8 bitar): Detta är ett 8-bitarsfält som anger den maximala tiden för 
datagrammet att få stanna i nätverket. TTL tilldelas något specifikt värde när paketet först 
genereras, sedan kommer detta värde att öka varje gång paketet passerar en Router. När 
TTL har värdet 0 droppas paketet, och ett felmeddelande skickas till källan. Denna process 
förhindrar "Lost packets" från att vandra i en oändlighet inom det aktuella nätverket.

Protocol (8 bitar): Detta fält anger nästa nivå (protokoll) som används i Data delen av 
datagrammet.

Header Checksum (16 bitar): Detta innehåller en 16-bitars - "one's complement checksum", 
för att kontrollera fel i headern.
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Source Address (32 bitar): Anger IP-adressen för avsändaren.

Destination Address (32 bitar): Anger IP-adressen för mottagaren.

Options (varierande längd): Detta är ett valfritt fält, dvs. det är inte inkluderad i alla IP-
header. Varje option är unik i sin struktur och funktionalitet.
Följande är de mest förekommande options inom IPv4-routing:

 Loose source routing: Används för att dirigera datagrammet enligt uppgifter från 
källan.

 Record route: Har en ”trace” funktion, dvs. håller reda på var paketet befinner sig.
 Timestamp: Håller reda på var och när paketet har varit I nätverket.

Padding (varibellängd): Ser till att headern slutar på 32 bitar [7, sid 11-23] [8, sid 35].

Figur 2 (Strukturen av en IPv4-header) [7, sid 10]

6.3 Data payload
Payload är det aktuella datat som ett IP-paket innehåller. Datat som payload innehåller 
överförs till mottagaren med hjälp av headern som innehåller de nödvändiga informationer 
för överföringen (käll/destinationsadressen, tillägg osv.). 
Eftersom header-informationen används endast för överföringsprocessen tas den bort när 
paketet har nått sin destination, dvs. det som mottagaren får är endast payloaden [9].

6.4 Klassfulladressering
Klassfullnätverksdesign delade upp IPv4-adresser i grupper av en eller flera 8-bitars adresser. 
Resultatet av denna gruppering blev klasserna A, B samt C-adresser. Klass A 
nätverksadresser är avsedda främst för användning i stora nätverk (många hostar), eftersom 
de innehåller bara 8 bitar för nätverksdelen i adressen (första oktetten). 
Klass B adresser tilldelar 16 bitar, och klass C tilldelar 24 bitar för nätverksdelen.
Klass C nätverk ägnar endast 8 bitar för hostdelen i adressen, dock så att antalet hostar per 
nätverk kan vara en begränsande faktor. [7, sid 6] (se figur 3 och tabell 1)
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Figur 3 (Klassfulladressering) 

Klass/Range Startbitar för 
första oktetten

Antal 
nätverk per 

klass 

Antal hostar per 
Nätverk

Klass A
1.0.0.1 - 126.255.255.254

0 126 (2^24)-2=~16 Million

Klass B
128.1.0.1 - 191.255.255.254

10 2^14=16384 (2^16)-2=~65000

Klass C
192.0.1.1 - 223.255.254.254

110 2^21=~2 
Million

(2^8)-2=254

Tabell 1 (klassfulla IPv4 adressrymder)
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6.5 Subnätning (lån av bitar)
IP-nätverk kan delas upp i mindre enheter som kallas för subnätverk (subnät). Denna teknik 
ger extra flexibilitet för nätverksadministratörer, till exempel antag att ett nätverk har 
tilldelats en klass A adress och alla noder i nätverket använder den adressen. Antag vidare 
att adressen enligt punktdecimal-notation är 34.0.0.0 (alla nollor i hostdelen av adressen 
representerar hela nätverket) Administratören kan i det här fallet dela upp nätverket med 
subnetting. Detta görs genom att "låna" bitar från hostdelen av adressen och använda de 
som ett subnät fält. (se figur 4)

Figur 4 (Subnetting)

Om nätverksadministratören har valt att använda sig av en 8-bitarssubnetting, kommer den 
andra oktetten i klass A adressen att tilldelas ett subnätnummer. I mitt exempel hänvisar 
adressen 34.1.0.0 till nätet 34, delnät 1, och address 34.2.0.0 avser nätet 34, subnät 2, och så 
vidare [10].

6.6 Nätmasker
För att specificera de bitar som representerar nätverket eller subnätet i en IP adress 
använder man Nätmasker. En nätmask använder sig av samma format och 
representationsteknik som en IP adress dvs. 1or och 0or, förutom att här representerar 
”0”or nätverket eller subnätet, och ”1”or i sin tur anger hostdelen (Vid representation av IP 
adresser är detta tvärtom dvs. ”0”or representerar hostdelen, och ”1”or nätdelen).
Till exempel är nätmasken som anger en 8 bitars subnetting för klass A adressen "34.0.0.0" 
255.255.255.0. Nätmask som anger en 16-bitars subnetting för samma adress blir då 
255.255.0.0 [11, sid 2] (se tabell 2 ).
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Klass Antal Bitar 
(Nätverks-ID)

Antal Hostar 
(Host-ID)

Default 
Nätmask

Klass A 8 24 255.0.0.0

Klass B 16 16 255.255.0.0

Klass C 24 8 255.255.255.0

Tabell 2 (Default-nätmasker för IPv4-klasser)

6.7 Classless Inter Domain Routing (CIDR)
Classless Inter Domain Routing (CIDR) är en metod för tilldelning av IP-adresser och routing 
av IP-paket. IETF lanserade CIDR år 1993 som en ersättare till Klassfulladressering (8-bits
segment). CIDR bidrar med en minskning av routing-tabeller över Internet (genom prefix 
aggregation) (Se figur 5), och även hjälper till med att slöa ner den snabba uttömning av 
IPv4-adresser.
CIDR ger flexibilitet genom att bryta ned stora block av IP-adresser till mindre nät, detta 
leder till ett mer effektivt användande av den begränsade adressrymden i IPv4. 
Till exempel: I CIDR-adressen 206.13.01.48/25 kan vi konstatera att de första 25 bitarna av 
adressen användes för att identifiera det unika nätverket, Medan resten av bitarna 
representerar host-delen [12].
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Figur 5 (IPv4 CIDR chart)[13]

I följande exempel innehåller subnätet 192.60.128.0/22 alla adresser från 192.60.128.0 till 
192.60.131.255
192.60.128.0   (11000000.00111100.10000000.00000000)  Klass C subnätadress
192.60.129.0   (11000000.00111100.10000001.00000000)  Klass C subnätadress
192.60.130.0   (11000000.00111100.10000010.00000000)  Klass C subnätadress
192.60.131.0   (11000000.00111100.10000011.00000000)  Klass C subnätadress
--------------------------------------------------------
192.60.128.0   (11000000.00111100.10000000.00000000)  Supernettad-subnätadress
255.255.252.0  (11111111.11111111.11111100.00000000)  Subnätmask
192.60.131.255 (11000000.00111100.10000011.11111111)  Broadcast-adress

I den binära representationen av nätmasken ovan är nätdelen av IP-adressen 22 bitar lång, 
och hostdelen är 10 bitar lång. Enligt CIDR är nätmaskens notation reducerad till en 
förenklad syntax dvs. 192.60.128.0/22 [14].
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6.8 Network/Port Address Translation NAT/PAT
För att lösa bristen på IPv4-adresser har adressöversättningar (NAT och PAT) tagits fram. 
Dessa tekniker gör det möjligt att ansluta flera datorer till en internetanslutning med en eller 
flera IP-adresser. Adressöversättningar använder sig av privata IP-adresser (icke routbara)
lokalt inom något specifikt nätverk och därefter översätter dessa adresser till publika 
(routbara) adresser innan de lämnar det lokala nätverket, dvs. ut på internet [15].
Följande exempel (figur 6) visar hur adressöversättningar fungerar

Figur 6 (NAT/PAT)

I detta scenario har vi 3 hostar som är konfigurerade med privata adresser (192.168.1.1-3), 
och behöver komma ut på internet. Routern som ansluter nätverket till Internet översätter 
dessa privata adresser till en global adress (200.24.5.8) innan de lämnar det lokala nätverket.
I detta fall är det privata nätverket transparent för resten av Internet, dvs. resten av Internet 
ser endast NAT-routern med adressen 200.24.5.8.

6.8.1 Network Address Translation (NAT)
Med hjälp av NAT kan en nätverksenhet ha en uppsättning av privata adresser för 
internkommunikation och en uppsättning av globala adresser (minst en) för kommunikation 
med resten av världen. Enheten i detta fall får ha endast en anslutning till Internet via en 
NAT-kapabel router som kör NAT-programvara.

6.8.2 Port Address Translation (PAT)
PAT är en variant av NAT som översätter ett antal privata adresser till en publikadress. Till 
skillnad från NAT översätter PAT (med hjälp av NAT-funktionen) även paketets TCP/UDP-
portnummer till ett externt ledigt TCP/UDP-portnummer. När svarspaketet kommer tillbaka 
till den externa IP-adressen och porten, översätts IP-adressen och portnumret tillbaka så att 
datapaketet kommer fram till rätt klient på det lokala nätet [1, sid 150-151].
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6.8.3 NAT – för och nackdelar
NAT kan bidra med många fördelar för en IT-miljö, men samtidigt kan den ha många 
negativa effekter också. Det beror helt på hur den implementeras, och vilka tjänster som 
körs via den. 

Följande är några fördelar som NAT erbjuder:

 Att dela på publika IP-adresser: Ett stort antal hostar kan dela på ett litet antal 
publika IP-adresser. Detta leder till att organisationen sparar både pengar och IP-
adresser.

 Enklare expandering på lokalnivå: Eftersom NAT möjliggör flera anslutningar på lokal 
nivå (inom organisationen) så är det mycket enklare att lägga till flera hostar vid 
expandering och tilldela de adresser ur de privata adressrymderna.

 Bättre flexibilitet vid byte av ISP: Om en organisation av någon anledning skulle 
behöva byta sin internet-leverantör (ISP), behöver inte IT-personalen göra dramatiska 
förändringar på det lokala LANet, för att ett sådant steg endast påverkar nätverkets 
publika adresser.

 Enklare förändringar på lokal nivå: Vid lokala förändringar, dvs. inom själva 
organisationen är det betydligt enklare att hantera NAT-enheter. Oftast handlar det 
om en eller ett par routrar, och inte hundratals enheter och hostar.

NAT-nackdelar:
 Komplexitet: NAT kan orsaka komplexitet när det gäller konfiguration, felsökning

och administrering av IT-miljöer.

 Feladressering: NAT ökar sannolikheten för feladresseringar i nätverket.

 Skymmer enheter: Från en säkerhets synpunkt kan NAT ses som en fördel, då den 
fungerar som en brandvägg som isolerar hostar från urvärlden (internet), men 
generellt sett så är detta en negativ egenskap hos NAT som gör att de interna 
hostar (med privata adresser) saknar en identitet. 

 Problem med DNS och SNMP: Adressöversättningar kan orsaka hinder för SNMP
och DNS-tjänster [16].
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 Hindrar applikationer: NAT bryter vissa applikationer och tillämpningar vid 
användning av FTP. När en privat host kör en FTP-tjänst kommer NAT 
brandväggen tillåta den utgående anslutningen, men när servern försöker ansluta 
tillbaka till hosten så kommer den nekas. Detta problem kräver ytterligare 
konfigurationer i nätverket för att köra en teknik som kallas ”passive läge” (PASV), 
detta gör att anslutningen görs alltid från klienten till servern och inte vice versa
[17].

 Processkrävande: NAT kräver en adressöversättning Varje gång när ett datapaket 
överförs mellan det privata nätverket och Internet, och i samband med en sådan 
överföring sker även andra operationer, som till exempel omräkning av 
pakethuvuden och kontrollsummor. Denna kombination kan leda till en 
minskning i prestanda hos nätverket.

 Peer-To-Peer: Eftersom NAT-hostar saknar publika adresser, kan dessa enheter 
inte etablera Peer-To-Peer anslutningar till internetbaserade applikationer.

 Krock med IPSec: Säkerhets Protokoll som IPSec är utformade för att upptäcka 
ändringar som görs på IP-headern, Och allmänt försummar de förändringar som 
NAT gör, eftersom de inte kan skilja dessa förändringar från skadliga datagram 
modifieringar vid attacker [16].

6.9 De sista IPv4- adresserna
Den 3 februari 2011 tilldelade IANA sina sista fem /8-adressblock av IPv4-adresser till de 
regionala Internet-registren (RIRs). Detta innebar att den fria poolen av tillgängliga IPv4-
adresser var helt slut [18].
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7 Internet Protocol version 6 (IPv6)
Det här kapitlet handlar om IP version 6 (IPv6) även kallad för IP next generation (IPng) som 
är den senaste versionen av IP, och är huvudämnet i denna avhandling. Kapitlet går genom 
utvecklingen av IPv6, och dess olika egenskaper, med fokus på dess funktionaliteter och 
implementeringsmetoder.

7.1 Bakgrund
I början av 1990-talet stod det klart att IPv4 inte var längre kapabel av att bemöta den 
snabba tillväxten av Internet, Och att dess 32-bitarsadresser snart skulle ta slut. Vid denna 
tidpunkt startade Internet Engineering Task (IETF) ett projekt för att utveckla en efterföljare 
till IPv4. Projektet omfattade olika insatser för att ta fram en större adressrymd för anslutna 
enheter, och utrusta internet protokollet med nya funktioner. 
IETF bildade Internet Protocol Next Generation (IPng) Area i slutet av 1993 för att undersöka 
de olika förslagen för det nya protokollet, och utfärda rekommendationer för hur man skulle 
gå vidare mot en efterträdare till IPv4.
Internet Engineering Steering Group (IESG) godkände rekommendationen för Internet 
Protocol verson 6 (IPv6) och utarbetade en föreslagen standard den 17 november 1994. Ett 
år senare dvs. år 1995 publicerades RFC1883, som innehöll specifikationerna av det nya 
protokollet som vid denna tidpunkt kallades för Internet Protocol version 6 (IPv6), och även 
kallad  Internet Protocol Next Generation (IPng).
År 1998 blev IPv6 en IETF-standard och dess slutliga specifikationer publicerades i RFC2460.
[19, sid 18]

7.1.1 Internet Protocol version 5 (IPv5)
IP version 5 (IPv5) var ett experimentellt Stream-transportprotokoll (ST), som användes för 
att överföra realtidsdata. IPv5 kom aldrig till bruk för att ersätta sin föregående version dvs.
IPv4 [20, sid 12].
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7.2 IPv6- adressformat
En IPv6-adress består av 128 bitar, uppdelade i 8 delar (sektioner), där varje sektion
innehåller 16 bitar. Bitarna i en IPv6-adress representeras av 32 hexadecimala siffror(4 siffror 
i varje sektion) separerade med ett kolon, där varje hexadecimalsiffra representerar 4 bitar 
(se figur 7). 

Figur 7 (Strukturen av en IPv6-adress)[21]

För att göra IPv6-adresser mer användarvänliga, finns det följande två konventioner
(metoder) tillgängliga: 

Utelämning av konsekutiva nollor
Om man har konsekutiva sektioner av nollor i en IPv6-adress, kan alla dessa nollor uttryckas 
med hjälp av två kolon (::). Det spelar ingen roll om adressen innehåller två eller åtta sådana 
konsekutiva grupper av nollor, man kan helt enkelt representera alla dessa nollor med hjälp 
av två kolon.
Det som man bör komma ihåg är att detta görs endast en gång per adress. 
Följande är ett exempel:
1234:1234:0000:0000:0000:0000:3456:3434 (originalformat)
1234:1234::3456:3434 (efter utelämning av konsekutiva grupper (sektioner) av nollor)

Utelämning av ledande nollor
Den här metoden går ut på att man tar bort alla ledande nollor i sektionerna. Det man bör 
tänka på är att man ska lämna minst en siffra kvar i varje sektion. Om sektionen består 
endast av nollor, lämnar man en nolla kvar.
Följande är ett exempel 
1234:0000:1234:0000:1234:0000:0123:1234 (orginalformat)
1234:0:1234:0:1234:0:123:1234 (efter utelämning av ledande nollor) [22].
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7.3 IPv6- header (main header)
De första 40 oktetter dvs. byte (40 x 8 = 320 bitar) av ett IPv6-paket omfattar IPv6-headern. 
Denna header är större än IPv4-headern, men mindre komplex eftersom den innehåller färre 
fält. IPv6-headern har utformats för att vara enkel och lätt att bearbeta. Största fördelen 
med denna enkelhet är att den gör att IPv6-enheter kan egna mer tid för att bearbeta själva 
datat i paketet (Payload) än headern [19, sid 32].

IPv6-headern består av följande sektioner:

Version (4 bitar): Anger versionen av protokollet. IPv6-headern har värdet 6. Detta gör det 
möjligt för operativsystemet (nätverksutrustningen) att ta emot datagrammet, sedan 
vidarebefordra det till rätt stack i nätverket (IPv4 eller IPv6).

Traffic Class (8 bitar): Detta fält beskriver paketets prioritet. Vid överbelastning av 
datalänkar kan man behöva prioritera vissa paket över andra. Traffic Class motsvarar ToS, IP 
precedence och Differentierad Service Code Point (DSCP) i IPv4.

Flow Label (20 bitar): Detta fält används för att ge olika behandlingar till olika tjänster, något 
specifikt protokoll eller någon specifik användare. Detta görs genom att placera paket i olika 
dataflöden. Ett flöde i detta fall definieras av en source address, destination address och en 
flow label med ett värde över noll.  
Fördelen med Flow Label är att den gör att nätutrustningen ger samma behandling till alla 
paket inom samma flöde, och därmed får man snabbare behandlingstider och en ökad 
effektivitet.  

Payload Length (16 bitar): Detta fält anger längden på payloaden i paketet. Payload Length
används av nätutrustningen för att säkerställa att hela paketet tas emot av mottagaren. 
Detta påminner om Total Length i IPv4-headern, dock skillnaden mellan de är att den sist 
nämnda anger längden för hela IPv4-paketet.

Next Header (8 bitar): Beskriver vilken typ av information som följer direkt efter headern. 
Det kan vara en beskrivning av ett protokoll (t.ex. TCP) eller ytterligare information 
(extension headers) som beskriver hur paketet önskas behandlas av nätutrustningen. Detta 
påminner om ”option” -fältet i IPv4-header.

Hop Limit (8 bitar): Talar om antal gånger (antal hopp) som paketet får skickas vidare mellan 
noder innan det når mottagaren. Fältet finns för att motverka att paket skickas vidare i all 
evighet (loopa) om nätutrustningen vore felkonfigurerad. 
Hop Limit ersätter Time to Live (TTL) fältet som finns i IPv4-headern.

Source Address (128 bitar): Sändarens IPv6-adress.

Destination Address (128 bitar): Mottagarens IPv6-adress [23] [24].
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Figur 8 (Strukturen av en IPv6-header) [25, sid 3]

7.3.1 Extension Headers (EH)
IPv4-headern innehåller ett ”option” -fält där man kan ange ytterligare information om hur 
paketet bör överföras. Informationen som anges i det fältet kontrolleras senare av alla 
routrar som skickar vidare det infogade datat i IPv4-paketet. Detta är en bra teknik men den 
är både processkrävande och orsakar förseningar, eftersom den angivne informationen i 
option måste inspekteras av alla routrar (noder) under färden [26].
Extension Headers är tilläggsfält som placeras mellan den fixerade 320-bitars- ”main header”
och Upper Layer headern i paketet (exempelvis, UpTCP, UDP, ICMPv6 etc.). Ett IPv6-paket 
kan innehålla noll eller ett flertal EH (frivilligt), där varje EH deklareras i ”Next Header” -fältet 
med hjälp av ett värde (se tabell 3). Varje EH deklareras av sin föregående EH i form av en 
kedja av headers (se figur 9).

Figur 9 (Extension Headers) [25, sid 5]
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Till skillnad från Option-fältet så kollas inte Extension Headers (förutom Hop-By-Hop) av alla 
routrar i nätverket under dataöverföringen förrän paketet nått sin mottagare (eller sina 
mottagare vid multicast). Detta innebär en högre flexibilitet i nätverkskonfigurationer och
snabbare dataöverföringar. [27]
Enligt RFC2460 så ska ordningen på de olika EH i IPv6-paketet vara som i tabell 3. Detta är en 
rekommendation ifall om man har flera EH i sin implementering, men ett krav är att Hop-By-
Hop alltid ska komma direkt efter main header [25].
En komplett IPv6-implementation bör innehålla Hop-by-Hop Options, Routing (Type 0), 
Fragment, Destination Options, Authentication, samt Encapsulating Security Payload [24].

7.3.1.1 Hop-by-Hop Options Header

Ett sådant EH kommer alltid direkt efter main headern, och till skillnad från alla andra EH så 
kollas detta av alla noder under färden. 
Följande Två typer av Hop-by-Hop är definierade

Jumbo Payload Option: Eftersom ”Payload Length”- fältet i en IPv6-header ligger på 16 bitar 
kan man inte ha payload som är längre än 65,536 oktetter (Jumbograms). Lösningen till 
detta är tillägget av Jumbo Payload som är ett EH med ett 32-bitars ”Payload Length” -fält. 
Jumbo Payload headern gör att man kan ha en payload mellan 65,536 och 4,294,967,295 
oktetter långa. [29]

Router Alert: Detta används för att meddela routrar att informationen i datagrammet är 
avsedd för att betraktas och behandlas av en mellanliggande router även om datagrammet 
är riktat till någon annan nod (till exempel, kontroll datagram som innehåller information 
avseende bandbredd reservation) [31].

7.3.1.2 Routing Header

Denna header får paketet att besöka specifika noder innan den når den 
destinationsadressen som är angiven i main header. De interna destinationsadresserna
listas i Routing Header, och paketet besöker dessa adresser en efter en tills den når sin 
slutdestination. Routing header påminner om IPv4's Loose Source och Record Route option
[30, sid 191].

7.3.1.3 Fragment Header

Denna används av en IPv6-sändare för att överföra ett paket som är större än vad som skulle 
passa i Path MTU till dess destination. (Observera att Till skillnad från IPv4, så utförs 
fragmentering i IPv6 endast av källnoderna, inte av routrar längs överföringssträckan.
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7.3.1.4 Destination Options Header

Denna header används för att skicka information till en destinationsnod (eller noder vid 
multicast) utan att paketet undersöks av de andra noderna på vägen (ungefär som en 
motsats header till Hop-by-Hop som kollas av alla noder) [30, sid 190].

7.3.1.5 Authentication Header (AH)

AH kan implementeras när man behöver extra säkerhet vid överföringen. Den erbjuder 
autentisering och intigritet. Format och funktionsmässigt är IPv6-AH identiskt med AH i IPv4, 
som är definierad enligt RFC2402 [30, sid 452].

7.3.1.6 Encapsulating Security Payload Header (ESP)

Denna header kan implementeras om man behöver ha starkare krypteringar vid 
överföringen. ESP erbjuder sekretess, data ursprungs autentisering samt integritet.

ESP kan användas i följande två lägen

Tunnel läge: Här kapslas ett helt IP-datagram inne i ESP, och lägger till en IPv6-header i 
klartext.

Transport läge: Här kapslar ESP in ett så kallat ”Upper Layer Protocol” [30, sid 136].

7.3.1.7 Prefixlängd

För att ange hur stor del av en IPv6-adress är nätdelen används prefixlängd eller subnätmask 
i formatet /nnn, dvs. de antal bitar av de totalt 128 bitar som utgör nät-delen (som CIDR i 
IPv4). I en global IPv6-adress utgör de första 64-bitarna nätet och de sista 64 utgör host-
adressen [28].
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Tabell 3 (Ordning på ”Extension Headers” och dess ”Next Header” - värden)[27]

7.4 IPv6- adresstyper
IPv6-adressrymden består av unicast, anycast samt multicast adresser. IPv6 använder sig 
inte av broadcast, utan den utnyttjar multicast för ”En-till-Flera” -transmissioner. I IPv6 finns 
även en ny typ av adresser som kallas för anycast som är definierad enligt RFC1546. [19, sid 
50]

7.4.1 Unicast (En-till-En)
Unicast är adresstypen som är identifierare för ett enskilt interface. Ett paket skickat till en 
unicast-adress blir levererat till det interfacet som representeras utav den adressen.
Unicast-adresser är vanligen komponerade av två logiska delar, ett 64-bitarsnätverksprefix 
samt en 64-bitarshostdel.
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Följande är de olika unicast adresserna inom IPv6:
Summeringsbara globala adresser: Den här typen av IPv6-adresser motsvarar de publika 
(globala) IPv4-adresser, dvs. de används för att routa paket över internet. I den binära 
representationen av en sådan adress kan man konstatera att de första 3 bitarna av adressen 
består av ”001”. Det generella adressformatet för rymden av de summeringsbara globala 
adresserna blir ”2000::/3”, sedan så brukar alla dessa adresser (förutom de som börjar med 
”000” i sin binära representation) ha ett 64-bitarsprefixlängd (/64).
En summeringsbar globaladress består huvudsakligen av ett 48-bitars globalt routingprefix, 
ett 16-bitarssubnät-ID och ett 64-bitarsinterface-ID (se figur 10). Routingprefixet tilldelas av 
det lokala internetregistret (LIR), medan strukturen för subnät-IDet (även kallad Site-Level 
Aggregator (SLA)) bestäms av själva organisationen för att skapa sina egna hierarkier där 
varje adress kan ha upp till 65 535 subnät. [32, sid 81]

Figur 10 (Strukturen av en summeringsbar globaladress)[36, sid 62]

Länklokala adresser: En länklokaladress är en unicast-adress som automatiskt skapas på ett 
interface med hjälp av ett lokalt prefix av FE80::/10 (binärt: 1111 1110 10) följd av 54 bitar av 
”0”or och en interface-identifierare som tas fram enligt det modifierade EUI-64 formatet (se 
figur 11). Länklokala adresser används för lokala kommunikationer, framför allt för att skapa 
grannskap (neighbor discovery) mellan noder, och för automatiskt tilldelning av IP-adresser 
(stateless autoconfiguration) på det lokala subnätet. 
Med hjälp av länklokala adresser kan noder som befinner sig på samma subnät kommunicera 
med varandra utan att behöva globalt unika adresser. IPv6-routrar skickar paketen mellan 
lokala noder så länge de befinner sig inom den lokala länken, och droppar paket som har en 
extern käll/destinationsadress. [32, sid 77]

Figur 11 (Strukturen av en länklokaladress)[37, sid 98]
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Platslokala adresser: Dessa är de första IPv6-adresserna som togs fram för att användas som 
privata adresser inom en plats (site). Platslokala adresser har ett prefix av FEC0::/10 där de 
första 10 bitarna av adressen består av ”1111111011” Följd av ett 54-bitarssubnät-ID, samt 
ett 64-bitarsinterface-ID (se figur 12). [34, sid 10]
I dagsläge används inte dessa adresser i någon IPv6-implementation och anledningen till 
detta beror dels på att man vill minska komplexiteten i nätverksdesign genom att undvika 
adressöversättningar (NAT PAT, Och dels för att det finns olika uppfattningar om begreppet 
”site” vilket kan leda till att platslokala adresser kan orsaka överlapp i vissa
implementationer. Platslokala adresser lades ner officiellt enligt RFC3879 I september 2004 
[33].

Figur 12 (Strukturen av en platslokaladress)[38, sid 10]

Uniklokala dresser: Eftersom platslokala adresser kunde återanvändas av flera olika siter 
inom en och samma organisation så kunde detta leda till krock (överlappning) och 
komplexitet i IPv6-nätverken. För att lösa dessa brister utvecklades uniklokala adresser och 
presenterades oktober 2005 i RFC4193 som en ersättare till platslokala adresser[37, sid 101].
En uniklokaladress har ett prefix av FC00::/7 där de första 7 bitarna av adressen består av 
”1111110” följd av ett 41-bitarsglobalt-ID, ett 16-bitarssubnät-ID samt ett 64-bitars 
interface-ID. (se figur 13)
FC::/7 -adressrymden delas in i följande två olika /8-grupper

 FC::/8: Denna typ av adresser är inte definierade än.
 FD::/8: Dessa adresser används i samband med ett 48/-prefix och ett globalt-ID av 40 

bitar som specificerar (utmärker) siten inom organisationen. [35, sid 2]

Figur 13 (Strukturen av en uniklokaladress)[35, sid 2]



27

7.4.1.1 Speciella adresser 

Inom IPv6 finns några speciella (reserverade) adresser som är utmärkta med ett prefix av 
0000 0000.

7.4.1.1.1 Den icke specificerade adressen 

Denna adress har ett värde av 0:0:0:0:0:0:0:0 (eller ::), och därför kallas den för ”The all 
zeroes address”. Lik 0.0.0.0 i IPv4 så används denna adress som källadress när en riktig (unik) 
adress inte finns tillhands. En sådan adress tilldelas inte till en nod eller ett interface, och 
anges inte som destinationsadress.

7.4.1.1.2 Loopback-adressen

Loopback-adressen (0:0:0:0:0:0:0:1 eller :: 1) tilldelas till ett loopback-gränssnitt (icke 
fysiskt). Lik 127.0.0.1. loopback-adressen i IPv4 möjliggör ::1-adressen en nod att skicka 
paket till sig själv. Paket som skickas till denna adress får aldrig skickas på en länk eller 
vidarebefordras av en IPv6-router. [34, sid 9]

7.4.1.2 Övergångsadresser (IPv6 med inbäddade IPv4-adresser)

För att kunna migrera IPv4 och IPv6-trafik genom att använda båda adressformaten har man 
tagit fram metoder där man bakar in den befintliga IPv4-adressen i en IPv6-adressformat. 
Exempel på sådana adresser är IPv4-kompatibel IPv6-Address, IPv4-mappad-adress, 6-till-4 
adress, ISATAP-adress samt Teredo-Adressen. 

7.4.1.2.1 IPv4- kompatibeladress

Dessa adresser används för att överföra IPv6-trafik över en befintlig IPv4-infrastruktur som 
använder globalt unika unicast-adresser över Internet. Denna metod av IPv6-adressering
kräver inte IPv6-routrar utan IPv6-trafiken kapslas in i en IPv4-header under överföringen.
IPv4-kompatibel IPv6-adresser används inte i dagens IPv6-implementeringar och anses vara 
föråldrade enligt RFC 4291.

Adressformatet ser ut som följande:
0:0:0:0:0:0: wxyz eller :: wxyz där wxyz är en dotteddecimal-representation av en publik 
IPv4-adress (se figur 14)

Figur 14(Strukturen av en IPv4-kompatibel-IPv6-adress )[38, sid 9]
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7.4.1.2.2 IPv4- mappad adress

En IPv4- mappad adress används för att representera en IPv4-address som en 128-
bitarsIPv6-address.
Adress-formatet ser ut som följande
0:0:0:0:0:FFFF:w.x.y.z eller ::FFFF: w.x.y.z där wxyz är en ”dotted decimal representation” av 
en publikadress (IPv4). (se figur 15). [37, sid 102][38, sid 9]

Figur 15 (Strukturen av en IPv4-mappadadress)[38, sid 9]

7.4.1.2.3 6to4- adress
Denna adress har ett format av 2002:WWXX:YYZZ där WWXX:YYZZ är en hexadecimal 
representation av w.x.y.z dvs. den inbakade publika IPv4 adressen, följd av ett 16-
bitarssubnät-ID på som ger möjlighet för 65535 unika subnät, och slutligen ett 64-
bitarsinterface-ID.(se figur 16).

Figur 16 (Strukturen av en 6to4 adress)[53]

7.4.1.2.4 ISATAP-adress

En ISATAP-adress har ett format av 0:5EFE:w.x.y.z, där w.x.y.z kan vara en privat eller en 
publikadress (IPv4) som kompletterar EUI-64 identifieraren (se figur 17). En ISATAP-adress 
har en standard 64-bitarsprefix som kan vara en länklokal, platslokal, 6-till-4-prefix, eller en 
global-unicast-adress. Interface-IDet tas fram enligt IANA OUI 00-00-5E där de sista 32 
bitarna av adressen består av IPv4-adressen som kan vara skriven i både dotted-decimal eller 
hexadecimalform.
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Följande är de olika ISATAP-adressformer

 Länk-lokal FE80::5EFE:w.x.y.z.
 Beroende på hur u-biten är satt (0 eller 1) kan en länklokaladress få två olika former

fe80:0000:0000:0000:0000:5efe: (privat IPv4-adress)
fe80:0000:0000:0000:0200:5efe: (Publik IPv4-adress)

 Platslokal FEC0::1111:0:5EFE:w.x.y.z
 Global prefix 3FFE:1A05:510:1111:0:5EFE:w.x.y.z
 Global 6-till-4 prefix 2002:9D36:1:2:0:5EFE:w.x.y.z [41][42]

Figur 17 (Strukturen av en ISATAP adress)[43]

7.4.1.2.5 Teredo- adress

En Teredo-adress (Se figur 18) har ett 32-bitarsprefix som kan identifieras som 2001:0 :: / 32  
följt av följande 

 En Teredo-serveradress av 32 bitar.
 En 16-bitars flagga.
 16 bitar för den kartlagda UDP-portn för Teredo-tjänsten på klienten.
 Klientens publika IPv4-adress.

Figur 18 (Strukturen av en Teredo-adress)[44]
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7.4.2 Anycast (En-till-Närmast)
Är en identifierare för ett set av interface som tillhör en grupp noder. Ett paket som skickas 
till en anycast-adress kommer att levereras till närmaste interfacet i gruppen. Valet av 
”Närmast” görs av routing-protokollet som utför mätningar av distans eller andra mätvärden
(metric).
Anycast adresser tilldelas ur unicast-adressrymden (kan vara en summeringsbar, en länklokal 
eller en platslokaladress) och har samma struktur som en unicast-adress [45] (Se figur 19).

Figur 19 (Strukturen av en anycast-adress)[34, sid 12]

7.4.3 Multicast (En-till-Flera)
Är en identifierare för ett set av interface som tillhör en grupp noder. Ett paket skickat till en 
multicast-adress kommer att levereras till alla interface som har den multicast-adressen.
En IPv6-multicast-adress har följande generella format (Se figur 20)

Figur 20 (Strukturen av en IPv6-multicast-adress) [34, sid 12]

7.5 Adressallokering och subnätning
En internetleverantör (ISP) eller ett Local Internet Registery (LIR) delar normalt ut ett 48-
bitarsprefix till en organisation som ansöker om IPv6-adresser. Ett 48-bitarsprefix innebär 
fler IPv6-adresser än vad det finns IPv4-adresser totalt sett. Mer specifikt innebär det 65 536 
stycken 64-bitars subnät (LAN-segment) [47](se figur 21)

Figur 21 (IPv6-adresstilldelning)
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Nätverksprefixet i en IPv6-adress utgör adressområdet för en site, medan subnät-IDet
specificerar adressen inom en den specifika siten. De sista 64 bitarna av adressen utgör det 
som kallas för Interface-ID och är unikt för varje nod i ett subnät (se figur 22). Ett 64-
bitarssubnät är den minsta rekommenderade subnätmasken i ett IPv6-nät och ger 1,8 *1019 
adresser. Enligt RFC4291 bör alla unicast-adresser inom IPv6 ha ett 64-bitarssubnät-ID, 
anledningen till denna rekommendation är dels att ett 64-bitarsprefix kan underlätta för 
implementatörer, användare och support att jobba med IPv6-adresser, och dels för att ett 
antal tekniker bygger 64-bitarsprefix exempelvis SLAAC, Privacy Extensions, samt mobilt
IPv6-Roaming [87].

Figur 22 (Nätverksprefix, Subnät/Interface-ID)

Vid användning av en 64-bitarsnätmask är de första 3 sektioner i IPv6-adressen givna av ISPn
(när man får ett 48-bitarsprefix). Den fjärde sektionen avgör vilken struktur man ska ha på 
sina subnät. beroende på hur man manipulerar de 16 bitarna (0000-FFFF) i den fjärde 
sektionen kan man ha upp till 65536 olika subnät per site. Man kan ha olika hierarkier 
genom att dela upp dessa 16 bitar i ett subnät-ID till flera olika nivåer (L1, L2, L3 osv.)). 
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Beroende på vilken IPv6-plan en organisation vill ha kan bitarna i IPv6-prefixets fjärde 
sektion sorteras enligt följande 4 modeller

 Modell 1: En organisation som har ett kontor med många subnät eller extremt 
många kontor med ett subnät på varje.

Här låter man de första 4 bitarna av de totalt 16 bitar i gruppen att utgöra nivå 1 (L1). 
Genom att låsa den nivån dvs. L1 till ett visst värde och sedan låta de andra 12-
bitarna förändras för att utforma olika subnät. 

 Modell 2: En organisation med få kontor (Färre än 16) med många subnät på varje.

Här väljer man att låsa de första 4 bitarna till L1, nästa 4 bitar till L2 och de 
resterande 8 bitarna till L3. Här får varje kontor ett eget prefix med 256 subnät i 
varje.

 Modell 3: En organisation med många kontor och få subnät på varje (max 16 
stycken).

Här väljer man att låsa de första 4 bitarna till L1, nästa 8-bitar till L2 (för att adressera 
kontoren), och de resterande 4 bitarna till L3 (16 subnät till varje kontor).

 Modell 4: En organisation med många kontor, med många subnät på varje (upp till 
256 stycken).
Här låser man de första 8-bitarna till L1 och resterande 8-bitar till L2. Så kan man få 
upp till 256 olika kontor med 256 subnät på varje (där varje subnät innehåller 65536
IPv6-adresser). [47] (se figur 23).

Figur 23 (Fyra modeller för tilldelning av IPv6-adresser) [47]
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För att få en bättre förståelse om storleken på IPv6-adress/prefix kan följande tabell (tabell 
4) vara till hjälp. 

IPv6- adressrymd
/128 En IPv6 adress Ett nätverksgränssnitt 

/64 Ett IPv6 subnät 18,446,744,073,709,551,616 IPv6-adresser

/56 256 LAN segment Ett vanligt prefixstorlek för en site

/48 65,536 LAN segment Ett vanligt prefixstorlek för en site
(Tilldelas av ISP)

/32 65,536 /48 site Minimalt IPv6-tilldelning

/24 16,777,216 site 256 gånger store än den minimala IPv6-
tilldelningen

Tabell 4 (IPv6 adress-rymd)
För att ge ytterligare information om storleken och upplägget på IPv6-adressrymden se 
bilagorna 5, 6 och 7 i slutet av dokumentet.

7.5.1 Extended Unique Identifier (EUI-64)
EUI-64 är en teknik som har tagits fram av IEEE för att möjliggöra en en IPv6-host 
(dator/gränssnitt) att automatiskt tilldela sig själv en unik 64-bitarsinterface-ID. Denna 
funktion av IPv6 är en stor fördel över IPv4 eftersom den eliminerar behovet av manuell 
konfigurering eller DHCP för tilldelning av IP-adresser. EUI-64-formatet tas fram genom att 
dela en 48-bitars ”MAC” -adress i två 24-bitarssektioner (se figur 24), Den ena sektionen 
kallas då för Organizationally Unique Identifier (OUI) och den andra delen specificerar själva 
nätverkskortet (NIC). Det 16-bitars ”0xFFFE” -värdet (reserverat värde av IEEE) sätts sedan in 
mellan dessa två 24 bitar för att få en 64-bitarsinterface-ID. [38, sid 19]

Figur 24 (Framtagning av EUI-64 ur en 48-MAC)[48]
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Nästa steg i ”EUI-64” -processen är att vända på den sjunde biten från vänster (av OUI-
delen). Den här biten kallas för U/L-biten (universal/lokal bit i ”IEEE EUI-64” -terminology). 
U/L-biten avgör om IPv6-adressen ska vara unik globalt (administrerad av IEEE) eller lokalt 
(administrerad av en lokal nätverksadministratör). Detta styrs genom att sätta U/L-bitens 
värde till 1 (för globalt) eller 0 (för lokalt) (se figur 25).

Figur 25 (Framtagning av EUI-64 (U/L-biten (universal/lokal))[48]
Exempel:
Host A har en Ethernet-MAC-adress av 00-AA-00-3F-2A-1C. Först omvandlas denna adress till 
ett ”EUI-64” -format genom att sätta in FF-FE mellan dess tredje och fjärde byte, resultatet 
blir en adress av 00-AA-00-FF-FE-3F-2A-1C. 
Nästa steg är att vända på U/L biten, som är den sjunde biten i den första byten. Innan 
konverteringen var den första byten 00000000 i binär form. När den sjunde biten
omvandlas, blir det 00000010 (0x02 i hex). Slutresultatet blir då 02-AA-00-FF-FE-3F-2A-1C 
som i sin tur kan omvandlas till kolon-hexadecimalnotation och få ett värde av 2AA: FF: FE3F: 
2A1C. 
Till slut får man en länklokaladress av FE80 :: 2AA: FF: FE3F: 2A1C [49].

7.5.2 Statiskt IPv6- tilldelning
Naturligtvis går det att konfigurera statiska adresser (manuellt) på IPv6-interfacen. Detta 
föredras när det gäller nätverksutrustningar (routrar, switchar, brandväggar, servrar etc.) 
som bör ha fasta adresser, Men när det gäller hostar så föredras oftast 
automatiskadressering (SLAAC eller DHCPv6) [50].

7.5.3 Dynamiskt IPv6- tilldelning
Inom IPv6 finns det olika metoder för dynamiska konfigurationer av IP-adresser och andra 
nätverksinställningar (DNS exempelvis). Detta kan göras med hjälp av DHCPv6 eller Stateless 
Automatic Address  Configuration (SLAAC). Till skillnad från DHCP i IPv4 kan DHCPv6
konfigureras som ”stateful” eller ”stateless” (mer om detta kommer i avsnitt 7.5.5).
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7.5.4 Autokonfiguration (SLAAC)
IPv6-enheter har förmågan att generera sina egna IP-adresser via Stateless Automatic 
Address Configuration (SLAAC), och utan att behöva en DHCPv6-server. 

SLAAC-processen omfattar följande steg

1. En länklokaladress genereras med hjälp av länklokal-prefixet (FE80::/64) och en 
interface-identifierare enligt EUI-64.

2. Den genererade länklokala adressen kollas av Duplicate Address Detection (DAD) för 
att testa dess unikhet. detta görs genom att skicka en Neighbor Solicitation (NS) till 
multicastadressen FF02::1 (All-nodes) för att se om det finns någon IPv6-enhet på det 
segmentet som har tilldelats samma adress.

3. Om NS-förfrågan som skickades ut i förra steget får ett ”Neighbor Advertisement” –
meddelande, så innebär det att den genererade länklokaladressen inte är unik, och 
därefter kommer att SLAAC avbrytas.

4. Om NS-förfrågan inte får ett Neighbor Advertisement-meddelande från routern, så 
anses adressen vara unik och den tilldelas till gränssnittet.

5. Nu kan hosten kommunicera lokalt med andra IPv6-enheter i nätverket, men den 
behöver även ha globaladress för att kunna kommunicera med omvärlden. Hosten 
skickar ett Router solicitation (RS) -meddelande till en lokal router(via 
multicastadressen FF02::2(All-routers-adress)). Om det finns en sådan router med de 
nödvändiga konfigurationsparametrarna kommer den att svara hosten med ett 
Router Advertisement (RA) som innehåller det globala unicast-prefixet samt subnät -
prefixet som hosten behöver lägga till i sitt interface-ID för att generera sin globala 
IPv6-adress.

6. Om den lokala routern inte är konfigurerad för att medverka i SLAAC-processen så  
informerar den hosten om detta i ett RA-meddelande (genom att sätta en flagga) och 
hosten kan använda andra mekanismer för att få sin IPv6-adress. 

Ett krav för att SLAAC ska fungera är att man använder sig av prefixlängden ”/64” (64-
bitarsnät och 64-bitarsinterface-ID), därför är den prefixlängden att rekommendera för alla 
nätverkssegment oavsett storlek. Om man har en liten organisation med en 
brandvägg/router med ett segment, så duger det oftast bra med SLAAC. Men har man en 
större organisation med L3-switchar och många segment föredras att konfigurera upp en 
DHCPv6-server för att ha bättre uppsikt över adresstilldelning och dessutom blir 
brandväggsreglerna i det här fallet betydligt enklare att hantera [51].
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7.5.5 Autokonfiguration (Stateful / Stateless DHCPv6)
Liksom DHCP för IPv4, komponenterna i en DHCPv6-infrastruktur består av DHCPv6 klienter 
som skickar ut begäran om adresskonfiguration, DHCPv6-servrar som tillhandahåller 
konfigurationen, och DHCPv6-reläagenter som vidarebefordrar meddelanden mellan klienter 
och servrar när kunderna är på något subnät som saknar en DHCPv6-server.
DHCPv6-meddelanden skickas över User Datagram Protocol (UDP). DHCPv6-klienter lyssnar 
på UDP-port 546, medan DHCPv6-servrar och reläagenter använder sig av UDP-port 547.
Till skillnad från DHCP i IPv4 som använde Broadcast, så använder IPv6 Multicast för att 
skicka DHCPv6-meddelanden över nätverket. DHCPv6-servrar och klienter kommunicerar via 
multicast-adresserna ”All_DHCP_Relay_Agents_and_Servers” (FF02::1:2) och 
”All_DHCP_Servers” (FF05::1:3).
DHCPv6 kan konfigureras som stateful eller stateless. Vid stateful-autokonfiguration får 
hostarna sina IPv6-adresser och/eller andra konfigurationsparametrar från en centraliserad 
DHCPv6-server. Servern tillhandahåller en databas som håller reda på vilka adresser som har 
tilldelats till vilka klienter[52, sid 5].
Vid stateless- DHCPv66 konfigurerar klienterna sina egna IPv6-adresser via SLAAC men 
fortfarande kan få andra konfigurationsparametrar via RA, Exempelvis DNS-relaterade 
information.
Valet av stateful eller stateless styrs  i RA-meddelanden med hjälp av "M" och "O" -flaggorna 
som nedan
Managed Address Configuration flag (M): genom att sätta denna flagga till "1" underrättas 
klienten att utföra en stateful-autokonfiguration.
Other Stateful Configuration flag (O): genom att sätta denna flagga till "1" underrättas 
klienten att erhålla andra konfigurationsparametrar [53, sid 29].

Följande kombinationer kan man ha på "M" och "O" flaggorna
 Båda "M" och "O" är satta till "0": Denna kombination motsvarar ett nätverk utan 

en DHCPv6-infrastruktur. Klienterna använder sig av RA-meddelanden i samband 
med icke-länklokala adresser, och de använder andra metoder (till exempel manuell 
konfiguration) för att konfigurera andra inställningar (DNS exempelvis).

 Båda "M" och "O" är satta till "1" (Stateful dhcpV6): i denna kombination är det 
DHCPv6 som sköter båda adresstilldellningar och andra konfigurationsinställningar.

 M-flaggan är satt till "0" och O-flaggan är satt till "1" (Stateless DHCPv6): I denna 
kombination används DHCPv6-servern endast för andra konfigurationsinställningar, 
men inte när det gäller adresstilldelningar. Klienterna autokonfigurerar sina IPv6-
adresser oberoende av en DHCPv6-server (använder sig av SLAAC istället).

 M-flaggan är satt till "1" och O-flaggan är satt till "0": i denna kombination används 
DHCPv6 för adresstilldelningar, men inte för andra konfigurationsinställningar, men 
eftersom IPv6-klienter oftast behöver konfigureras med andra inställningar (DNS 
exempelvis) är denna kombination osannolik [37, sid 239].
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7.6 Neighbor Discovery Protocol (NDP)
ND-protokollet består av en samling av meddelanden som tillhandahåller relationer mellan 
noder (hostar och routrar) som befinner sig på samma segment. IPv6-noder skickar och tar 
emot ND-meddelanden via ICMPV6 för att upptäcka varandras närvaro, få information om 
varandras MAC-adresser, hitta routrar och upprätthålla nåbarhet och andra routing-
information med varandra. NDP motsvarar ARP, ICMP router discovery och ICMP Redirect
som användes i IPv4, men erbjuder även en rad andra funktioner, exempelvis RA vid SLAAC
för prefix delegering och andra konfigurationsparametrar, samt val av next-hop där (routrar 
informerar hostar om näst bästa väg för att skicka paket) och fler liknande funktioner.

NDP består huvudsakligen av följande fem ICMPv6-meddelanden

1. Router Solicitation (RS) (ICMPv6 type 133): Dessa meddelanden skickas av hostar för 
att lokalisera en router på den lokala länken. RS-meddelande skickas till multicast-
adressen ff02::2 som alla routrar lyssnar på.

2. Router Advertisement (RA) (ICMPv6 type 134): Dessa Meddelanden skickas ut av 
routrar för att bekräfta deras närvaro på den lokala länken. RA innehåller MAC-
adressen för den lokala routern, och även värdet på MTU. RA-meddelanden sänds 
regelbundet av routrar till multicast-adressen FF02 :: 1 (All-nodes), men de kan även 
skickas som ett svar på ett RS (när en host inte vill vänta på nästa schemalagda RA).

3. Neighbor Solicitation (NS) (ICMPv6 type 135): Dessa meddelanden sänds av noder 
för att få information om MAC-adressen för en granne, eller för att kontrollera att 
grannen fortfarande kan nås via en tidigare angiven (cachad) MAC-adress.

4. Neighbor Advertisement (NA) (ICMPv6 type 136): Som svar på NS skickas NA som 
innehåller nodens MAC-adress.

5. Redirect (ICMPv6 type 137): Dessa meddelanden skickas av routrar som vill informera 
hostar om en bättre first hop-adress för att nå någon specifik destination (liksom 
Redirect-meddelanden i ICMPv4).



38

NDP erbjuder följande funktionaliteter

 Router discovery: hostar kan lokalisera routrar som befinner sig på samma länk.

 Prefix discovery: möjliggör hostar att hitta nätverksprefix för den lokala länken. 
Denna funktion påminner om ”Address Mask Request” och ”Address Mask Reply” -
meddelanden i ICMPv4.

 Parameter discovery: möjliggör hostar att upptäcka driftsparametrar så som 
Maximum Transmission Unit (MTU) och default hop limit för utgående paket.

 Address autoconfiguration: adresstilldelning enligt SLAAC (se 7.7.1).

 Address resolution: detta erbjuder mappning mellan IP och MAC-adresser (liksom 
ARP i IPv4).

 Next-hop determination: med hjälp av detta kan hostar hitta sina next hop-routrar 
för sina destinationer.

 Neighbor unreachability detection (NUD): meddelar om en grann-nod som inte kan 
nås längre.

 Duplicate address detection (DAD): används för att testa unikheten av en IPv6-
adress (se sektion 7.8) [53].

7.7 ICMPv6
ICMPv6 används av IPv6-noder för diagnostik (ping) och för att rapportera fel som uppstår 
vid pakethanteringar. ICMPv6 är baserad på ICMPv4 men är utrustad med ytterligare 
funktioner (meddelanden) för att stödja IPv6.
ICMPv6 erbjuder Multicast Listener Discovery (MLD) -mekanismen som är en motsvarighet 
till IGMP i IPv4. MLD möjliggör Pv6-routrar att upptäcka multicast-lyssnare (noder som 
önskar att ta emot multicast-paket) i en transmissionslänk, och ger information om 
multicast-adresser för dessa angränsande noder. ICMPV6 erbjuder även NDP som i sin tur 
erbjuder en rad funktioner inklusive SLAAC (se sektion 7.6 i detta dokument) [54].
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ICMPv6-meddelanden kan delas in i följande två kategorier

Error messages: (ICMPv6 type 1-27) rapporterar fel som uppstår vid överföring av IPv6-
paket. ICMPv6-felmeddelanden består av Destination Unreachable, Packet Too Big, Time 
Exceeded, samt Parameter Problem.

Informational messages: (ICMPv6 type 128-255) Dessa är meddelanden som ger 
diagnostiska funktioner i kommunikationen mellan hostar och routrar (såsom MLD och ND). 
Exempel på sådana meddelanden är Echo Request och Echo Reply.

IPv6 grund-headern innehåller ett fält för next header med ett värde på 58, detta tillhör 
ICMPv6-paketet. ICMPv6-paket jobbar på samma sätt som paket i transportlagret och 
kommer efter Extension Headers som den sista delen av IPv6-paketet (Se figur 26). Ett 
ICMPv6-paket består huvudsakligen av en header och en payload . Headern i sin tur 
innehåller tre fält, dessa är type (8 bitar), code (8 bitar), och checksum (16 bitar). 

Figur 26 (ICMPv6-paket header-format) [36, sid 74]

Type: detta fält består av 8 bitar som talar om vilken typ av information ICMPv6-
meddelandet bär. ICMPv6 tillåter två kategorier av meddelandetyp beroende på värdet av 
de första 8 bitarna i meddelandet (1 eller 0). Alla värden från 0 till 127 tyder på 
felmeddelanden, och värden mellan 128 och 255 indikerar informationsmeddelanden.

Code: ger ytterligare information om det aktuella Type-fältet.

Checksum: används för att upptäcka datakorruption i ICMPv6-meddelandet och även delar 
av IPv6-headern [54].
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7.8 Duplicate Address Detection (DAD)
Denna är en teknik för att säkerställa att IPv6-adressen är unik och inte leder till några IP-
konflikter i nätverket. DAD-processen går ut på att det skickas en Neighbor Solicitation ut på 
det lokala nätverkssegmentet för att fråga om den Link Local-adressen som nyligen 
genererades är unik. Om det redan finns någon med den adressen konfigurerad, kommer 
den att sända ett Neighbor Discovery-meddelande tillbaka. Detta testas några gånger och får 
man samma resultat varje gång kommer enheten att avbryta sin automatkonfiguration. Om 
enheten inte upptäcker något svar, kommer den att tilldela nätverkskortet den Link Local-
adress som genererats[55].
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8 Multicast
I samband med elimineringen av broadcast har multicast-adressering utvecklats i IPv6 och 
blivit en obligatorisk del av det nya protokollet [56]. En multicast-grupp inom IPv6 är en 
godtycklig grupp mottagare som mottar en viss dataström, En sådan grupp har inga fysiska 
eller geografiska gränser, utan mottagarna kan befinna sig var som helst på Internet eller på 
ett LAN. IPv6-Routrar använder Multicast Listener Discovery (MLD) -protokollet för att lyssna 
på signaler från gruppmedlemmar och indikerar deras närvaro i nätverket. 
En multicast-adress väljs för mottagarna i en multicast-grupp, sedan används denna adress 
som destinationsadress för datapaketen som skickas till medlemmarna i gruppen.
Medlemskap i en multicast-grupp är dynamisk. En host kan gå med och lämna gruppen när 
som helst, sedan så finns det ingen begränsning på plats eller antalet medlemmar i en 
multicast-grupp, Dessutom så kan en host vara medlem i flera olika multicast-grupper 
samtidigt [36, sid 356].
En multicast-adress består av följande delar (se figur 20 i sektion 7.4.3) där varje del bidrar 
med någon funktion i multicast-adresseringen 

De första 8-bitarna (1111 1111): visar att denna är en multicast-adress.

Flags: är en 4-bitarsfält där de första 3 bitarna som kallas för ”high order bits” är reserverade 
och har ett värde av 0, och den sista biten som betecknas som ”T” har antingen värdet 0 eller 
1 (beroende på om det är en " permanently assigned (well-known)" eller " Not permanently-
assigned transient (transient)" adress).

Scope: indikerar (definierar) scopet till multicast-gruppen för vilken multicast-trafiken är 
avsedd. Storleken på det här fältet är 4 bitar. Scope-fältet kan kombineras med andra 
routing-information för att tala om för routrar hur trafiken ska överföras.
Följande scope-värden är definierade enligt RFC3513:
0  reserved
1  interface-local scope
2  link-local scope
3  reserved
4  admin-local scope
5  site-local scope
8  organization-local scope
E  global scope
F  reserved

Exempel: 
Trafik som tillhör en multicast-adress på FF02 :: 2 har ett  länklokal-scope-värde, en IPv6-
router kommer aldrig att vidarebefordra denna trafik bortom den lokala länken [46].
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Group ID: definierar en specifikgrupp (permanent eller transient) inom det angivne scopet. 
Storleken på det här fältet är 112 bitar, detta ger möjligheten för 2112 grupp-IDn där 
”permanently assigned grupp-ID” är oberoende av scopet och ”transient grupp-ID” är endast 
relevanta för en viss scope. 
Exempel: En grupp som identifieras med en ”transient site-local-multicast” -adress på 
FF15:0:0:0:0:0:0:101 kommer inte att skicka vidare trafik till en grupp med samma adress i 
en annan site, inte heller till en transient-grupp med samma grupp-ID som tillhör ett annat 
scope, och inte heller till en permanent-grupp med samma grupp-ID.
Multicast-adresser från FF01 :: via FF0F :: är reserverade för ”well known” -adresser. Till 
exempel om en "NTP server grupp" tilldelas en ”permanent multicast” -adress med ett 
grupp-ID av 101 (hex) gäller följande:
FF01:0:0:0:0:0:0:101 innebär alla NTP-servrar som tillhör samma interface (på samma nod) 
som sändare. 
FF02:0:0:0:0:0:0:101 innebär alla NTP-servrar som tillhör samma länk som sändare. 
FF05:0:0:0:0:0:0:101 innebär alla NTP-servrar som tillhör samma site som sändare.
FF0E:0:0:0:0:0:0:101 innebär alla NTP-servrar i internet [34, sid 14].

8.1 Fördefinierade multicast- adresser
Inom IPv6-multicast anses vissa ”well known” -adresser vara ”Pre-Defined”, detta innebär att 
dessa adresser tillhör vissa exkluderade scopes som särskiljas från andra multicast-adresser. 
Pre-Defined adresser vars T-flag satt till 0 inte bör användas utanför deras förbestämde 
scope.

8.2 Reserverade multicast- adresser
Följande är multicast-adresser som inte bör tilldelas till någon multicast-grupp
FF00:0:0:0:0:0:0:0
FF01:0:0:0:0:0:0:0
FF02:0:0:0:0:0:0:0
FF03:0:0:0:0:0:0:0
FF04:0:0:0:0:0:0:0
FF05:0:0:0:0:0:0:0
FF06:0:0:0:0:0:0:0
FF07:0:0:0:0:0:0:0
FF08:0:0:0:0:0:0:0
FF09:0:0:0:0:0:0:0
FF0A:0:0:0:0:0:0:0
FF0B:0:0:0:0:0:0:0
FF0C:0:0:0:0:0:0:0
FF0D:0:0:0:0:0:0:0
FF0E:0:0:0:0:0:0:0
FF0F:0:0:0:0:0:0:0
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8.3 All Nodes Addresses
För att identifiera alla noder för ”node local” och ”link local” scopen, är följande multicast-
adresser definierade
FF01::1 (node-local scope all-nodes address) 
FF02::1 (link-local scope all-nodes address) 

8.4 All Routers Addresses
För att identifiera alla routerar för ”node local”, ”link local”, och ”site local” -scopen, följande  
multicast-adresser är definierade
FF01::2 (node-local scope all-routers address) 
FF02::2 (link-local scope all-routers address) 
FF05::2 (site-local scope all-routers address) [46].

8.5 Solicited Node (FF02:0:0:0:0:1:FFXX:XXXX) 
En ”solicitde node” -adress används i samband med NS-meddelanden för att koppla samman 
en IPv6-adress med en MAC-adress (som ARP i IPv4). En ”solicitde node” -adress skapas 
genom att kombinera de sista 24 bitarna (lower bits) av den befintliga adressen (unicast eller 
anycast) och bifoga dessa bitar till prefixet FF02: 0:0:0:0:1: FF00 :: / 104 vilket resulterar en 
multicast-adress i intervallet FF02: 0:0:0:0:1: FF00: 0000 till FF02: 0:0:0:0:1: FFFF: FFFF. (Se 
figur 27)

Figur 27 (Framtagningen av en ”solicited node” -adress) [46]

Till exempel ”solicited node” -adressen till adressen 4037::01:800:200E:8C6C skulle kunna bli 
någonting som FF02::1:FF0E:8C6C [38, sid 15].

8.6 Ersättning av Broadcast och ARP
Broadcast har ersatts av två multicast-funktioner. Alla IPv6-kapabla routrar lyssnar på 
multicast-adressen FF02::2 (all-routers address), därmed behöver meddelanden riktade till 
routrar inte störa andra enheter på segmentet. Meddelande riktat till alla enheter på ett 
segment kan sändas via multicast-adressen FF02::1 (all-nodes address). Address Resolution 
Protocol (ARP) i sin tur har nu ersatts av Neighbor Discovery Protocol (NDP) som 
kommunicerar via ICMPv6 [46].
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9 IPv6- migreringstekniker
Generellt finns det fyra metoder för att implementera 1Pv6, Dessa är Native IPv6, Dual 
Stack, Tunnling samt Adressöversättningar. Var och en av dessa mekanismer kommer 
beskrivas mer detaljerad i kommande delar av detta kapitel.

9.1 Några grundläggande begrepp (Komponenter)
Följande komponenter är oftast inblandade i en IPv6-migrering

IPv4-only node: är en nod som pratar endast IPv4, och saknar stöd för IPv6.

IPv6-only node: är en nod som pratar endast IPv6, och saknar stöd för IPv4.

IPv6/IPv4 node: är en nod som pratar båda IPv4 och IPv6.

IPv4 node: är en nod som pratar IPv4, men har även stöd för IPv6.

IPv6 node: är en nod som pratar IPv6, men har även stöd för IPv4.

6over4: står för tunnling av IPv6-trafik via ett IPv4-infrastruktur [57, sid 2].

9.2 Native IPv6 
Detta står för en infrastruktur som kör ”ren IPv6”, dvs. alla enheter och tjänster stödjer IPv6-
routing, går på IPv6-adresser, och att alla nätverkstjänster (till exempel: DNS och DHCP) 
också helt arbetar med IPv6 [58]. En sådan implementation går ut på att man väljer ha en ISP
som erbjuder Native IPv6-konnektivitet ut på 6bone (IPv6-Internet). Det egna nätverket 
består av ett 48-bitarsprefix som man tilldelas av sin ISP och därefter subnettas det prefixet 
vidare till 64-bitarssubnät som i sin tur består av ett antal noder och hostar som 
kommunicerar endast via IPv6 med omvärlden. 
Native-IPv6 anses vara det enklaste sättet för att migrera till det nya IP-protokollet, men 
nackdelen med det är att den erbjuder en begränsad tillgång till resurser då största delen av 
internet fortfarande kommunicerar via IPv4 som inte är kompatibel med sin efterföljare [30, 
sid 351].

9.3 Dual Stack
Denna är den mest föredragna tekniken för migrering av IPv6, och det mest förekommande 
scenariot i dagens moderna IP-implementationer. Dual Stack går ut på att man använder sig 
av IPv6/IPv4-noder som konfigureras med dubbla IP-adresser, dvs. en IPv6 samt en IPv4-
adress. En sådan nod har fullt stöd för bägge protokollen, och kan bete sig som en IPv6-only-
nod när den kommunicerar med en IPv6-nod, eller som en IPv4-only-nod när den 
kommunicerar med IPv4-noder (se figur 28) [59].
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Figur 28 (Dual Stack)[60, sid 49]

9.3.1 Val av den aktiva stacken
Valet av aktiv-stack dvs. vilken stack som ska vara primär och vilken som ska vara sekundär 
körs med hjälp av DNS. Detta går ut på att man ser till att DNS returnerar A-Record (IPv4) 
eller AAAA-Record om man nu vill att IPv6 ska vara den dominerande stacken [59] (mer om 
detta finns beskrivet i Kapitel 11 (DNS)). 

9.3.2 Fördelar med Dual Stack
För att behålla konnektiviteten internt och med omvärlden är det trolig att man måste stödja 
både IPv4 och IPv6 under flera år framöver. Det mest driftsäkra sättet för att nå detta är att 
ha dubbla stackar av IP. Dual Stack är det troligaste scenariot för de flesta IT-miljöer den 
närmaste tiden, därefter kommer en gradvis övergång till att endast använda IPv6. Dual 
Stack ger fördelen att båda protokollen kan användas samtidigt utan tunnlar eller 
adressöversättningar och man får tid att successivt byta ut den utrustning som saknar IPv6-
stöd [61].

Här i Sverige är Dual Stack den rekommenderade metoden av Post- och telestyrelsen (PTS)
för att införa IPv6. Följande är ett utdrag ur Post- och telestyrelsens officiella webbsida:

"IPv4 och IPv6 kan inte kommunicera med varandra. Därför behöver organisationer ha stöd 
för båda standarderna för i först och främst sina publika e-tjänster som e-postserver, 
domännamnsserver och webbserver. Att införa IPv6 vid sidan av IPv4 är därför en 
förutsättning för en organisation att behålla och förbättra sin förmåga att kommunicera via 
internet" [62].
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9.4 Tunnling
Tunnlar används generellt för att överföra ett inkompatibelt protokoll eller något känsligt 
data över ett befintligt nätverk som stödjer tunnlingstekniker, eller att man vill ha en säker 
väg över ett icke säkert nätverk. När det gäller migrering av IPv6, så möjliggör tunnling 
isolerade IPv6-hostar, servrar, routrar och domäner att kommunicera med andra IPv6-noder 
via en IPv4-infrastrukturer. Med hjälp av tunnlar kan IPv6-hostar skapa ”end-to-end” -
kommunikationer med varandra genom att använda en IPv4-miljö som ett länknät. 
Tunnlingstekniken går ut på att kapsla in ett IPv6-paket i ett IPv4-paket och därefter skicka 
det inkapslade paketet till en IPv4-mottagare via en IPv4-länk. Mottagaren tar emot IPv4-
paketet och slutligen packar upp det inkapslade IPv6-paketet vid tunnelns slutände. Båda 
sändaren och mottagaren i detta fall måste ha en ”Dual Stack” -nod som har stöd för bägge 
protokollen (se figur 29).

Figur 29 (Tunnling) [32, sid 230]

9.4.1 Manuellt konfigurerade tunnlar (statiska tunnlar)
Manuellt konfigurerade tunnlar är en av de första migreringsmetoderna, därför stöds denna 
teknik i de flesta IPv6-implementationer idag. En sådan tunnel konfigureras genom att 
manuellt ange IPv4 och IPv6-adressen för tunnelns källa/destination. Två ”Dual Stack” -
noder (Routrar) bär IPv6-trafiken över ett IPv4-nätverk (se figur 30).
Tunneln tilldelas följande IP-adresser
En lokal IPv4-adress (Källa): En globalt routbar IPv4-adress med vilken den lokala ”dual 
stack” -noden kan nås över IPv4-nätverket. Den lokala IPv4-adressen används då som 
källadress för utgående trafik.
En bortre IPv4-adress (destination): En globalt routbar IPv4-adress med vilken den bortre 
dual stack-noden kan nås över IPv4 nätverket. Den bortre IPv4-adressen används som 
destinations-IPv4-adress för utgående trafik.
En lokal IPv6-adress: denna är en lokal-IPv6-adress som tunnelgränssnittet konfigureras 
med.
Nackdelen med en manuellt konfigurerad tunnel är att deras administration ökar i samband
med ökade antalet tunnlar [30, sid 353].
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Figur 30 (En manuellt-konfigurerad IPv6-tunnel) [32, sid 230]

9.4.1.1 IPv6 över GRE

Generic Routing Encapsulation (GRE) är en säker och stabil tunnlingsmekanism som kan 
erbjuda ”Point-To-Point” -länkar för att tunnla IPv6 över IPv4. En GRE-tunnel konfigureras 
manuellt genom att sätta käll/destinationsadresser mellan två ”dual stack” -noder, och 
därefter överföra det inkapslade IPv6-paketet över IPv4-nätverket (se figur 31). 
Fördelen med en GRE-tunnel är att den erbjuder IS-IS konnektivitet (L2) mellan ”dual stack” -
noder, Denna funktion kan vara till nytta för de organisationer som föredrar IS-IS som 
routingprotokoll för sina domäner [19, sid 264].

Figur 31 (IPv6 över en GRE-tunnel) [63]

9.4.2 Automatiska tunnlar
Till skillnad från manuellt konfigurerade tunnlar så kräver inte dessa typer av tunnlar statiska 
konfigurationer av tunnelns olika ände.  Med hjälp av Övergångsadresser dvs. IPv6 med 
inbäddade IPv4-adresser (se sektion 7.4.1.2) etablerar man en dynamisk tunnel mellan två 
IPv6-siter över en IPv4-miljö. På samma sätt som i statiska tunnlar så använder automatiska 
tunnlar sig av inkapsling för att överföra IPv6-paket över ett IPv4-nät.
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9.4.2.1 Automatisk IPv4- kompatibel tunnel 

Denna typ av tunnel använder sig av IPv4-kompatibeladresser mellan två ”dual stack” -noder 
för att överföra inkapslad IPv6-trafik över IPv4 (se figur 32). Tunnelns käll/destinationsadress
(IPv6) tas fram ur IPv4-adressens 32 bitar genom att lägga till ett 96-bitarsprefix (Se sektion 
7.4.1.2.1). All trafik som matchar prefixet 0:0:0:0:0:0/96 tunnlas automatiskt av ett så kallat 
”pseudo-interface driver” som tillhandahåller en automatisktunnling mellan de två 
interfacen av två ”dual stack” -noderna. Tunnelns käll/destinationsadress i detta fall har ett 
format av :: wxyz där wxyz är en dotted-decimalrepresentation av en publik IPv4-adress [64, 
sid 20].

Figur 32 (En automatisk IPv4-kompatibel-tunnel)[63]

9.4.2.2 6to4

Dessa typer av tunnlar sätts upp med hjälp av 6to4-adresser (se sektion 7.4.1.2.3). En 6to4-
adress har en format av 2002:WWXX:YYZZ där WWXX:YYZZ är en hexa-
decimalrepresentation av w.x.y.z (V4ADDR) dvs. den inbakade publika IPv4-adressen, följd av 
ett subnät-ID på 16 bitar som ger möjlighet för 65535 unika subnät, och slutligen ett 
interface ID av 64-bitar(se figur 16). Lik de andra tunnlingsmekanismerna så använder 6to4
sig av inkapsling för att överföra IPv6-paket över IPv4. Inkapsling sker via ett så kallat ”IPv6 
pseudo interface” som är i form av ett virtuellt IPv6-interface över IPv4-länknätet.
Huvudsakligen finns det två olika scenarion för en 6to4-implementation, antingen för att 
bundla ihop två 6to4-domäner eller en 6to4-domän med en native-IPv6-domän via så kallade 
6to4-relän [65].

9.4.2.2.1 6to4 till 6to4 

Detta går ut på att en 6to4-tunnel skapas mellan två 6to4-siter via ett IPv4-nätverk 
(exempelvis IPv4-Internet). Första 6to4-routern (den lokala routern) kapslar in IPv6-paketet i 
IPv4-headern, och därefter skickar den vidare genom IPv4-nätverket (se figur 33). När den 
andra 6to4-routern dvs. destinationsroutern i andra ändan av tunneln tar emot detta paket,
packar den upp IPv6-paketet ur IPv4-headern och skickar den vidare till destinationsvärden 
(en 6to4-host).
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Figur 33 (6to4 till 6to4) [60, sid 56]

9.4.2.2.2 6to4 till Native IPv6 (IPv6 Internet)

Detta går ut på att en 6to4-tunnel skapas mellan en 6to4-router och en 6to4-Relay-router via 
ett IPv4-nätverk (exempelvis IPv4-Internet), där 6to4-Relay-routern i sin tur är ansluten till en 
Native-IPv6-site eller IPv6-Internet (se figur 28). 6to4-routern (den lokala routern) i detta fall 
kapslar in IPv6-paketet i IPv4-headern, och därefter skickar den vidare genom IPv4-
nätverket. När 6to4-Relay-routern i andra ändan av tunneln tar emot det inkapslade paketet,
packar den upp IPv6-paketet ur IPv4-headern och skickar den vidare till destinationsvärden i 
detta fall en IPv6-only-host.

Figur 34 (6to4 till native-IPv6) [60, sid 56]

9.4.2.3 ISATAP

Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP) är en teknik för att ansluta ”dual 
stack” -noder över ett IPv4-nätverk med hjälp av så kallade ISATAP-adresser (se sektion 
7.4.1.2.4 ). IPv4-nätverket i detta fall presterar som ett länknät som överför IPv6-paket via en 
automatiskt skapad tunnel mellan två ”dual stack” -noder (se figur 35) [40]. Till skillnad från 
andra tunnlingsmekanismer så använder ISATAP IPv4-nätverket som ett virtuellt ”Non-
Broadcast Multiple Access (NBMA)” -datalänklager, dvs. IPv4-nätverket i detta fall behöver 
inte stödja multicast. Fördelen med ISATAP-tekniken är att den kan erbjuda en stegvis 
migrering till IPv6, genom att behålla sin IPv4-infrastruktur och samtidigt ha en unicast-
konnektivitet till IPv6-noder med hjälp av en ISATAP-router som kopplar ihop dessa två olika 
stackar [66].
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Figur 35 (ISATAP-tunneling) [60, sid 58]

En annan fördel med ISATAP är att den kan använda sig av båda globala och privata IPv4-
adresser, eftersom den bäddar in IPv4-adressen i sin EUI-64 identifierare. (se figur 17 under 
sektion 7.4.1.2.4 i detta dokument).

9.4.2.4 Teredo (tunnla IPv6 över UDP via NAT)

Teredo är en teknik som erbjuder IPv6-tjänster för noder som ligger bakom NAT. Med hjälp 
av Teredo-adresser (se sektion 7.4.1.2.5), servrar och Reläer skapar Teredo tunnlar för att 
överföra Native IPv6 eller 6to4-paket över UDP (se figur 36).
Teredo-mekanismen går ut på att Teredo-servern kapslar in IPv6-paketet i ett UDP-paket 
som innehåller information om den aktuella IPv4-destinationsadress samt UDP-port som är 
angivna i IPv6-destinationsadressen. Teredo-servern sedan skickar vidare paketen genom att 
använda sin egen IPv4-adress som källadress och UDP-portnummer 3544 som 
destinationsport. Teredos servrar anses vara "stateless" eftersom de hanterar en liten del av 
trafiken till Teredo-klienter. Teredo-reläer i sin tur fungerar som IPv6-routrar mellan Teredo-
tjänsten och native IPv6 Internet. 
Teredo var utformad som en "last resort" övergångsteknik för NAT-utrustningar som inte kan 
uppgraderas för att kunna erbjuda Native IPv6 eller agera som 6to4-routrar. IPv6-hostar bör 
ha en direkt IPv6-konnektivitet, men om det inte finns en sådan möjlighet kan Teredo ses 
som en lämplig tillfällig lösning [44].

Figur 36 (Teredo Tunnling) [67]
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9.4.3 Tunnel Broker
En ”Tunnel Broker” fungerar som en virtuell ISP som erbjuder IPv6-konnektivitet till ”dual 
stack” -noder (hostar eller routrar) som är redan anslutna till IPv4-internet. Denna teknik 
består av några komponenter (TB, DNS och Tunnel Broker-servrar (se figur 37)) som 
tillsammans tillhandahåller tunnling, autentisering, adressöversättning samt prefixtilldelning 
av ”dual stack” -noder som vill koma åt 6bone dvs. IPv6 Internet och andra IPv6-nät.
Tunnel Broker modellen består av följande komponenter:

Tunnel Broker (TB): TB är den plats som användaren ansluter sig till för att registrera och 
aktivera en tunnel. Genom att dela konfigurationsuppgifter (begäran) med samtliga tunnel-
servrar fungerar TB som en central för att skapa, modifiera eller ta bort någon specifik tunnel 
som tillhör någon specifik användare. TB står även för registrering DNS-information samt IP-
adresser som tillhör de olika anslutna användare.
Tunnel server (TS): En TS är en ”dual stack” -router kopplad till det globala Internet. Vid 
mottagandet av en konfigurationsbegäran från TB, skapar den, ändrar eller tar bort 
serversidan för en aktiv tunnel. Den kan även registrera användarstatistik för varje aktiv 
tunnel.
DNS: står för namnuppslag av IPv6-adresser och domännamn som tillhör de olika anslutna 
användarna i nätverket.
Klient: En ”dual stack” -nod (host eller router) som är ansluten till det globala IPv4 Internet.

En Tunnel skapas mellan en klient och en TS genom följande steg:

Steg 1: Klienterna identifierar sig för TBn genom autentisering, auktorisation och eventuellt 
”accounting” (om man nu har valt att förlita sig på befintliga AAA faciliteter såsom RADIUS). 
Detta steg kan variera beroende på hur man har satt upp säkerheten mellan TBn och 
klienterna, antingen har man en förkonfigurerad inloggning (statiskt) eller en dynamisk-
konfiguration med hjälp av en server, Huvudsaken är att man ser till att endast behöriga 
användare kommer åt tjänsten.

Steg 2: När en klient fått access till tjänsten frågar servern efter följande uppgifter
 IPv4-adressen till klientsidan av tunneln.
 Ett namn för att registrera klientsidans globala IPv6-adress i DNS.
 Klientens funktion (stand alone, host eller router).

Om klienten är en router som tillhandahåller flera hostars IPv6-tilldelning tilldelar TBn den 
routern de prefix och IPv6-adresser den behöver.

Steg 3: TBn väljer en TS som ska skapa en aktiv-tunnel åt klienten. Denna server blir klientens 
”end point” dvs. utvägen mot IPv6-konnektivitet.
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Steg 4: TBn tilldelar klienten ett IPv6-prefix. Prefixlängden kan vara någonting mellan 0 och 
128, vanligast är att den tilldelar klienten ett 48-bitarsprefix (site prefix), ett 64-bitarsprefix 
(subnät prefix) eller ett 128-bitarsprefix (host prefix (beroende på vad klienten begär).

Steg 5: TBn bestämmer en livslängd på tunneln.

Steg 6: TBn registrerar tunnelns globala IPv6-adresser (tunnelns båda änden) i DNS.

Steg 7: TBn konfigurerar serversidan av tunneln.

Steg 8: Klienten informeras om den befintliga konfigurationen inklusive tunnelns olika 
parametrar samt DNS-information.

När dessa steg har utförts är tunneln mellan klienten och TSn uppe och snurrar, och klienten 
bör kunna komma åt 6bone och andra IPv6-nätverk.

Figur 37 (Strukturen för en ”tunnel broker”) [68]

9.5 Adress och protokollöversättningar
Stateless IP/ICMP Translation (SIIT) är en mekanism som möjliggör en ”IPv6-only” -nod som 
tillhör en IPv6-miljö kommunicera med en ”IPv4-only” -nod som tillhör en IPv4-miljö, genom 
att översätta paketen till det motsvarande protokollet (version 4 till 6 eller tvärttom) och 
göra de kompatibla med varandra innan de lämnar sina områden.

9.5.1 NAT Protocol Translation (NAT-PT)
NAT-PT använder sig av en pool av globala IPv4-adresser som ska kopplas till en annan pool 
av IPv6-adresser för att erbjuda en så kallad ”transparent routing” [NAT-TERM] mellan dessa 
två olika stackar (se figur 38). Genom att kombinera SIIT-algoritmer med NAT och så kallade 
Application Level Gateway (ALG) erbjuder NAT-PT en lösning som möjliggör IPv4-noder att 
kommunicera med ”IPv6 only” -noder. NAT-PT bör inte användas i dagens IPv6-
implementeringar så länge det finns andra metoder för att nå Native IPv6 på ett bättre sätt 
(genom ”dual stack” -noder och tunnlar exempelvis) [69].
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Figur 38 (NAT-PT) [36, sid 437]

9.5.2 NAT64
NAT64 tillsammans med DNS64 möjliggör ”IPv6 only” -hostar att kommunicera (unicast) med 
IPv4-servrar, och även etablera ”peer-to-peer” -sessioner mellan IPv6 och IPv4-noder via 
UDP, TCP, eller ICMP. NAT64-tjänsten består av en NAT64-server som är end-point för en 
publik IPv4-adress (minst en adress) och ett IPv6-segment med prefixlängd /32, /40, /48, 
/56, /64, eller /96 som är ”well known” -prefixet[70, sid 4]. NAT64 översätter IPv6-paket till 
IPv4 (och tvärttom) enligt SIIT-algoritmen (RFC6145) och skapar en översattadress dvs. 
bäddar in en IPv4-adress (IPv4-adressen som den vill kommunicera med) i en IPv6-adress ur 
IPv6-segmentet och skickar paket till denna adress, Sedan skapar servern en mappning för 
dessa två adresser (IPv4 och IPv6) i en databas som kallas för Binding Information Base (BIB)
och etablerar en session mellan de för att kommunicera med varandra [71] (se figur 39).
DNS64 i sin tur är en mekanism för att syntetisera AAAA-resurser(RR) från A-resurser (se 
figur 33). IPv6-adressen som är inkluderad i den syntetiska AAAA-resursen är algoritmiskt 
genererad från den IPv4-adress och IPv6-prefix som tilldelats till NAT64-enheten enligt 
RFC6052 [72].

Figur 39 (NAT64 och DNS64) [73]
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10 IPv6- stöd
De flesta leverantörer inom data och kommunikation (hårdvara/mjukvarutillverkare, ISPer, 
myndigheter, kommuner etc.) är idag en del av IPv6-utvecklingen och de inkluderar stöd för 
det nya protokollet i deras tjänster och produkter. 
De senaste statistiker visar att fler och fler tillverkare levererar sina nya produkter med IPv6-
stöd[86], Detta sker samtidigt när de flesta internetleverantörer och myndigheter försöker 
ansluta fler användare till IPv6-molnet [62] [74].

Det finns en rad plattformer och organisationer som erbjuder statistik över antalet anslutna 
IPv6-hostar/noder till Internet. Följande är några

 IPv6 act now:
Länk: http://www.ipv6actnow.org/info/statistics/

 Google:
Länk: https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html  

 Vyncke
Länk: https://www.vyncke.org/ipv6status/project.php?metric=p&country=se
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11 QoS
De flesta QoS-mekanismer som används i IPv4 är även inkluderade i IPv6-protokollet, 
exempelvis paketklassificering, köer, traffic shaping, Weighted Random Early Detection 
(WRED), klass-baserade paketmärkning och Policing (övervakning) av IPv6-paket. IPv6
stödjer även prioriteradleverans av datatrafik genom Traffic Class (20 bitar) och Flow Label
(8 bitar) -fälten. Med hjälp av Flow Label kan en router skapa olika trafikflöden (genom att 
märka paket som kommer från någon specifik källadress) och erbjuda dem olika 
prioriteringar [75]. Traffic Class-fältet även kallad Differentiated Services (DS) fältet i sin tur 
innehåller ”Differentiated Services Code Point (DSCP)” -fältet som möjliggör routrar att 
hantera paket med olika prioritet genom att märka de med olika klassificeringar. Traffic Class
motsvarar ToS-fältet i IPv4 [30, sid 291].
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12 DNSv6
För att DNS ska fungera med IPv6 har en ny variant av Resurce Record (RR) tagits fram, det 
kallas för AAAA eller quad-A. En 128-bitarsadress kodas i datadelen av ett AAAA-RR i 
nätverket enligt byte-ordning (”high order” -byte först).
Följande är ett exmpel på hur man mappar ett hostnamn till en IPv6-adress
host1.example.com     IN     AAAA     FEC0::2AA:FF:FE3F:2A1C
En ny ”top level” -domän (IP6.INT) togs fram enligt RFC1886 för att tillhandahålla IPv6-
reversförfrågningar, men denna domän var senare ersatt enligt RFC3152 med IP6.ARPA-
domänen. Den sist nämnde används idag för att registrera alla pekningar (PTR) som tillhör 
IPv6-noder. varje hexadecimal siffra i den 32-siffriga IPv6-adressen (utelämning av nollor och 
dubbla kolon inte kan användas) blir en egen nivå i en omvänd ordning i den omvända 
domänhierarkin [76].
Följande är ett exempel på hur man mappar en IPv6-adress till ett hostnamn (PTR)
C.1.A.2.F.3.E.F.F.F.0.0.A.A.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.C.E.F.ip6.arpa.
Detta är reverse-lookup-domännamnet för IPv6-adressen FEC0 :: 2AA: FF: FE3F: 2A1C [77].

AAAA har varit tillgänglig för Berkeley Internet Name Domain (BIND) sedan lanseringen av 
4.9.4 versionen. BIND är en mjukvaruplattform som används av de flesta DNS-root-servrar, 
generiska toppdomäner (gTLD) såsom .com, net, org, samt landskod toppdomäner (ccTLD).
[32, sid 135]
När det gäller DNS för ”dual stack” -nätverk använder man oftast en teknik som kallas för 
Fully Qualified Domain Name (FQDN). Denna är en mekanism som möjliggör för ”dual stack”
-noder att indikera vilken version (stack) som ska användas när ett IP-paket sickas till en 
destination. Avsändaren (hosten) skickar en förfrågan till DNS. Om DNS returnerar en IPv4-
adress (A record), så skickar avsändaren ett IPv4-paket. Om DNS returnerar en IPv6-adress
(AAAA record), skickar avsändaren ett IPv6-paket (Se figur 40) [1, sid 797].

Figur 40 (DNS i en ”dual stack” -miljö) [32, sid 228]
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Följande scenario kan DNS ha i ett ”dual stack” –nätverk:

Förfrågan till en IPv4-adress: En ”IPv4 only” -applikation skickar en förfrågan för 
namnuppslag av FQDN för en ”A Record” (IPv4-adress). Om applikationen får tillbaka en ”A 
Record”, så kommunicerar den med host-namnet genom den IPv4-adressen.

Förfrågan till en IPv6-adress: En ”IPv6 only” -applikation skickar en förfrågan för 
namnuppslag av FQDN för en” AAAA Record” (IPv6-adress). Om applikationen får tillbaka en 
”AAAA Record” så kommunicerar den med host-namnet genom den IPv6-adressen.

Förfrågan till alla typer av adresser: En applikation som har stöd för båda IPv4 och IPv6
skickar en förfrågan för namnuppslag av FQDN för alla typer av adresser. Applikationen 
söker för en ”AAAA Record” först, Om en sådan rekord inte finns, så söker den efter en ”A 
Record” istället och kommunicerar med host-namnet genom en IPv4-adress. [32, sid 225]

12.1 Statisk konfiguration av DNS
DNS kan konfigureras statiskt (manuellt) på IPv6-noder, genom att manuellt ange IPv6-
adressen till den DNS-servern som tillhandahåller DNS-förfrågningar i nätverket.

12.2 Dynamisk- DNS (DDNS) via stateful DHCPv6 
liksom IPv4 kan IPv6-noder konfigureras med dynamiska-DNS via en DHCP-Server, i det här 
fallet tillhandahåller DHCPv6-servern båda adress/prefix tilldelning och DNS-konfiguration 
(genom att sätta dess M-flagga till "1" och O-flagga till "1") [72].

12.3 Dynamisk- DNS (DDNS) via stateless DHCPv6
Rekursiv-DNS-server (RDNSS) och DNS-Söklista (DNSSL) kan konfigureras via RA-
meddelanden. Klienter som autokonfigurerar sina IPv6-adresser via SLAAC kan få DNS-
information av en stateless DHCPv6-server genom att sätta dess M-flagga till "0" och O 
flagga till "1", och därefter låta RA bära DNS-informationen ner till klienterna. Denna är en 
ny teknik som utmärker IPv6 från IPv4 men tyvärr så stöds den inte av alla operativsystem
[78].
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13 Säkerhet
IPsec är inkluderad (som tilläggs- ”header”) i varje IPv6-implementation som en integrerad
del av protokollet, men detta gör inte IPv6 säkrare än IPv4 som de flesta tror. Nya varianter 
av de gamla säkerhetsrisker som fanns i IPv4 kan likaväl uppstå i IPv6-miljöer, och även nya 
attacker och risker är aktuella med den nya versionen av IP eftersom den har en annan 
struktur än den föregående versionen [79].

Följande är några exempel på säkerhetsaspekter hos IPv6
När en host ansluter sig till ett IPv6-intranet kan den hosten få en IPv6-adress via SLAAC eller 
DHCPv6 och börja kommunicera med andra enheter i nätverket, därför kan 
autokonfiguration anses som en säkerhetsrisk i vissa fall. För att skydda ND-baserade IPv6-
konfigurationer har Secure Neighbor Discovery (SEND) har tagits fram. SEND ger skydd mot 
ND-baserade Denial of Service (DoS) attacker från noder med manuellt konfigurerade IPv6-
adresser, som inte erhållits via RS och RA. SEND kan erbjuda skydd för RS, RA,NS och NA-
meddelanden vid adresstilldelning och ”router unreachability” -processen. Detta är en stor 
fördel över IPv4 där man inte har skydd mot DoS-attacker som manipulerar ARP [80].

En annan säkerhetsrisk uppstår när IPv6-hostar konfigurerar ytterligare vägar (Routes) via 
RA. En attacker-nod kan konfigurera IPv6-noder med felaktiga ”Routes” och försöka störa 
routingen i nätverket. RFC4191 erbjuder mekanismer för att upptäcka onåbara vägar och 
hindra dem från att läggas till i IPv6-routingtabellen [81] [82].

Risker kan uppstå även i en DHCPv6-infrastruktur, exempelvis attacker som manipulerar 
DHCPv6-meddelanden som utbytes mellan servrar och klienter. För att motverka dessa kan 
man använda sig av autentiseringsmetoder[83]. Man kan även säkra upp sin DHCPv6-miljö 
ännu mer genom att spärra falska routrar och DHCPv6-servrar, detta görs genom att aktivera 
DHCPv6 Snooping och Router Advertisement Guard. Syftet med Router Advertisement Guard
är att filtrera RA-meddelanden, Övervaka och kontrollera att filtrering av falska routrar inte 
kringgås för att vidta åtgärder när lösning på detta problem finns [84].

För att hantera integritetsaspekter finns Privacy Extensions till hands. Denna är en teknik för 
att förhindra eventuell spårning av hostar, genom att identifiera någon specifik host med 
dess statiska EUI-64 Interface-Identifierare (IID). Privacy Extensions tilldelar ett slumpmässigt
genererat IID till hosten, detta gör att en host inte kan spåras längre eftersom adressen 
ändras över tiden [85].
När det gäller säkerheten för DDNS är det viktigt att se till att bara auktoriserade hostar får 
modifiera databasen (DNS-records och uppdateringar), detta kan utföras med hjälp av 
Transaction Signatures (TSIG) och Domain Name System Security Extensions (DNSSEC) [19, 
sid 235].
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14 Implementation
Det här kapitlet handlar om en praktisk IPv6-implementation hos EPM Data AB som är en IT-
leverantör i form av en hostingplattform som tillhandahåller IT-tjänster till ett flertal företag 
med olika nätverksstrukturer. Arbetet omfattar framtagning av IPv6-adresser (val av prefix, 
subnetting, IP-plan etc.) installation samt konfiguration av nätverksutrustningar, och 
naturligtvis test och analys av trafikflödet.
Hostingplattformen (core-nätet) som är kärnan för hela EPM-molnet består av dubblerade 
Cisco ASR routerar som kör BGP mot en svensk ISP. Dessa ASR-routrar är anslutna till ett par 
dubblerade Cisco ASA5585-X brandväggar som är inställda på context-läge där varje kund har 
en egen ”virtuell” brandvägg (se figur 41).
Detta kapite kommer att gå genom de olika stegen i migreringsprocessen och kommer att 
avslutas med slutsatser och förslag på hur företaget kan gå över till det nya protokollet och 
erbjuda IPv6-tillgänglighet till sina kunder i framtiden.

Figur 41 (Strukturen av nätverket hos EPM)



60

14.1 IT- miljö
EPM Data AB grundades i början av 1990-talet i samband med den snabba utvecklingen av 
Internet i högskolevärlden. Idén var att skapa en ny modell för drift och underhåll av lokala 
nätverk som utnyttjar Internet som kommunikationsmedia för att effektivisera och 
automatisera driften och underhållet av lokala PC-nätverk.
Genom att migrera sina kunders IT-miljö till hostingplatformen erbjuder EPM olika lösningar 
inom hosting, virtualisering och drifttjänster för små och medelstora företag i 
Stockholmsregionen. Idag består EPM-molnet av ett flertals siter med olika infrastrukturer 
som oftast är i form av ett virtuellt nätverk som en del av hostingplattformen som styrs från 
huvudkontoret på Norra Stationsgatan i Stockholm.
Det praktiska arbetet (IPv6-implementationen) i denna studie har utförts på ett kund-
nätverk som är ansluten till EPM-molnet. IPv4-Strukturen för detta kund-nätverk var redan 
bestämd av företaget, dvs. det skulle konfigureras enligt förutbestämda regler och 
instruktioner för att kunna hålla måttet för ett vanligt kund-nätverk hos företaget. En sådan 
IT-miljö brukar sättas upp virtuellt som en del av hosting-plattformens infrastruktur, men 
eftersom detta arbete hade ett experimentellt syfte så ville företaget helst att 
implementationen ska utföras på fysiska utrustningar som motsvarar deras virtuella resurser 
i funktionalitet och prestanda.
Ett kund-nätverk hos EPM kan variera i dess storlek, struktur, funktionalitet och egenskaper 
beroende på kundens resurser och behov, men enligt personalen på företaget så är 
grundtopologin i stort sett densamma för de flesta kunder, så det scenariot som företaget 
har tagit fram som labbmiljö för det här arbetet föreställer ett vanligt (mest förekommande) 
kund-nätverk (se figur 42). 
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Figur 42 (Klient-Nätet)

14.2 Grundkonfiguration
I detta steg av arbetet ska nätverksutrustningar förberedas för grundinstallation och 
konfiguration. Detta omfattar fysiska kopplingar mellan utrustningar, installation samt 
uppgradering av mjukvara och installation av ett fjärstyrningssystem via Secure Shell (SSH)
och Telnet för att nå utrustningar via internet och styra de från en arbetsstation. 

14.2.1 Fysisk koppling mellan nätverksutrustningar och arbetsstation
Min arbetsstation består av en laptop (PC) som kör Windows 7 vars nätverkskort har stöd för 
båda IPv4 och IPv6. På denna laptop har jag installerat CLI-klienten ”Putty” för att utföra 
textbaserade konfigurationer i mina nätverksutrustningar, och även installerat Adaptive 
Security Device Manager(ASDM) som är ett grafiskt verktyg (GUI) för att konfigurera Ciscos 
brandväggar (ASA) (se figur 43 och 44).
En konsolkabel är dragen mellan port COM-4 (via USB) på min laptop och konsolporten på 
mina utrustningar (XROUTER, XSWITCH samt XASA). Detta var ett första steg för att komma 
åt deras mjukvara (IOS) för att börja utföra mina konfigurationer. 
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Figur 43 (Inloggning på ASDM Version 6.4)

Figur 44 (Cisco ASDM)

14.2.2 Uppgradering av IOS via TFTP
Det finns olika metoder för att uppgradera mjukvaran av en nätverksutrustning. Man kan 
kopiera över image-filen (uppgraderingsfilen) till minneskortet på enheten (router, 
brandvägg, switch etc.), använda sig av ett externt minne exempelvis en USB-dosa (om 
enheten har stöd för det), Eller att använda sig av TFTP eller SFTP/SCP server. Jag har använt 
mig av en ”Solarwinds” TFTP server som är en kostnadsfri applikation. (Se bilaga 1 för 
detaljerad installation av Solarwinds TFTP-Server).
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Följande noder har uppgraderats till respektive programvara 
XROUTER (en kund-CPE)
Cisco IOS Software, 2800 Software (C2800NM-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(25f), 
RELEASE SOFTWARE (fc2) 
XSWITCH (en L2- switch)
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANLITEK9-M), Version 12.2(50)SE5, RELEASE 
SOFTWARE (fc1)

XASA (kund-brandvägg)
Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 8.4(4)
(Mer information om hård/mjukvaran på dessa utrustningar finns i bilaga 2 ).

14.2.3 Installation av Secure Shell (SSH) 
Eftersom XROUTER och XASA skulle tilldelas skarpa (publika) adresser som jag hade fått låna 
av företaget, var det rätt praktiskt att utföra resten av alla konfigurationer fjärrstyrt via 
Internet (Putty/SSH). (Se bilaga 3 för detaljerad installation/konfiguration av denna tjänst).

14.3 Konfiguration av en IPv4- infrastruktur
I detta kapitel konfigureras ett klient-nät med IPv4-adresser. Strukturen av detta klient-nät 
(design, fysisk uppsättning, konfigurationer osv.) är föreslagen av EPM för att uppfylla vissa 
krav och förutsättningar. Målet är att bygga upp ett IPv4-nätverk som enligt företaget kan 
motsvara ett karakteristiskt kund-nät. Detta nät kommer senare att användas som en test-
miljö för detta examensarbete, dvs. för att migreras till IPv6.

14.3.1 Ipv4- adressplan
Under arbetet har jag använt mig av routbara (publika) adresser som jag har fått låna av 
EPM. Dessa adresser skulle konfigureras enligt de instruktioner som jag hade fått av min 
handledare på företaget för att uppfylla kraven för klientnätets anslutning ut mot utvärlden 
(internet) och de interna enheterna i LANet, samt DNS-servern. Jag har dessutom använt mig 
av ett privat-nät (icke routbara adresser) för mina klienter (hostar)som är inkopplade till 
insidan av min brandvägg (XASA).



64

Tabellen nedan (tabell 5) föreställer en IP-plan över de IPv4-adresser som ingår i IPv4-
strukturen i detta arbete 
Beskrivning Antal 

Host
Nätadress Host 

(oktet)
Broadcast Netmask Wildcard

ISP-länk-nät 6 93.158.94.96/29 97-102 93.158.94.103 255.255.255.248 0.0.0.7
Klient-nät 
(publikt)

6 93.158.94.104/29 105-110 93.158.94.111 255.255.255.248 0.0.0.7

Klient-nät 
(privat)

254 192.168.1.0/24 1-254 192.168.1.255 255.255.255.0 0.0.0.255

XROUTER-To-
ISP

2 93.158.94.96/29 97-98 93.158.94.103 255.255.255.248 0.0.0.7

XROUTER-To-
XASA
(Outside)

2 93.158.94.104/29 105-106 93.158.94.111 255.255.255.248 0.0.0.7

XSWITCH 1 93.158.94.104/29 107 93.158.94.111 255.255.255.248 0.0.0.7

Klient-server 1 192.168.1.0/24 3 192.168.1.255 255.255.255.0 0.0.0.255
DHCP 32 192.168.1.0/24 5-36 192.168.1.255 255.255.255.0 0.0.0.255
NAT
Klient-LAN 
(192.168.1.5-
36) (NAT)

1 93.158.94.104/29 8 93.158.94.111 255.255.255.248 0.0.0.7

Klient-server 1 93.158.94.104/29 9 93.158.94.111 255.255.255.248 0.0.0.7

Lediga rymder
93.158.94.96 4 93.158.94.96/29 99-102 93.158.94.103 255.255.255.248 0.0.0.7
93.158.94.104 1 93.158.94.104/29 110 93.158.94.111 255.255.255.248 0.0.0.7

192.168.1.0 218 192.168.1.0/24 37-254 192.168.1.255 255.255.255.0 0.0.0.255
192.168.1.0 1 192.168.1.0/24 2 192.168.1.255 255.255.255.0 0.0.0.255
192.168.1.0 1 192.168.1.0/24 4 192.168.1.255 255.255.255.0 0.0.0.255
Enhet Gränssnitt Beskrivning IP-adress VLAN
XROUTER GigabitEthernet0/1 Till internet 93.158.94.98

GigabitEthernet0/0.555 Länk till XASA 
och outside 
vlan 555

93.158.94.105 555

XSWITCH Vlan555 Management 93.158.94.107 555
FastEthernet0/24 Till XASA 

Ethernet0/0
”Access” 555

GigabitEthernet0/1 Till XROUTER 
Gi0/0

”Trunk” 1 & 555

XASA Ethernet0/1 
(VLAN1/exjobb.inside)

Inside 192.168.1.1 1

Ethernet0/0 
(VLAN555/Outside)

Outside 93.158.94.106 555

Tabell 5 (Ipv4 adress-plan)
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14.3.2 Klientrouter (XROUTER)
XROUTER föreställer en kundplacerad router (CPE), och fungerar som en länk mellan Internet
och det interna nätet (se figur 45). XROUTERs GiG0/1-interface är konfigurerad med 
adressen 93.158.94.98/29 ur ”93.158.94.96/29” -nätet som är ett länknät på företagets ISP
(Availo Networks AB). Routerns lokala databas innehåller en användare (younis) som 
möjliggör SSH-access via Internet (se bilaga 3 för mer information om SSH-konfigurationen).
Då företaget kör BGP som routingprotokoll mellan företagets huvud-router (ASR-router) och 
ISPn, behövde man lägga in en ”default route” i varje enhet (XROUTER, XSWITCH och XASA)
för att tala om för de vart de ska skicka trafiken. En sådan default möjliggör klientnätets 
enheter hitta vägen ut till den förbindelsen (Till ASR-routern och därefter till ISPn).
Följande rad visar konfigurationen av den statiska routen:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 93.158.94.97 
XROUTERs ”GiG0/0” -interface i sin tur är konfigurerad med ett sub-interface (GiG0/0.555)
och har fått en IP ur ”93.158.94.104/29” -nätet (93.158.94.105/29)  med hjälp av följande 
konfiguration

interface GigabitEthernet0/0.555
description inside network
encapsulation dot1Q 555 native
ip address 93.158.94.105 255.255.255.248

Denna länk går mot  XSWITCHens ”GiG0/1” -interface som är en trunk-port för Vlan 555 
(outside vlan) och därefter till brandväggens utsida-interface (ethernet0/0).(Se figur 40)
XROUTER är konfigurerad med en DNS-server för att möjliggöra adressöversättningar för det 
interna nätet. DNS-konfigurationen ser ut som följande

ip domain name exjobb.local (exjobb.local är domänen för detta arbete)
ip name-server 83.140.27.11 (denna är företagets primära DNS-server)
ip name-server 83.140.27.12 (alternativ DNS-server)
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Figur 45 (Klient-Routern(XROUTER)Cisco 2821)

14.3.3 Klientswitch (XSWITCH)
XSWITCH (se figur 46) är en ”access” -switch som är placerad mellan XROUTER och XASA. 
Denna nod är konfigurerad med VLAN1 (inside) och VLAN 555 (outside) för att terminera in 
och utsida-trafiken via port Fastethernet0/24 (ner till XASA) och GiG0/1 (upp till XROUTER) 
med hjälp av följande konfiguration

interface FastEthernet0/24
description To ASA Ethernet0/0
switchport access vlan 555
switchport mode access

interface GigabitEthernet0/1
description To router Gi0/0
switchport trunk native vlan 555
switchport trunk allowed vlan 1,555
switchport mode trunk
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XSWITCH innehåller även DNS-information (Domännamn och DNS-server) och är
konfigurerad med en management-adress ur ”93.158.94.104/29” -nätet (93.158.94.107/29) 
för att kunna nås via Telnet. Naturligtvis en användare med lösenord finns med i dess lokala 
databas för administreringssyften.

Figur 46 (Klient-Switchen(XSWITCH) Cisco 2960-S)

14.3.4 Klientbrandvägg (XASA)
XASA (se figur 47) fungerar som en knutpunkt mellan det interna nätet (Klient-LANet, Klient-
server etc.) och XROUTER. XASAs huvudroller består av adresstilldelning, access till utsidan, 
separering av olika användare med hjälp av VLAN, adressöversättningar, DNS-informering 
m.m.

Figur 47 (Klient-Brandväggen(XASA) Cisco ASA 5505)
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14.3.4.1 Adresstilldelning & VLAN

XASA är konfigurerad med en DHCP-server (exjobb-inside) som delar ut IPv4-adresser till det 
interna nätet (Klient-LANet) ur ”192.168.1.0/24” -nätet. 
Detta klient-nät i sin tur är placerad i ett virtuellt-LAN med namnet ”VLAN 1” enligt nedan

XASA(config)#interface Vlan1
XASA(config)#description Inside
nameif exjobb-inside
XASA(config)#security-level 100
XASA(config)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

DHCP-poolen omfattar adresserna mellan 192.168.1.5 och 192.168.1.36. Resten av blocket 
dvs. adresserna 192.168.1.2 till 192.168.1.4 samt 192.168.1.37 till 192.168.1.254 är 
reserverade för statiska konfigurationer, Till exempel Klient-Servern som sitter på samma nät 
dvs. 192.168.1.0/24 har fått en statiskadress på 192.168.1.3/24.
Utsida-interfacet is sin tur har blivit placerat i ett annat VLAN med namnet VLAN 555 och 
blivit tilldelat en publik IP-adress på 93.158.94.106/29.

14.3.4.2 Adressöversättningar (NAT och PAT)

Eftersom ”192.186.1.0/24” -nätet är ett privat nät som företaget använder bara lokalt (icke 
routbar) så måste dess adresser översättas på något sätt så de interna enheter (klienthostar, 
servrar etc.) som sitter på det nätet kan skicka data-paket över Internet.
EPM brukar konfigurera NAT och PAT för att översätta kundernas IP-adresser till publika 
adresser ur 93.158.94.104/29 nätet som är ett publikt nät.
Konfigurationen sker med hjälp av kommandot ”Object Network Group”. Detta commando 
liknar en programmeringsvariabel som blir tilldelat ett värde och sedan blir anropad i 
programmet. I mitt fall har jag skapat en Network-Object med namnet ”INTERNAL-RANGE” 
och kopplat det interna LANet med IP-ranget 192.168.1.5-192.168.1.36 till detta objekt. 
Sedan med hjälp av Dynamic-PAT har jag döljt det privata ranget bakom den publika IP-
adressen 93.158.94.108/29, detta gör att allt trafik som kommer från EXTERNAL-RANGE dvs. 
”192.168.1.5-192.168.1.36/24” -intervallet kommer se ut som att det kommer ifrån adressen 
93.158.94.108/29 (se figur 48 och 49).

Konfigurationen ser ut som nedan
XASA(config)# object network INTERNAL-RANGE
XASA(config-network-object)# range 192.168.1.5 192.168.1.36
XASA(config-network-object)# nat (exjobb-inside,outside) dynamic 93.158.94.108
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För klient-servern som har adressen 192.168.1.3/24 har jag kört en statisk mappning mot 
adressen 93.158.94.109/29 som nedan

XASA(config)# object network INTERNAL-SERVER
XASA(config-network-object)# host 192.168.1.3
XASA(config-network-object)# nat (exjobb-inside,outside) static 93.158.94.109 

Figur 48 (XASANs ASDM visar Object Network Group)

Figur 49 (XASANs ASDM visar Nat & Pat regler)

14.3.4.3 Tillåta eller neka trafik

Insida-interfacet på en ASA-brandvägg som default konfigurerad med en säkerhetsnivå på 
100 (högsta säkerhetsnivån), detta innebär att Brandväggen kommer neka allt trafik som är 
på väg in mot det interfacet så länge det inte finns några förkonfigurerade regler för att 
tillåta den trafiken. För att tillåta önskad trafik gå genom behöver man tillåta sin öppna 
luckor i insida interfacet, detta görs oftast med hjälp av Access-Listor (ACL).
För att låta mitt klient-Lan (INTERNAL-RANGE) och klientservern (INTERNAL-SERVER) som 
ärinkopplad till XASAns Ethernet0/1) komma ut på Internet (www) och kunna skicka och ta 
emot ICMP-meddelande (ping)har jag skapat en Access-Lista med namnet ” ACL-OUTSIDE-
IN” och kopplat dessa enheter (med deras NAT&PAT adresser) till denna ACL.
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Konfigurationen ser ut som följande
XASA(config)#access-list ACL-OUTSIDE-IN extended permit icmp any any
XASA(config)#access-list ACL-OUTSIDE-IN extended permit tcp any host 93.158.94.108 eq 
www 
XASA(config)#access-list ACL-OUTSIDE-IN extended permit icmp any host 93.158.94.108
XASA(config)#access-list ACL-OUTSIDE-IN extended permit icmp any host 93.158.94.109
XASA(config)#access-list ACL-OUTSIDE-IN extended permit tcp any host 93.158.94.109 eq 
www 
XASA(config)# access-group ACL-OUTSIDE-IN in interface outside

14.3.4.4 Statisk route mot XROUTER

Lik XROUTER så använder XASA en statisk-route för att peka på nästa destination, och 
anledningen till detta var som jag hade nämnt tidigare att vi inte använder oss av något 
routingprotokoll i detta klient-nät.
Konfigurationen av en sådan statisk-route ser ut som nedan

XASA(config)#route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 93.158.94.105 1 

Den här statiska routen gör att XASA skickar allt trafik som den inte känner igen till 
XROUTERs insida dvs. Interface Gigabit 0/0.555 som har IP-adressen 93.158.94.105/29

14.3.4.5 DNS- information till klienter

XASA är konfigurerad med de nödvändiga DNS-information (Domännamn och DNS-server) 
för att tillhandahålla klienternas namn/adressöversättningar. 
Så här ser DNS-informationen ut i konfigurationsfilen

dns domain-lookup outside
dns server-group DefaultDNS
name-server 83.140.27.11
name-server 83.140.27.12
domain-name exjobb.local
dns server-group exjobb

För att konfigurera dynamiska DNS-information via DHCP behöver man lägga in följande 
rader
XASA(config)# dhcpd address 192.168.1.5 192.168.1.36 exjobb-inside
XASA(config)# dhcpd dns 83.140.27.11 [83.140.27.12]
XASA(config)# dhcpd domain exjobb.local
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14.3.5 Klient- LAN
I det scenario som företaget har tagit fram åt mig består detta lokala nät av 31 klienter som 
får sina IP-adresser via DHCP (ur IP:192.168.1.5-36/24). Operativsystemet som används i 
detta LAN är Microsoft windows 7, och dessa hostar är kopplade till XASAns insida-interface 
(exjobb-inside) som består av brandväggens Ethernet 0/1. Dessa hostar är placerade i ett 
virtuellt LAN med namnet ”VLAN 1” och  är anslutna till Internet via XROUTERs länk till ISP. 
Datatrafiken som kommer från detta LAN översätts till en dynamisk NAT-adress på 
93.158.94.108/29.

14.3.6 Klientserver
Denna är en klientserver som är inkopplad på brandväggens insida och är ansluten till resten 
av nätet och internet via en statisk IP-adress på 192.168.1.3/24 som senare översätts till 
93.158.94.109/29 som är en publik IP-adress (statisk NAT) innan den lämnar det lokala nätet.
Denna är endast en experimental server som inte innehåller några klientresurser. Dess roll 
består av följande

 Anslutning till de andra enheterna i nätet samt Internet via sin IPv4 adress.

 Stöd förIPv6 och dess funktioner. 

 Att kunna få adressöversättningar via DNS (båda IPv4 och IPv6).
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Figur 50 (Klientnätet (IPv4) )
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14.4 Migrering till IPv6
Klient-nätet som utformades under Kapitel 18.3 (se figur 50) kommer nu att användas som 
en labbmiljö för att utföra en praktisk fördjupning i den nya versionen av IP. De 
konfigurationer som utfördes under föregående kapitel kommer nu att kompletteras med 
IPv6-konfigurationer. De kommande sektioner i detta kapitel kommer att gå genom de olika 
stegen i processen, såsom framtagning av IPv6-adresser, design, konfigurationer osv. 

14.4.1 Val av metod (Dual Stack och Tunnel broker)
Efter avslutade studier kring de olika metoderna som är beskrivna i kapitel 13 (IPv6-
migreringstekniker) och strukturen samt innehållet av klient-nätet hos EPM (se kapitel 18.3 
(Konfiguration av en IPv4-infrastruktur)) kom jag fram till följande resonemang

 Automatiska tunnlar med IPv4-kompatibla adresser kan ses som en bra och en enkel 
mekanism för att erbjuda IPv6-tillgänglighet för isolerade dual stack-noder, men 
nackdelen med denna metod är att den inte löser IPv4-adressbristen, Sedan så vill 
man helst inte använda sig av en lösning där man omfattar hela IPv4-routingtabeller i 
IPv6-världen. Att ha dubbla routingtabeller dessutom kan resultera fem gånger större 
routingtabeller och detta kan i sin tur innebära högre komplexitet och mindre 
effektivitet av den egna IT-miljön och det stora Internet.

 6to4 kan vara ett smidigt och effektivt sätt för att sätta upp tunnlar mellan isolerade
6to4-siter (IPv6-öar via IPv4 eller IPv4-öar via IPv6), eller för att få IPv6-konnektivitet 
som nämndes tidigare i sektion 13.4.2.2.2 ”6to4 till Native-IPv6 (IPv6 Internet)”. I 
detta arbete skulle 6to4 kunna vara användbar för att konfigurera upp XROUTER mot 
ISPn och därefter ansluta hela nätverket till 6bone, men eftersom Availo Networks
inte kunde erbjuda Native-IPv6 då detta arbete påbörjades, var 6to4 inte längre en
passande metod för denna migrering.

 Dual Stack och Tunnel Broker kan vara de mest lämpliga teknikerna för att ansluta 
EPM till IPv6 Internet. Dual Stack i detta fall kan erbjuda IPv6-kompatibla noder, 
medan ”Tunnel Broker” -tekniken ser till att dessa noder ansluts till IPv6-Internet och 
nås utifrån. Genom att konfigurera de olika gränssnitten i nätverket med dubbla (IPv4
& IPv6) adresser kan man ha två helt oberoende IP-stackar samtidigt. Fördelen med 
detta är att klient-nätverket kan få IPv6-stöd utan att behöva utföra dramatiska 
förändringar i dess struktur. Företaget kan fortsätta kommunicera via IPv4-stacken
och ha en IPv6-stack som kan sättas igång i framtiden. En annan fördel med att 
använda sig av en Tunnel Broker är att den oftast erbjuder flera tillägg och ibland 
gratistjänster (exempelvis IPv6-prefix/adresser och DNS) till användaren i samband 
med anslutning till tjänsten.
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14.4.2 IPv6- adressplan
För det här arbetet har jag använt mig av ett 48-bitarsprefix, och sedan subnettat det vidare 
till 256 st 56-bitarssubnät där varje subnät ger möjlighet till 65536 st 64-bitarssubnät enligt 
följande kalkylering
-----------------------------------------------------------------------------------------
48-bitarsprefix => 2001:0DB8:1234:0000:/48
Subnätmask          => FFFF:FFFF:FFFF:0000:
Antalet 56-bitarssubnät =>  256 
-----------------------------------------------------------------------------------------
Gav följande 56-bitarsprefix
-----------------------------------------------------------------------------------------
2001:0DB8:1234:0000::/56 
2001:0DB8:1234:0100::/56 
2001:0DB8:1234:0200::/56 
2001:0DB8:1234:0300::/56 
2001:0DB8:1234:0400::/56 
2001:0DB8:1234:0500::/56 
2001:0DB8:1234:0600::/56 
2001:0DB8:1234:0700::/56 
2001:0DB8:1234:0800::/56 
2001:0DB8:1234:0900::/56 
.
.
(Fortsätter tills den når 256 st  56-bitarsprefix

De 56-bitarsprefix (nät) som jag har använt mig av i detta projekt är följande
2001:0DB8:1234:A100::/56 
2001:0DB8:1234:A200::/56 
2001:0DB8:1234:A300::/56 
2001:0DB8:1234:F100::/56 
2001:0DB8:1234:F200::/56 
Var och ett av dessa nät har jag subnettat vidare till 64-bitarsnät som nedan:

-----------------------------------------------------------------------------------------
56-bitarsprefix => 2001:0DB8:1234:A100:/56
Subnätmask           => FFFF:FFFF:FFFF:FF00:
Antal 64-bitarssubnät => 256 
-----------------------------------------------------------------------------------------
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Gav följande 64-bitarsprefix 
-----------------------------------------------------------------------------------------
2001:0DB8:1234:A100::/64 
2001:0DB8:1234:A101::/64 
2001:0DB8:1234:A102::/64 
2001:0DB8:1234:A103::/64 
2001:0DB8:1234:A104::/64 
2001:0DB8:1234:A105::/64 
2001:0DB8:1234:A106::/64 
2001:0DB8:1234:A107::/64 
2001:0DB8:1234:A108::/64 
2001:0DB8:1234:A109::/64 
.
.
(Fortsätter tills den når 256 st  64-bitarsprefix (nät)

I detta arbete har jag använt mig av följande 5 näten för att konfigurera upp IPv6-stacken

 2001:0DB8:1234:A101::/64 (Mellan XROUTER och XASA).
 2001:0DB8:1234:A102::/64 (XROUTER och DNSv6-Server).
 2001:0DB8:1234:A103::/64 (Klient-LAN & Klient-server).
 2001:0DB8:1234:F101::1/64 (Loopback 1”epmproxyserver.exjobb.local”).
 2001:0DB8:1234:F201::1/64 (Loopback 2”epmclientserver.exjobb.local”).

Varje 64-bitarsnät ger 18,446,744,073,709,551,616 IPv6-adresser, detta innebär att vår 
lediga adressrymd som består av 65531 st 64-bitarssubnät kan garantera all framtida 
expansion för företaget. 
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Beskrivning Antal Host Nätadress Host (oktet) Netmask
ISP-länk-nät 18,446,744,07

3,709,551,616
2001:0DB8:1234:A102::/64 -- FFFF:FFFF:FFFF:FF00

Klient-nät 
(publikt)

18,446,744,07
3,709,551,616

2001:0DB8:1234:A101::/64 -- FFFF:FFFF:FFFF:FF00

Klient-LAN 
(SLAAC)

18,446,744,07
3,709,551,616

2001:0DB8:1234:A103::/64 -- FFFF:FFFF:FFFF:FF00

AAAA 18,446,744,07
3,709,551,616

2001:0DB8:1234:F101::/64            -- FFFF:FFFF:FFFF:FF00

AAAA 18,446,744,07
3,709,551,616

2001:0DB8:1234:F201::/64            -- FFFF:FFFF:FFFF:FF00

XROUTER-
To-ISP

2 2001:0DB8:1234:A102::/64 0001-0002 FFFF:FFFF:FFFF:FF00

XROUTER-
To-XASA
(Outside)

2 2001:0DB8:1234:A101::/64 0001-0002 FFFF:FFFF:FFFF:FF00

Klient-server 1 2001:0DB8:1234:A103::/64 0003 FFFF:FFFF:FFFF:FF00
DNSv6-
server

1 2001:0DB8:1234:A102::/64 0002 FFFF:FFFF:FFFF:FF00

AAAA (lo1) 1 2001:0DB8:1234:F101::/64 0001 FFFF:FFFF:FFFF:FF00
AAAA (lo2) 1 2001:0DB8:1234:F201::/64 0001 FFFF:FFFF:FFFF:FF00
Enhet Gränssnitt Beskrivning Ipv6-adress VLAN
XROUTER GigabitEthernet0/1 Till DNSv6-

server
2001:0DB8:1234:A102::1/64

GigabitEthernet0/0.555 Länk - XASA 
(outside vlan 
555)

2001:0DB8:1234:A101::1/64 555

Loopback 1 EPMproxyser
ver(AAAA)

2001:0DB8:1234:F101::1/64

Loopback 2 Epmclientser
ver (AAAA)

2001:0DB8:1234:F201::1/64

XASA Ethernet0/1 
(VLAN1/exjobb.inside)

Inside 2001:0DB8:1234:A103::1/64 1

Ethernet0/0 
(VLAN555/Outside)

Outside 2001:0DB8:1234:A101::2/64 555

                                                                    Tabell 6 (Ipv6 adress-plan)
Innan man påbörjar konfigurationsarbeten bör man ha en adressplan och tänkta 
brandväggsregler klara för sig. Vill man använda DHCPv6, SLAAC eller manuellkonfigurering? 
En föreslagen lösning är att dela ut prefix från brandväggen men sätta manuella adresser på 
servrar (dels för att underlätta konfigurationer samt felsökningar, och dels för att undvika 
nya adresser vid hårdvarubyten) och låta klienter göra automatiska konfigurationer.
I detta arbete sker adresstilldelning båda statiskt och dynamiskt (via SLAAC), beroende på 
var man befinner sig i nätverket och vilken utrustning som konfigureras. 
(Observera att I dessa är privata adresser, eftersom företaget saknar IPv6-
adresser/konnektivitet från sin ISP).
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14.4.3 XROUTER (Dual Stack)
IPv6-konfigurationen för denna enhet omfattar följande moment

14.4.3.1 IPV6- adresser på interfacen

Utsida interfacet (Int.Gig0/1) har nu fått en IPv6-adress på 2001:DB8:1234:A102::1/64, och 
Insida interfacet (Int.Gig0/0.555) har fått 2001:DB8:1234:A101::1/64. Dessa IPv6-adresser 
körs parallellt med IPv4-adresserna på samma Interface och helt oberoende av varandra.

14.4.3.2 V6- SSH

Eftersom XROUTER är som en ”Edge Router” körs SSH via den först och sedan vidare till de 
andra enheterna i nätverket, men eftersom nätet inte är anslutet till IPv6 Internet så fanns 
ingen möjlighet för att testa SSH remote.  SSH funkar annars till XASA via dess utsida-
interface (Int VLAN 555) som ligger i samma IPv6-nät som XROUTERs Int.GiG0/0.555 (se figur 
51).

Figur 51 (V6-SSH mellan XROUTER och XASA )

14.4.3.3 DHCPv6- server

Denna skulle vara XROUTERs nya roll när IPv6 kom in i bilden. XROUTER har konfigurerats för 
att vara en ”Stateless DHCPv6 Server”. ”Stateless” i detta sammanhang innebär att den inte 
delar ut IPv6-prefix till hostar utan endast skickar vidare DNS-parametrar via Router 
Advertisements (RA). Tanken bakom denna uppsättning var att XROUTER skulle skicka 
dynamisk DNS-information till klienterna på LANet via XASA som skulle nu vara en DHCPv6-
relä, men denna idé fick jag senare lägga ner på grund av att jag inte lyckades konfigurera 
brandväggen som en ”DHCPv6-relä då dess mjukvara inte hade stöd för det.
Konfigurationen av Stateless DHCPv6-Server var som följande

XROUTER(config)# ipv6 dhcp pool DHCPv6-POOL (Skapar en adresspool för DHCPv6-Servern)
XROUTER (config-dhcp)# dns-server 2001:DB8:1234:A102::2 (adressen till DNSv6-server)
XROUTER (config-dhcp)# domain-name exjobb.local (Domännamn)
XROUTER (config-dhcp)# int Gigabit0/0.555 (Interfacet mot XASA)
XROUTER (config-if)# ipv6 dhcp server DHCPv6-POOL (Anger namnet på DHCPv6-servern)
XROUTER (config-if)# ipv6 nd other-config-flag (Gör att andra sidan får dynamiska DNS-
parametrar).
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14.4.3.4 Statisk route mot Klient- LAN:et

Nu när Klient-LANet hade fått ett eget IPv6 nät och inte behövde gömma sig bakom NAT
behövde XROUTER ha en statisk-route till det nätet.
Följande har konfigurerats
XROUTER(config)# ipv6 route 2001:DB8:1234:A103::/64 2001:DB8:1234:A101::2 (Denna rad 
talar om för routern att för att ta sig till 2001:DB8:1234:A103::/64 nätet bör trafiken gå via 
2001:DB8:1234:A101::2 som är IPv6 adressen till XASAs VLAN 555 dvs. ”Outside” -interface).

14.4.3.5 AAAA och Loopback

XROUTER har konfigurerats med 2 loopback-adresser (interface Loopback1 och 2) för att 
tillhandahålla IPv6-adress/namnuppslag med hjälp följande konfiguration 

XROUTER(config)# interface Loopback1
XROUTER(config)# description epmproxyserver(AAAA)
XROUTER(config)# ipv6 address 2001:DB8:1234:F101::1/64

XROUTER(config)# interface Loopback2
XROUTER(config)# description epmclientserver(AAAA)
XROUTER(config)# ipv6 address 2001:DB8:1234:F102::1/64

14.4.3.6 DNSv6

XROUTER är nu konfigurerad med båda DNSv4 och DNSv6 som nedan
XROUTER(config)# ip domain name exjobb.local (Domännamn för nätet)
XROUTER(config)# ip name-server 83.140.27.11 (Primär DNSv4-Server som tar hand om A 
record)
XROUTER(config)# ip name-server 83.140.27.12 (Sekundär DNSv4-Server som tar hand om A 
record)
XROUTER(config)# ip name-server 2001:DB8:1234:A102::2 (DNSv6-server som tar hand om 
AAAA record)

14.4.4 XSWITCH (Dual Stack)
Under kapitel 18.3 kunde XSWITCH stå till tjänst utan några helst problem med IPv4-
adresser, men senare under arbetets gång insågs det att Cisco 2960-S switchar inte hade 
fullt stöd för IPv6, och att de inte kunde uppgraderas heller till den IPv6-kompatible ”LAN 
Base” – operativsystemet (Cisco IOS).
Efter samtal med EPM kom vi överens om att om företaget skulle vilja ha en switch kopplad 
till klient-LANet i framtiden, men då ska den vara en fullt IPv6-kapabel-switch. 



79

Vid denna tidpunkt var det klart att XSWITCH inte längre var en aktuell nod för min 
uppsättning. Den eliminerades bort från nätverket och då direktkopplades XROUTERs 
Int.GiG0/0.555 mot XASAs Ethernet0/0 (VLAN 555 (Outside)).

14.4.5 XASA (Dual Stack)
IPv6-Konfigurationen för XASA består av följande delar

14.4.5.1 IPv6- adresser på interfacen

Insidan av brandväggen (Ethernet0/1-(VLAN 1) har nu tilldelats en publik IPv6-adress på 
2001:0DB8:1234:A103::1/64, och utsidan (Ethernet0/0-(VLAN 555) i sin tur har blivit 
konfigurerad med en IPv6-adress av 2001:0DB8:1234:A101::2/64.

14.4.5.2 Klient- LAN (IPv6)

Klient-LANet som är ansluten till brandväggens insida har nu blivit tilldelat ett publikt prefix 
av 2001:0DB8:1234:A103::/64 som ger möjlighet till 18,446,744,073,709,551,616 IPv6-
adresser. Klienterna i sin tur är konfigurerade med ”SLAAC” som gör att de får sina IPv6-
adresser automatiskt via ICMPv6 och RA utan att behöva någon DHCPv6-server (se figur 52). 
Denna lösning gör att LANet inte kommer att behöva ligga bakom NAT längre, och att 
klienterna kan etablera ”point-to-point” -anslutningar med andra IPv6-noder ute på Internet
när företaget får IPv6-konnektivitet. 
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Figur 52 (En klient-host som har konfigurerats med IPv6 och DNS via SLAAC)

14.4.5.3 Default och statiska routes för IPv6- trafik

Brandväggen är konfigurerad med följande default route
XASA(config)# ipv6 route outside ::/0 2001:DB8:1234:A101::1 (detta gör att XASA skickar  
allt okänd trafik [som den inte har route till] vidare till XROUTER via dess Int.GiG0/0.555).

Även ett statiskt grannskap med hjälp av ”IPv6 neighbor”kommandot är konfigurerat
XASA(config)# ipv6 neighbor 2001:DB8:1234:A101::1 outside 0021.55de.5880 (Detta gör att 
XASA etablerar ett grannskap I sin “neighbor table” med XROUTERs Int.GiG0/0.555 som har 
MAC-adressen 0021.55de.5880).
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14.4.5.4 Brandväggsregler för IPv6- trafik

Det interna nätet 2001:0DB8:1234:A103::/64 som nu representeras av objektgruppen 
”INTERNAL-V6-SUBNET” har nu tillgång till följande tjänster

XASA(config)# ipv6 access-list INTERNAL-V6-ACL permit icmp6 any any (ICMPv6)
XASA(config)# ipv6 access-list INTERNAL-V6-ACL permit tcp any object INTERNAL-V6-SUBNET 
eq pptp (Point-To-Point)
XASA(config)# ipv6 access-list INTERNAL-V6-ACL permit tcp any object INTERNAL-V6-SUBNET 
eq www (Internet)
XASA(config)# ipv6 access-list INTERNAL-V6-ACL permit icmp6 any object INTERNAL-V6-
SUBNET (ICMPv6)
Observera att även Klient-Servern som är nu konfigurerad med IPv6-adressen  
2001:DB8:1234:A103::3/64 har alla dessa rättigheter eftersom den sitter på samma subnät
och inte kör NAT längre.
Dessa regler kan ses tydligare i följande skärmdump på XASAns ASDM-interface:

Figur 53 (IPv6-Brandväggsregler för XASA)
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14.4.5.5 Konfiguration av DNSv6- server

Brandväggen är nu konfigurerad med en DNSv6-Server för att ta hand om AAAA records.
Konfigurationen ser ut som nedan
XASA(config)# dns domain-lookup exjobb-inside (Sätter igång XASA för att skicka DNS-
förfrågningar till en DNS-server för att utföra namnuppslag)
XASA(config)# dns domain-lookup outside
XASA(config)# dns server-group DefaultDNS (Specifierar en DNS-Server-Grupp som XASA
kommer använda för utgående DNS-förfrågningar)
XASA(config)# name-server 83.140.27.11 (Primär DNSv4-Server som tar hand om A record)
XASA(config)# name-server 83.140.27.12 (Sekundär DNSv4-Server som tar hand om A 
record)
XASA(config)# domain-name exjobb.local (Domännamnet för nätet)
XASA(config)# dns server-group V6DNS (Specifierar en DNS-Servergrupp som XASA kommer 
använda för utgående DNS-förfrågningar)
XASA(config)# name-server 2001:db8:1234:a102::2 (DNSv6-Server som tar hand om AAAA 
record).

14.4.6 DNSv6- server
Eftersom det inte fanns någon tillgänglig DNSv6-Server som kunde stå till tjänst i denna 
implementation så fick jag installera en egen lösning för att tillhandahålla AAAA records för 
IPv6-Stacken. Tjänsten består av en lokal DNSv6-server (ligger inom klient-nätet) och sköter 
adress samt namnuppslag som tillhör de lokala IPv6-adresserna.

Installationen av DNSv6-Servern kan sammanfattas i följande steg

Steg 1: Installation av en ”Windows Server 2008 r2 Standard” med följande specifikation (se 
figur 54).
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Figur 54 (DNSv6-Server)

Steg 2: Här har jag skapat en domän (exjobb.local) på DNSv6-servern och konfigurerat två
”AAAA records” i den (se figur 55). Dessa resurser representeras av två loopback-adresser 
som är konfigurerade på XROUTER.

Figur 55 (Domän & AAAA records på EXJOBB-SERVER)
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Steg 3: Nu när DNSv6-Servern var färdigkonfigurerad och dess IPv6-adress var angiven i alla 
enheter (XROUTER, XASA, XSWITCH, Klient-Server och Klient-hostar) var det dags för att 
testa några namn/adressöversättningar.  Detta har gjorts genom att skicka både A och AAAA
förfrågningar från en klient-host, och det visade sig att DNSv4-Servrarna tog hand om 
förfrågan som gjordes om företagets webbadress (epm.se) och på samma sätt svarade 
DNSv6-Servern på två andra förfrågningar från AAAA records (epmproxyserver.exjobb.local 
och epmclientserver.exjobb.local) som representeras av loopback-adresserna 
(2001:DB8:1234:F101::1/64 samt 2001:DB8:1234:F201::1/64) (se figur 56).

figur 56 (Dual Stack DNS-förfrågningar från en klient-host)

Observera att IPv6-adressen till DNSv6-servern har angetts statiskt på klient-hostarna då 
deras operativsystem (Windows 7) inte hade stöd för RFC6106, men DNSv4-adressen 
däremot konfigureras dynamiskt via XASA.
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14.4.7 Klientserver (Dual Stack)
Denna server har nu fått en publik IPv6-adress av 2001:DB8:1234:A103::3/64 och inte ligger 
bakom  NAT längre.

Figur 57 (Klientnätet (Dual Stack))



86

15 Konklusion

15.1 Generellt för IPv6
Generellt sett kan man tycka att det finns många fördelar med att gå över till IPv6. Den 
erbjuder en rad nya funktioner och finesser som kan leda till utveckling och förbättringar 
inom IP-kommunikationer, framför allt dess oändliga adressrymd som kan räcka till varenda 
IP-utrustning på jorden i många år framöver.
En annan stor nytta med IPv6 är att den inte använder sig av adressöversättningar (NAT och 
PAT), vilket leder till en utökning av ”end-to-end” -förbindelser och därmed mer utvecklade 
och mindre komplexa nätverk.
Hur IPv6-utrustningar kommunicerar och etablerar grannskap med varandra genom ICMPv6
och via länklokala adresser är också en bra egenskap hos IPv6 när det gäller 
säkerhetsaspekter. IPv6-nätverksutrustningar behöver inte använda sig av ARP som oftast 
anses vara en säkerhetslucka. 
SLAAC och ”stateless DHCPv6” gör adresstilldelning och överföring av DNS-information 
mycket enklare och effektivare än det i IPv4. IT-personalen hos ett företag/organisation 
skulle spara mycket tid och arbete genom att använda dessa automatiseringsmetoder.

15.2 För ”Dual Stack” – nätet hos EPM
När det gäller klientnätet hos EPM så gav Dual Stack ett bra resultat på kommunikationen 
inom det lokala nätet. Nätverket fick dubbla TCP/IP-stackar där var och en av dem hade egna 
tjänster och jobbade helt oberoende av varandra. Utrustningarna (förutom XSWITCH) 
klarade av dubbla adresser och tjänster och trafiken flöt på utan några som helst problem. 
Största fördelen med Dual Stack var nog att man inte behövde utföra dramatiska
förändringar i nätverket. Designen är i stort sett densamma, förutom att XSWITCH
eliminerades bort då den inte hade fullt stöd för IPv6, och att NAT och något privat (icke 
routbar) nät inte används längre. 
Jag är övertygad om att denna struktur på intranätet kombinerad med en Tunnel Broker kan 
bidra med bra kommunikationer till företaget i framtiden.
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15.3 Migreringsrisker
Här följer en sammanställning av de risker man bör ha i åtanke vid ett IPv6-migreringsprojekt

 IPv6-access kan vara tidskrävande att få från Internetleverantör, man får räkna 
med långa ledtider.

 Mjukvara kan behöva uppgraderas, vilket kan innebära extra kostnader i tid och 
pengar.

 Hårdvara kan behöva uppgraderas, vilket kan innebära extra kostnader i tid och 
pengar.

 Viss hårdvara eller mjukvara kanske inte ens går att uppgradera och behöver bytas 
ut.

 Personal kan behöva utbildas, vilket skulle innebära extra kostnader i tid och 
pengar.

 Säkerhetserfarenheter kring IPv6 saknas i stor utsträckning, då det fortfarande är 
nytt.
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15.4 Problem
De problem och hinder som jag stötte på under arbetets gång kan jag sammanfatta i 
följande punkter

1. Uppgradering av mjukvara: Det tog tid och energi tills man kunde ”klura ut” vilket 
IOS som var passande för detta projekt. Först installerade jag XROUTERn med ett IOS
som kallas för ”AdvSecurity”, men senare visade det sig att denna version av ”12.4” -
upplagan saknade IPv6-funktioner, och jag fick då byta ut det mot ”AdvIPServices” 
som har fullt stöd för IPv6.

2. IPv6- stöd: Klientswitchen klarade av IPv4-funktioner utan problem, men sedan när 
det kom till IPv6 visade det sig att dess ”Lan Light” -IOS saknade stöd för IPv6. Den 
kunde släppa genom vissa IPv6-trafik men neka annat. I mitt fall släppte den genom 
ICMPv6-trafik (ping) men hindrade DNSv6-översättningar. Switchen eliminerades 
sedan bort efter överenskommelse med EPM.

3. IPv6- access från ISP: Att företaget inte hade IPv6-access från sin ISP (Availo 
Networks AB) gjorde att man blev tvungen att hålla IPv6-stacken på en lokal nivå, dvs. 
utan att kunna nå IPv6 Internet eller andra IPv6-tjänster, exempelvis DNS.

4. Stöd för RFC6106: Eftersom klient-datorerna körde Windows 7 som inte har stöd för 
RFC6106, kunde man inte få RDNSS och DNSSL alternativ via RA. Detta innebär att 
hostarna som sitter i klient-LANet måste manuellt ange adressen till DNSv6-servern.

5. Stateless DHCPv6 i brandväggen: Eftersom hostarna i klient-LANet inte kunde få sina 
DNS-parameter via RA, så ville jag testa en annan metod, nämligen Stateless DHCPv6. 
Detta skulle gå ut på att konfigurera XROUTER som en Stateless DHCP-server, och 
XASA som en DHCPv6-Relä som skulle föra vidare de DNS-parametrar till klient-
hostarna som var kopplade till dess ”inside” -interface.
Det gick utmärkt att konfigurera XROUTER för att ha en sådan roll (Stateless DHCPv6-
server) men XASA däremot kunde inte konfigureras som DHCPv6-Relä.
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15.5 Förslag om framtida forskning
I en verklig IPv6- migrering, dvs. en icke experimentell implementation, det absolut mest 
grundläggande kravet för att kunna gå över till IPv6´s publika tjänster är att det finns IPv6-
konnektivitet utifrån till företaget.  En bra lösning för EPM kan vara att fortsätta ha sin 
nuvarande ISP för IPv4-stacken, men samtidigt kunna ha en andra ISP för att ansluta IPv6-
stacken till 6bone i framtiden. 
Jag har varit i kontakt med Huricane Electric (HE) som är en ISP som erbjuder IPv6 via en 
”Tunnel Broker” -tjänst. I samband med denna tjänst kan företaget få ett 48-bitarsprefix för 
att ansluta sin infrastruktur till IPv6-molnet via tunneln, en gratis DNS-server och en rad 
andra tjänster (för detaljerad information om detta se bilaga 8). Om EPM skulle vilja använda 
sig av denna lösning i framtiden, så bör första steget vara att skicka in en begäran till HE eller 
en liknande leverantör om att får en sådan tunnel uppsatt mot företagets IPv6-infrastruktur, 
byta ut ”2001:DB8:1234::/48” -prefixet mot ett giltigt adressblock och få igång de andra 
IPv6-nätverkstjänster.
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17 Terminology

IOS Internetwork Operating System
CLI Command Line Interface
LAN Local Area Network
WAN Wide Area Network
IP Internet protocol
MAC Media Access Control
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol
SLAAC Stateless Automatic Address Configuration
NAT Network Address Translation
ISP Internet Service Provider
AES Advanced Encryption Standard
DNS Domain Name System
RDNSS Recursive DNS Server
DNSSL DNS Search List
DoS Denial of Service
IPSec IP-Security
PSK Pre-shared key
QoS Quality of Service
VoIP Voice Over IP
VPN Virtual Private Network
IETF Internet Engineering Task Force
IESG Internet Engineering Steering Group
ARPA Advanced Research Projects Agency 
RFC Request for Comment
Host Any node that is not a router
Router A device that forwards IP packets
Node A device that implements IP
Interface A node`s attachment to a link
Packet A IP header plus payload
IANA Internet Assigned Numbers Authority
Ping “Sending ICMP messages”
ICMP Internet Control Message Protocol
ND Neighbor Discovery
DAD Duplicate Address Detection
CIDR Classless Inter Domain Routing
RA Router Advertisement
RS Router Solicitation
AH Authentication Header
ARPANET The Advanced Research Projects Agency Network
BGP Border Gateway Protocol
CPE Customer-Premises Equipment
ESP Encapsulating Security Payload
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HAN Home Area Network
ISP Internet Service Provider
LACNIC Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry
AfriNIC The Registry of Internet Number Resources for Africa
APNIC Asia-Pacific Network Information Centre
LIR Local Internet Registry
NSAP Network Service Access Point
OS Operating System
OSPF Open Shortest Path First
POP Point Of Precence
RIPE Réseaux IP Européens
RIR Regional Internet Registry
VLAN Virtual Local Area Network
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18 Bilagor

18.1 Bilaga 1: Installation av TFTP- server
Installationen av ”Solarwinds TFTP server” har utförts genom följande steg

1. Efter avslutat setup dvs. installation av ”Solarwinds-server.exe” -filen på arbetsdatorn 
skapas en ”Root” -katalog för servern i datorns C-partition med sökvägen ”C:\TFTP-
Root”. Denna sökväg anges senare i serverns konfigurationsdel som i följande figur 
(se figur 37)

Figur 37 (Konfiguration av TFTP-Servern)

2. Datorn som TFTP-servern är installerad på bör nu ligga på samma segment som 
enheten som ska ta emot uppgraderingsfilen (Image-filen) dvs. båda ska ligga på 
samma LAN så de kan kommunicera med varandra, och detta görs genom att ändra 
IP-adressen på nätverkskortet i datorn till en statisk IP-adress som man själv 
bestämmer (se figur 38)
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Figur 38 (Att sätta en statisk IP-adress på datorns nätverkskort).

3. Genom att gå in i ”ROM monitor” -läge (ROMmon) i nätverksutrustningen kan man 
sätta en statisk IP-adress på den och sätta igång filöverföringen.

När man befinner sig i ”ROMmon” behöver man ange följande rader för at påbörja 
filöverföringen

rommon 3 > set 
PS1=rommon ! > 
IP_ADDRESS=192.168.1.7 (En statisk IP-adress som ligger på samma subnet som TFTP-
servern dvs. min labdator)
IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0 (samma subnetmask som TFTP-servern) 
DEFAULT_GATEWAY=192.168.1.1 (Samma default gateway)
TFTP_SERVER=192.168.1.5 (IP-adress till TFTP-servern)
TFTP_FILE=c2800nm-advipservicesk9-mz.124-25f (Namnet på Image-filen som ska överföras 
till enheten och bör nu ligga i ”C:\TFTP-Root”)
Till slut anger man kommandot ”tftpdnld” som sätter igång filöverföringen, och efter 
avslutad överföring bör enheten starta med den nya mjukvaran annars får man ändra dess 
konfigurationsregister med hjälp av följande kommando i ROMmon

rommon 3 > confreg 0x2102 (det här kommandot talar om för enheten att boota från 
flashminnet där IOS-filen finns).
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18.2 Bilaga 2: System-information för använda utrustningar 
(mjukvara/hårdvara)

18.2.1 Klientroutern (XROUTER)
XROUTER#show version

Cisco IOS Software, 2800 Software (C2800NM-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(25f), 
RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2011 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 16-Aug-11 07:26 by prod_rel_team

ROM: System Bootstrap, Version 12.4(13r)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)

XROUTER uptime is 2 weeks, 2 days, 3 hours, 56 minutes

System returned to ROM by reload at 16:04:12 UTC Thu Jul 19 2012

System image file is "flash:c2800nm-advipservicesk9-mz.124-25f.bin"

This product contains cryptographic features and is subject to United

States and local country laws governing import, export, transfer and

use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply

third-party authority to import, export, distribute or use encryption.

Importers, exporters, distributors and users are responsible for

compliance with U.S. and local country laws. By using this product you

agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable

to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
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If you require further assistance please contact us by sending email to

export@cisco.com.

Cisco 2821 (revision 53.51) with 249856K/12288K bytes of memory.

Processor board ID FCZ122372WC

2 Gigabit Ethernet interfaces

1 Virtual Private Network (VPN) Module

DRAM configuration is 64 bits wide with parity enabled.

239K bytes of non-volatile configuration memory.

62720K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)

Configuration register is 0x2102
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18.2.2 Klientbrandväggen (XASA)
XASA# show version

Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 8.4(4)
Device Manager Version 6.4(9)

Compiled on Mon 21-May-12 10:48 by builders
System image file is "disk0:/asa844-k8.bin"
Config file at boot was "startup-config"

XASA up 16 days 4 hours

Hardware:   ASA5505, 512 MB RAM, CPU Geode 500 MHz
Internal ATA Compact Flash, 128MB
BIOS Flash M50FW016 @ 0xfff00000, 2048KB

Encryption hardware device : Cisco ASA-5505 on-board accelerator (revision 0x0)
                             Boot microcode   : CN1000-MC-BOOT-2.00
                             SSL/IKE microcode: CNLite-MC-SSLm-PLUS-2.03
                             IPSec microcode  : CNlite-MC-IPSECm-MAIN-2.06
                             Number of accelerators: 1

0: Int: Internal-Data0/0 : address is 0007.7dab.c57c, irq 11
1: Ext: Ethernet0/0 : address is 0007.7dab.c574, irq 255
2: Ext: Ethernet0/1 : address is 0007.7dab.c575, irq 255
3: Ext: Ethernet0/2 : address is 0007.7dab.c576, irq 255
4: Ext: Ethernet0/3 : address is 0007.7dab.c577, irq 255
5: Ext: Ethernet0/4 : address is 0007.7dab.c578, irq 255
6: Ext: Ethernet0/5 : address is 0007.7dab.c579, irq 255
7: Ext: Ethernet0/6 : address is 0007.7dab.c57a, irq 255
8: Ext: Ethernet0/7 : address is 0007.7dab.c57b, irq 255
9: Int: Internal-Data0/1 : address is 0000.0003.0002, irq 255
10: Int: Not used : irq 255
11: Int: Not used : irq 255

Licensed features for this platform:
Maximum Physical Interfaces : 8 perpetual
VLANs : 3 DMZ 
Restricted
Dual ISPs : Disabled perpetual
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VLAN Trunk Ports : 0 perpetual
Inside Hosts : 10 perpetual
Failover : Disabled perpetual
VPN-DES : Enabled perpetual
VPN-3DES-AES : Enabled perpetual
AnyConnect Premium Peers : 2 perpetual
AnyConnect Essentials : Disabled perpetual
Other VPN Peers : 10 perpetual
Total VPN Peers : 12 perpetual
Shared License : Disabled perpetual
AnyConnect for Mobile : Disabled perpetual
AnyConnect for Cisco VPN Phone : Disabled perpetual
Advanced Endpoint Assessment : Disabled perpetual
UC Phone Proxy Sessions : 2 perpetual
Total UC Proxy Sessions : 2 perpetual
Botnet Traffic Filter : Disabled perpetual
Intercompany Media Engine : Disabled perpetual

This platform has a Base license.

Serial Number: JMX1527Z0WK
Running Permanent Activation Key: 0xf41bd449 0xb8769b70 0xf8e18914 0xab489854 
0x410b1aba
Configuration register is 0x1
Configuration last modified by enable_15 at 02:10:49.716 UTC Thu Jul 26 2012
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18.2.3 Klientswitchen (XSWITCH)
XSWITCH#show version

Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANLITEK9-M), Version 12.2(50)SE5, RELEASE 
SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 28-Sep-10 13:44 by prod_rel_team

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x01200000

ROM: Bootstrap program is C2960 boot loader

BOOTLDR: C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(53r)SEY3, RELEASE 
SOFTWARE (fc1)

XSWITCH uptime is 6 weeks, 1 day, 22 hours, 27 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash:/c2960-lanlitek9-mz.122-50.SE5/c2960-lanlitek9-mz.122-
50.SE5.bin"

This product contains cryptographic features and is subject to United

States and local country laws governing import, export, transfer and

use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply

third-party authority to import, export, distribute or use encryption.

Importers, exporters, distributors and users are responsible for

compliance with U.S. and local country laws. By using this product you

agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable

to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
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A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to

export@cisco.com.

cisco WS-C2960-24TC-S (PowerPC405) processor (revision K0) with 65536K bytes of memory.

Processor board ID FOC1516W4FD

Last reset from power-on

2 Virtual Ethernet interfaces

24 FastEthernet interfaces

2 Gigabit Ethernet interfaces

The password-recovery mechanism is enabled.

64K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address : 88:F0:77:C4:67:80

Motherboard assembly numbe : 73-12601-05

Power supply part number : 341-0097-03

Motherboard serial number : FOC151615VD

Power supply serial number : DCA151386FU

Model revision number : K0

Motherboard revision number : A0

Model number : WS-C2960-24TC-S

System serial number : FOC1516W4FD
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Top Assembly Part Number : 800-32798-01

Top Assembly Revision NumbeR : G0

Version ID : V06

CLEI Code Number : COMSH00ARD

Hardware Board Revision Number  : 0x0A

Switch Ports Model SW Version SW Image

*    1 26WS-C2960-24TC-S 12.2(50)SE5 C2960-LANLITEK9-M

Configuration register is 0xF
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18.3 Bilaga 3: Konfiguration av Secure Shell (SSH)
Secure Shell (SSH) har installerats genom följande steg

Steg 1: skapa en ny AAA-autentisering samt en användare med lösenord
XROUTER(config)#aaa new-model
                              username <younis> password 0 <Younis50> 

Steg 2: Konfigurera DNS-domänen för routern.
XROUTER(config)#ip domain-name exjobb.local
(DNS-domännamnet för min router och hela mitt arbete heter exjobb.local)

Steg 3: Generera SSH-autentiseringsnycklar.
XROUTER(config)#crypto key generate rsa (generering av RSA-nycklar för autentisering)
                             ip ssh time-out 60 (livslängd på sessionen (i sekunder))
                             ip ssh authentication-retries 2 (antal autentiseringsförsök)

Steg 4: Som ”default” är vty-linjen på en cisco router konfigurerad för telnet-transport. 
För att ändra detta så SSH kan ta över lägger man in följande rader i konfigurationen.
XROUTER(config)#line vty 0 4
                                 transport input SSH

SSH konfigurationen ser lite annorlunda ut på en ASA:
XASA(config)# username younis password Younis50 privilege 15 (Privilege 15 innebär att 
användaren har högsta rättigheten i systemet)1

XASA(config)# aaa−server LOCAL protocol 
XASA(config)# aaa authentication ssh console LOCAL local (Här talar man om för 
brandväggen att använda den lokala database för autentisering (istället för en extern 
autentiseringsserver)

Efter att jag hade konfigurerat SSH på både XROUTER och XASA kunde jag fjärt logga in på 
XROUTERn via Internet/SSH och utföra konfigurationer och därefter SSHa vidare till 
brandväggen och ha full access till systemet med hjälp kommandraden
(ssh –l younis  93.158.94.106) där younis är min användare följd med IP-adressen till utsida-
interfacet (mot internet) på XROUTERn. (se figur 5).
För XSWITCH hade jag telnet som access-linje, och anledningen till detta var att den var en L2 
switch och inte innehöll så mycket konfigurationer, så SSH kändes onödigt där !
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Figur 5 (Remote SSH autentisering via Internet/Putty till XROUTER och från XROUTER till XASA)
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18.4 Bilaga 4: Konfigurationer (Dual Stack)

18.4.1 Klientroutern (XROUTER)
XROUTER#sh running-config
Building configuration...

Current configuration : 2036 bytes
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname XROUTER
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
enable secret 5 $1$/IKq$c0zbPqVx.pnOufTY/LHYs1
enable password Gandalf50
!
no aaa new-model
!
ip cef
!
ip domain name exjobb.local
ip name-server 83.140.27.11
ip name-server 83.140.27.12
ip name-server 2001:DB8:1234:A102::2
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
ip ddns update method V6DNS
DDNS both
!
ipv6 unicast-routing
ipv6 cef
ipv6 dhcp pool DHCPv6-POOL
domain-name exjobb.local
!
voice-card 0
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no dspfarm
!
username gunnar password 0 Gunnar50
!
interface Loopback1
description epmproxyserver(AAAA)
no ip address
ipv6 address 2001:DB8:1234:F101::1/64
!
interface Loopback2
description epmclientserver(AAAA)
no ip address
ipv6 address 2001:DB8:1234:F102::1/64
!
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
ipv6 enable
!
interface GigabitEthernet0/0.555
description link to ASA and outside vlan 555
encapsulation dot1Q 555 native
ip address 93.158.94.105 255.255.255.248
ip nat inside
ip virtual-reassembly
ipv6 address 2001:DB8:1234:A101::1/64
ipv6 enable
ipv6 nd prefix 2001:DB8:1234:A101::1/64
ipv6 nd other-config-flag
ipv6 nd dad attempts 10
ipv6 dhcp server DHCPv6-POOL
!
interface GigabitEthernet0/1
description to internet
ip address 93.158.94.98 255.255.255.248
ip nat outside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
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ipv6 address 2001:DB8:1234:A102::1/64
ipv6 enable
ipv6 nd prefix 2001:DB8:1234:A102::/64
ipv6 nd other-config-flag
ipv6 dhcp server DHCPv6-POOL
!
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 93.158.94.97
!
ip dns server
!
ip http server
no ip http secure-server
!
ipv6 route 2001:DB8:1234:A103::/64 2001:DB8:1234:A101::2
!
control-plane
!
line con 0
logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
login local
transport input ssh
!
scheduler allocate 20000 1000
!
End
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18.4.2 Klientswitchen (XSWITCH)
XSWITCH#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 3453 bytes
!
version 12.2
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname XSWITCH
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
enable secret 5 $1$LGMf$ytkaLYbE5gsk9GKmqwn531
!
no aaa new-model
system mtu routing 1500
ip subnet-zero
!
ip domain-name exjobb.local
ip name-server 83.140.27.11
ip name-server 83.140.27.12
!
crypto pki trustpoint TP-self-signed-2009360256
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2009360256
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-2009360256
!
crypto pki certificate chain TP-self-signed-2009360256
certificate self-signed 01
30820240 308201A9 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030
31312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
69666963 6174652D 32303039 33363032 3536301E 170D3933 30333031 30303034
33385A17 0D323030 31303130 30303030 305A3031 312F302D 06035504 03132649
4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D32 30303933
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36303235 3630819F 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 818D0030 81890281
8100A76D 9BCACA88 C84DD442 126E4A61 D001EB3D D311D805 E058B09E FEC87282
CED52F6B 8AE17F17 C2BBE07F 69DE0DF6 B1606421 BED274FA ACE42B7C 4E38D1D9
7B9D471E 6F946E14 14C63341 CD499BDC 9645104E 6E2B21C0 1249D6FD 26F4E40E
98AE8328 2FED25F4 168F2D91 6EB1F895 BF9AD322 85962D38 950B9AA7 3EC0E14B
19DD0203 010001A3 68306630 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF 30130603
551D1104 0C300A82 08787377 69746368 2E301F06 03551D23 04183016 8014D493
2C120E9A C67389BD 699E8335 CA390799 47C3301D 0603551D 0E041604 14D4932C
120E9AC6 7389BD69 9E8335CA 39079947 C3300D06 092A8648 86F70D01 01040500
03818100 449DAF17 A7BE329C C35EAECF E1887ACF 7868595C 534A10A5 2A078A3E
70B3D591 828DFF69 4CCF06A4 616D2149 257D122E A8A24211 EC778E0C 94873274
D31C44AC 14F23784 23201E68 B845460A 141DF20F 8E14A3D4 0DD93EE6 0ED625DB
783B7AF2 3D2ECC0E 8936A4E9 6356DB0D C42054A2 CD18FED5 F4A6DAC4 9B06F9E9
40F06D83
  quit
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
vlan internal allocation policy ascending
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
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!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
description To ASA Ethernet0/0
switchport access vlan 555
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/1
description To router Gi0/0
switchport trunk native vlan 555
switchport trunk allowed vlan 1,555
switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/2
!
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interface Vlan1
no ip address
no ip route-cache
shutdown
!
interface Vlan555
ip address 93.158.94.107 255.255.255.248
no ip route-cache
!
ip default-gateway 93.158.94.105
ip http server
ip http secure-server
!
control-plane
!
line con 0
logging synchronous
line vty 0 4
password Gandalf50
login
line vty 5 15
password Gandalf50
login
!
End
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18.4.3 Klientbrandväggen (XASA)
XASA# show running-config
: Saved
:
ASA Version 8.4(4)
!
hostname XASA
domain-name exjobb.local
enable password 7GnCJX5UxneLCYY4 encrypted
passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted
names
!
interface Ethernet0/0
description Outside
switchport access vlan 555
!
interface Ethernet0/1
description Inside
!
interface Ethernet0/2
shutdown
!
interface Ethernet0/3
shutdown
!
interface Ethernet0/4
shutdown
!
interface Ethernet0/5
shutdown
!
interface Ethernet0/6
shutdown
!
interface Ethernet0/7
shutdown
!
interface Vlan1
description Inside
nameif exjobb-inside
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security-level 100
ddns update hostname exjobb-inside
dhcp client update dns server both
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ipv6 address 2001:db8:1234:a103::1/64
ipv6 enable
ipv6 nd dad attempts 10
!
interface Vlan555
description Outside
nameif outside
security-level 0
ddns update hostname outside
dhcp client update dns server both
ip address 93.158.94.106 255.255.255.248
ipv6 address 2001:db8:1234:a101::2/64
ipv6 address autoconfig
ipv6 enable
ipv6 nd dad attempts 10
!
ftp mode passive
dns domain-lookup exjobb-inside
dns domain-lookup outside
dns server-group DefaultDNS
name-server 83.140.27.11
name-server 83.140.27.12
domain-name exjobb.local
dns server-group V6DNS
name-server 2001:db8:1234:a102::2
domain-name exjobb.local
dns server-group exjobb
object network INTERNAL-RANGE
range 192.168.1.5 192.168.1.36
object network INTERNAL-SERVER
host 192.168.1.3
object network INTERNAL-V6-SUBNET
subnet 2001:db8:1234:a103::/64
access-list ACL-OUTSIDE-IN extended permit icmp any any
access-list ACL-OUTSIDE-IN remark Allow icmp (ping)
access-list ACL-OUTSIDE-IN remark Allow pptp
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access-list ACL-OUTSIDE-IN extended permit tcp any host 93.158.94.108 eq pptp
access-list ACL-OUTSIDE-IN extended permit tcp any host 93.158.94.108 eq www
access-list ACL-OUTSIDE-IN extended permit icmp any host 93.158.94.108
access-list ACL-OUTSIDE-IN extended permit icmp any host 93.158.94.109
access-list ACL-OUTSIDE-IN extended permit tcp any host 93.158.94.109 eq pptp
access-list ACL-OUTSIDE-IN extended permit tcp any host 93.158.94.109 eq www
pager lines 24
logging asdm informational
mtu exjobb-inside 1500
mtu outside 1500
ipv6 neighbor 2001:db8:1234:a101::1 outside 0021.55de.5880
ipv6 route outside 2001:db8:1234:f101::/64 2001:db8:1234:a101::1
ipv6 route outside ::/0 2001:db8:1234:a101::1
ipv6 access-list INTERNAL-V6-ACL permit icmp6 any any
ipv6 access-list INTERNAL-V6-ACL permit tcp any object INTERNAL-V6-SUBNET eq pptp
ipv6 access-list INTERNAL-V6-ACL permit tcp any object INTERNAL-V6-SUBNET eq www
ipv6 access-list INTERNAL-V6-ACL permit icmp6 any object INTERNAL-V6-SUBNET
icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1
no asdm history enable
arp timeout 14400
!
object network INTERNAL-RANGE
nat (exjobb-inside,outside) dynamic 93.158.94.108
object network INTERNAL-SERVER
nat (exjobb-inside,outside) static 93.158.94.109
access-group ACL-OUTSIDE-IN in interface outside
access-group INTERNAL-V6-ACL in interface outside
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 93.158.94.105 1
timeout xlate 3:00:00
timeout pat-xlate 0:00:30
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02
timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00
timeout sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00 sip-disconnect 0:02:00
timeout sip-provisional-media 0:02:00 uauth 0:05:00 absolute
timeout tcp-proxy-reassembly 0:01:00
timeout floating-conn 0:00:00
dynamic-access-policy-record DfltAccessPolicy
user-identity default-domain LOCAL
aaa authentication ssh console LOCAL
http server enable
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http 192.168.1.0 255.255.255.0 exjobb-inside
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart warmstart
telnet timeout 5
ssh 93.158.94.105 255.255.255.255 outside
ssh 2001:db8:1234:a101::/64 outside
ssh timeout 60
ssh key-exchange group dh-group1-sha1
console timeout 0

dhcpd dns 83.140.27.11 83.140.27.12
dhcpd domain exjobb.local
dhcpd update dns
!
dhcpd address 192.168.1.5-192.168.1.36 exjobb-inside
dhcpd enable exjobb-inside
!
threat-detection basic-threat
threat-detection statistics access-list
no threat-detection statistics tcp-intercept
webvpn
username younis password U2X/WE2fafnAIlDT encrypted privilege 15
!
class-map inspection_default
match default-inspection-traffic
!
policy-map type inspect dns preset_dns_map
parameters
message-length maximum client auto
message-length maximum 512
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect dns preset_dns_map
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect ip-options
inspect netbios
inspect rsh
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inspect rtsp
inspect skinny
inspect esmtp
inspect sqlnet
inspect sunrpc
inspect tftp
inspect sip
inspect xdmcp
!
service-policy global_policy global
prompt hostname context
no call-home reporting anonymous
call-home
profile CiscoTAC-1
no active
destination address http https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService
destination address email callhome@cisco.com
destination transport-method http
subscribe-to-alert-group diagnostic
subscribe-to-alert-group environment
subscribe-to-alert-group inventory periodic monthly
subscribe-to-alert-group configuration periodic monthly
subscribe-to-alert-group telemetry periodic daily
Cryptochecksum:08431aef485d16c6dfbad949a77a45f8
: end
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18.5 Bilaga 5: En skiss över de olika adresstyperna inom IPv6

[32, sid 77]



126

18.6 Bilaga 7: IPv6 CIDR chart

[88]
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18.7 Bilaga 6: IPv6- adressallokering enligt IANA

[1, sid 774]
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18.8 Bilaga 8: Information angående beställning av Tunnel Broker hos 
Hurricane Electric.

Valerie Turpen (valeriet@he.net) 2012-07-25 
Till:Zerdesht Saleyi
Bild av Valerie Turpen

Hi Zerdesht,

Thank you very much for your email.

> Hi,
>
> I would be thankful if you sent me information about how I can get an IPv6 /48 prefix for 
my company and what services you provide.

Hurricane Electric can provide you with an IPv6 /64 or /48 with our 
services. We offer a free tunnel broker service at 
http://www.tunnelbroker.net/ where you do have the ability to get your 
own /48 once your tunnel is up. We also offer colocation and dedicated 
servers and can include an IPv6 /48 in our Fremont, CA datacenter. 
Additionally we offer IP Transit in Sweden at Telecity Stockholm Bromma 
Mariehällsvägen 36, 168 65 Bromma, Sweden where you can get your own /48 
too. Please see details about IP Transit in Sweden below, and please 
let me know if you would like information on colocation and dedicated 
servers too.

Thank you for the opportunity of providing you with our premium quality
Internet services. Please let me know if you have any questions. You
can reach me directly at 510-580-4127 or val@he.net.

Hurricane Electric is a TIER 1 -- Global TSP (Technical Service Provider)
connected to over 50 exchange points. Our network is one of the Top 4
most connected in the world with Multiple Fully Redundant Self-Healing
Fiber 10,000Mbps & OC192 connections. Our Network has Direct Peering
with over 8000 Major National and International Internet Backbones
offering our customers fast reliable connectivity and the shortest
possible routes.
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One of the benefits of Hurricane Electric is our support for Native
IPv6 which has been migrated in our core. We run a production IPv6
network offering business class commercial IPv6 services. Hurricane
Electric's IPv6 network is ranked 1st in the world as measured by IPv6
network adjacencies and by IPv6 customer prefixes. All plans include
Native Dual Stack IPv4 and IPv6 Internet services.

FEATURES:
* Additional Bandwidth Available As Needed
* 24 Hour Network Operation Center - Monitoring Network Connections and 
Support.
* Secure Facility with Battery Backup and Emergency Generator
* Hurricane Electric is one the Top 4 most connected networks in the world.
* Tier 1 Backbone and Direct Connections with Over 2100 Major National 
and International Networks
* Direct Peering With Over 8000 Major National and International 
Internet Backbones
* Multiple Fully Redundant Self-Healing Fiber 10,000Mbps & OC192 Tier 1 
Backbone
* Secure Facility with Digital CCTV Surveillance Cameras
* 24 Hour / 365 Day Full Physical Access
* Climate Controlled System Environment
* BGP included Free
* Dual Stack IPv6 and IPv4 Internet Service

Special Pricing for IP Transit at Telecity Stockholm Bromma 
Mariehällsvägen 36, 168 65 Bromma, Sweden:

100 Mbps on 100 base T @ $2/Mbps = $200/month, $0/setup. 1 year term.

Hurricane offers Wholesale IP Transit at multiple locations worldwide. 
Please see the following link to our network map for a list of locations:
http://he.net/HurricaneElectricNetworkMap.pdf

All Hurricane Electric locations have high capacity fiber optic
connectivity directly to our own Tier 1 major national backbone and 
direct Internet connectivity with most every major network. Hurricane 
Electric locations include hundreds of multiple fully redundant, self 
healing, fiber optic 10 Gigabit (10,000Mbps) & OC192 connections at 
every location. We also have plenty of additional redundant fiber lines 
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ready to be turned up when needed. In addition to our own International 
Tier 1 Backbone we also directly connect with over two-thousand 
one-hundred (2,100) major national and international backbone networks 
including AT&T, Akamai, Earthlink, Broadwing, MSN, Verizon, XO, etc. 
(w/ over Eight-Thousand (8,000) Individual Network Peering Partner 
sessions). These measures provide maximum performance and reliability 
for our customers. Hurricane Electric operates one of the Top 4 Networks 
on Earth!

Please be sure to let me know if you have any questions. You can reach 
me directly at 510-580-4127 and val@he.net.

Sincerely,

Valerie

> best regards
>
> Zerdesht Saleyi
>
> Sweden

--
+---------------- H U R R I C A N E - E L E C T R I C -------------------+
| Valerie Turpen AS6939 Voice 510-580-4127 |
| val@he.net Wholesale IPv4 & IPv6 Transit Fax 510-580-4151 |
| Hurricane Electric Colocation Dedicated Servers http://www.he.net |
+------------------------------------------------------------------------+


