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En empirisk studie i hur Ipv6 nätet har utvecklats de senaste åren.

Sammanfattning
Internet växer så det knakar, snart är alla IPv4 adresserna tilldelade och en lösning 

behövs omgående. Det nya protokollet IPv6 är lösningen på detta problem. Med en 

storlek på 128 bitar gentemot IPv4s 32 bitar ger IPv6 en ofantligt mycket större 

mängd adresser att dela ut. De säkerhetstillägg som får läggas till manuellt i IPv4 är 

standard med det nya protokollet. Att implementera IPv6 kommer inte att gå på en 

dag och de olika protokollen pratar inte med varandra så övergången kommer att bli 

ett problem. En lösning för detta är Dual-stack som gör att en nod använder båda 

protokollen. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur nåbarheten med IPv6 är på olika sidor 

som påstår att de använder dual-stack. För att se om det blivit en förbättring kommer 

resultatet att jämföras med resultatet från undersökningen Empirical Performance of 

IPv6 vs. IPv4 under a Dual-Stack Environment.

Syftet har uppnåtts genom att teoretiskt ta lärdom om IPv6 protokollet. Efter detta 

gjort en undersökning som senare sammanställts, jämförts och presenterats i detta 

arbete.

Undersökningens resultat visar att IPv6 nätet har ökat de sedan den förra 

undersökningen. Det visar även att nåbarheten med IPv4 är ungefär på samma nivå 

som vid undersökningen som jämförs med. Detta visar på att dual-stack används och 

att det tids nog kommer att gå över i ett renodlat IPv6 Internet.
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Abstract
Internet grows, so it’s cracking, soon will all IPv4 addresses be allocated and a 

solution is urgently needed. The new protocol, IPv6 is the solution to this problem. 

With a size of 128 bits against IPv4s 32 bits gives IPv6 a huge amount of addresses to 

distribute. The security addition that may be added manually in IPv4 is the standard 

with the new protocol. To implement IPv6 will not get done over a day, and the 

various protocols are not talking with each other so the transition will be a problem. A 

solution for this is dual-stack that allows a node using both protocols. 

The aim of the thesis is to examine how the reach ability is with IPv6 is on different 

pages, which claim to use dual-stack. To see if it was an improvement, the results will 

be compared with results from the survey Empirical Performance of IPv6 vs.. IPv4 

under a Dual-Stack Environment. 

The aim has been achieved through the theoretically learn about IPv6 protocol. After 

this, a survey which was later compiled, compared and presented in this work. 

The survey results show that the IPv6 network has increased since the last survey. It 

also shows that practical with IPv4 is about the same level as in the investigation 

being compared. This indicates that dual-stack is used and that it will in time be 

moving in a pure IPv6 Internet.
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1 Inledning

Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete som handlar om utvecklingen av 

IPv6. Varför jag valde ämnet är för att jag läst och hört mycket om att IPv4 adresserna 

snart är slut. Det är dock ingen panik för IPv6 protokollet löser det problemet, men 

hur fungerar IPv6 och hur utsträckt är IPv6 nätet idag?

Att det görs forskning på detta område tycker jag är viktigt för att kunna upplysa folk 

om det som komma skall så att det inte plötsligt en dag är tvunget för alla att börja 

använda det nya protokollet men inte har en aning om vad det är.

1.1 Problembakgrund

Internet växer så att det knakar i fogarna [1], detta mycket på grund av att nya 

användningsområden för IP-noder växer. Idag finns det mobiltbredband, 

mobiltelefoner, tvspelskonsoler, bilar och till och med kylskåp behöver en egen IP-

adress. Detta gör att tillgången till IPv4 adresser håller på att sina då adressrymden 

består av ca fyra miljarder adresser. IPv6 adresserna består av 128 bitar jämfört med 

32 bitar som IPv4 adresserna består av. Detta gör att adressrymden blir radikalt större 

och problemet med adressbrist inte blir aktuellt.

IPv4 är ett ca 20 år gammalt protokoll [2] och kraven på säkerhet har ökat med åren. 

Detta har löst genom att installera olika tillägg på protokollet. IPv6 har tagit de 

tilläggen och gjort dessa till standard i protokollet så att säkerheten har ökats med det 

nya protokollet.

Implementeringen av IPv6 i ett nätverk kräver både kunskap och utrustning för att 

klara det nya protokollet. Det kommer att krävas att de båda protokollen körs 

parallellt under en period då det kommer att vara en övergångsperiod tills IPv6 är fullt 

fungerande. Detta går att lösa med att använda Dual-stack.

1.2 Frågeställning och mål
Ur problemområdet samt information ur rapporten Empirical Performance of IPv6 vs. 

IPv4 under a Dual-Stack Environment [10] har följande frågeställning tagits fram:

 Hur har nåbarheten med IPv6 utvecklats?

 Har Dual-stack utvecklats?
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1.3 Syfte

Utvecklingen av IPv6 har inte fått så stor spridning i Sverige, syftet med arbetet är att 

ge en lägesrapport om hur utvecklingen har gått runt om i världen sedan årsskiftet 

2006/2007 för att bevisa att det är dags för företag och Internetleverantörer att påbörja 

arbetet med implementeringen av IPv6.

1.4 Avgränsningar

Denna rapport kommer inte att gå in på någon djupt detaljerad nivå om IPv6 utan bara 

en grundförklaring för att ge läsaren kunskap nog för att förstå den praktiska studien. 

Rapporten kommer inte att ge någon åsikt huruvida implementeringen av IPv6 dröjer 

på grund av organisatoriska intressen. Rapporten kommer inte heller att ge någon 

teknisk insyn i hur det sker att konfigurera ett nätverk med IPv6.

1.5 Disposition

För att ge läsaren en överblick av de olika delarna i arbetet förklaras varje del 
kortfattat.

Teoretisk bakgrund (del 2)

Den teoretiska delen av rapporten ger en enklare beskrivning av vad IPv6 är samt 

skillnader på IPv4 och IPv6 för att ge läsaren insikt i hur de olika protokollen fungerar.

Genomförande (del 3)

Den praktiska delen av rapporten visar tillvägagångssätt samt vilka program som 

använts under studien.

Resultat (del 4)

Resultatdelen visar en sammanställning av den information som är ett resultat av de 

praktiska studierna.
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Analys (del 5)

De anslutande delarna inleds med en analys av empirin av den praktiska delen av 

arbetet. Denna analys ligger sedan som grund för de slutsatser som dras när 

huvudfrågeställningen besvaras. Avslutningsvis så ges förslag på framtida 

forskningsområden. 

Källförteckning (del 6)

Visar de olika källorna till informationen
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2 Teoretisk bakgrund

2.1 Vad är Internet Protokoll (IP)?

Internetprotokoll (IP), är ett kommunikationsprotokoll för överföring av information i 

datornätverk [2].  IP är med andra ord protokollet som bestämmer hur ett paket 

skickas mellan en dator och en annan. IP har inget med själva anslutningen att göra 

det sköter TCP eller UDP protokollen. IP fungerar ungefär som ett postsystem, det 

anges en avsändaradress och en mottagaradress i form av en IP-adress. En IP-adress 

(IPv4) har alltid formen av fyra kolumner som avgränsas med en punkt, till 

exempel ”83.252.1.22”. Siffrorna i de olika kolumnerna kan vara i spannet mellan 0-

255. IP har inga garantier för att paketen som skickas kommer fram till mottagaren, 

detta ansvar ligger på det protokoll som används i transportskitet på OSI modellen. 

Den version av IP som anses som standard idag är IPv4 (Internet Protocol version 4). 

Det finns även en IPv5 som egentligen heter ST2 men eftersom det skulle vara som 

ett komplement till IPv4 och arbeta på samma lager i OSI modellen så har det fått 

namnet IPv5. Detta protokoll har aldrig blivit introducerat för allmänheten utan det 

dog ut på teststadiet. IPv5 var ett connection-oriented komplement till IPv4 och 

hantera streaming över nätverket.

2.1.1 Internetprotokoll version 6 (IPv6)

Internet Protocol version 6 (IPv6), kallas även Next Generation Internet Protocol 

(IPng/Ipv6) [3]. IPv6 är skapat av Steve Deering och Craig Mudge. The Internet 

Engineering Task Force (IETF) tog på ett möte med direktörerna upp protokollet som 

den 25 juli 1994 blev dokumenterat i RFC 1752 [6]. Rekommendationen för 

standarden IPv6 blev godkänd den 17 november 1994 av Internet Engineering 

Steering Group. 

2.1.2 Varför IPv6?

IPv4 och IPv6 har mycket gemensamt, vad IPv6 har gjort är att de har tagit vara på 

den erfarenheten av användandet av IPv4 på Internet och utvecklat protokollet till ett 

mer heltäckande och funktionsvänligare protokoll. Vad som skiljer dessa två protokoll 

är att en förenklad struktur och fast storlek på IP-paketets huvud gör att hantering och 

vidarebefordring går snabbare. Mobile funktion (Mobile Ipv6) [3] är inbyggt för att ge 
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bättre effektivitet och skalbarhet, detta ger noder som flyttar på sig möjligheten att ha 

kontakt med Internet under resans gång genom att förflytta sig över flera olika nätverk. 

Säkerheten är högre då säkerhetsprotokollet IPsec [4] som ger kryptering och 

autentisering för IP-trafik är inbyggt, till skillnad till IPv4 där detta är något man 

manuellt får lägga till manuellt. En flow label har lagts till för att på ett snabbt och 

dynamiskt sätt kunna erbjuda Quality of Service (QoS), IPv6 har även bättre stöd för 

vanlig QoS. 

Den största anledningen till att införa IPv6 är att adresserna i IPv4 protokollet håller 

på att ta slut. IPv4 består av 32 bitar[2] vilket begränsar protokollet till 4 294 967 296 

unika adresser. Många av dessa adresser är reserverade till för speciella ändamål som 

exempelvis multicast och lokala nätverk. Allteftersom mer och mer saker har tillgång 

till Internet exempelvis mobiltelefoner, bärbara datorer med 3G anslutning, bilar, 

kylskåp, i princip alla elektroniksaker kommer i framtiden att behöva ha en IP-adress. 

Detta gör att IPv4 adresserna[5] håller på att ta slut. Network Adress Translation 

(NAT) och Port Adress Translation (PAT) har gjort att behovet för IPv6 har avtagit 

till en viss del, men dessa lösningar är inte ultimata. 
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2.1.3 Adressallokering
Att IPv4 adresserna kommer att ta slut är ingen ny nyhet, men tilldelningen av 

adresser de senaste eskalerar ravinartat de senaste åren. 

Tilldelade adressblock Reserverade adressblock Tillgängliga adressblock

Figur 1: Illustration av tilldelade IPv4 adresser 2000-2009. (Bild hämtad med tillstånd från [5])
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1993 fanns det 48,4% tillgängliga IPv4 adresser, vilket är en alarmerande siffra då det 

började bli mer vanligt att datorer började bli vanliga fenomen i folkhemmen. Vid 

millennieskiftet var siffran för tillgängliga adresser 38,6% (A). Detta visar en 

minskning på tillgängliga adresser med 9,8%. Sju år senare är siffran nere på 19,9% 

(B). Dessa siffror visar en minskning på hela 18,7%. Augusti 2009 når siffran på 

tillgängliga adresser varnande 10,1% (C). De tillgängliga adresserna sjönk med 

hisnande 9,8% på bara tre år.  

2.1.4 IPv6 adresser

IPv6 består av 128 bitar detta gör att det kommer att finnas 

340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456 (3,4 * 1038 ) [1]adresser att 

tilldela noder runt om i världen. IPv6 adresser kan representeras som ettor och nollor 

men detta blir ganska snart svårt att hantera, därför presenteras IPV6 med 4 

hexadecimala siffror i grupper separerade med kolon. En iPv6 adress kan se ut som 

följande: 2001:0550:0030:0400:0000:0000:86e2:510a. Adressen kan fortfarande 

anses vara aningen lång, det finns sätt att förkorta den.

Grupper som består enbart av nollor kan förkortas till ”::”, är det flera grupper av 

nollor i rad sammanfattas det till samma ”::”. Detta kan bara göras en gång per adress.

Grupper som inleder med nollor kan även dessa reduceras genom att ta bort dessa 

nollor, detta kan man göra i flera grupper. IPv6 adressen 
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2001:0550:0030:0400:0000:0000:86e2:510a kan förkortas enligt de ovannämnda 

sätten på följande vis: 2001:550:30:400::86e2:510a. 

Unicast, Anycast och Multicast är de adresstyper som användes med IPv6 idag[2]. 

Till skillnad från IPv4 så finns inte några Broadcast-adresser i IPv6. Adresstyperna 

Unicast, Anycast och Multicast är definierade i RFC 2373 [6]som följande:

Unicast är en identifierare av ett nätverksgränsnitt. Ett paket sänt till en unicast-adress 

identifieras av gränssnittet och accepteras om adressen stämmer överens med det egna.

Anycast är en identifierare för en uppsättning nätverksgränssnitt. Ett paket som 

skickats till en anycast-adress tas emot och vidarebefordras till ett av alla 

nätverksgränssnitt. Principen är att den kan skickas till vilket av gränssnitten som 

helst under en adress, men vanligtvis till den som närmaste tillgängliga adressen.

Multicast är också en identifierare för en uppsättning nätverksgränssnitt. Det som 

skiljer Multicast från anycast är att ett paket som är sänt till en multicast-adress 

levereras till alla nätverksgränssnitt under den adressen. 

Unicast är IPV6 motsvarighet till IPv4:s unika publika adresser. En IPv6 unicast-

adress består av ett prefix och en nätverksgränssnittidentifierare. Längden på prefixet 

anges genom att skriva ”/” efter adressen följt av ett decimalvärde som anger längden, 

exempel: 2001:200::/64. En nyhet med IPv6 är begreppet Scope, detta menas med att 

en IPv6 nod har flera adresser i flera olika scope. Det finns två olika scope som IPv6 

använder sig av [6]. Det ena är Link-local scope som innebär alla noder på samma 

länk ( lager två domän) och dessa adresser genereras från lager två adresser (MAC-

adressen). Denna adress går sedan att använda helt automatiskt för att kommunicera 

med övriga IPv6-noder på samma länk. Detta kan jämföras med ett lokalt IPv4 

nätverk. Det andra är global scope som innebär att en IPv6-adress är nåbar över hela 

Internet och är motsvarigheten till en publik IPv4-adress.

Alla dessa adresser kan uppfattas som för många att hålla reda på men en nod sköter 

arbetet med att ställa in detta automatiskt. Den enda manuella konfigurationen är att 

ställa in unicast-adressen
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2.1.5 IPv6 paket

Ipv6- och IPv4-paketens uppbyggnad är inte den samma, Ipv6-paketet har fått ett lite 

mer skalat utseende och är mer anpassat till routing än vad IPv4-paketet är. 

Pakethuvudet på IPv4 (Figur 2) har 14 fält medan pakethuvudet i IPv6 (Figur 3) 

enbart har 10 fält. IPv6-pakethuvud har en fixlängd på 40 bytes medans ett IPv4-

pakethuvud kan vara av variabel längd. Ett nytt fält i IPv6 är ”Flow label” som med 

Source Adress och Destination adress fälten kan identifiera ett IP-flöde som möjliggör 

att routrar kan bygga tabeller över var ett paket ska skickas och behöver därmed inte 

kolla på Destination Adressen hela tiden.

Figur 2: IPv4 header

Figur 3: IPv6 Header (baserad på bilder från [2])

2.1.6 Dual Stack

Övergången från Ipv4 till IPv6 är inte något som kommer ske över en dag utan 

kommer att behöva göras under en längre tid då det innefattar inköp av ny hårdvara 
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för många företag på grund av att det finns de ställen som har lite äldre routrar som 

inte klarar av att hantera IPv6 protokollet [11]. Den kanske mest logiska och enklaste 

lösningen är Dual Stack som finns definierad i RFC 2893 [6]. Dual Stack innebär att 

en router eller en nod har både en IPv4 och en IPv6-stack aktiverad. Denna nod får 

sedan både en IPv4 och en IPv6 adress tilldelad och delar sedan samma länk men utan 

att störa varandra. Tilldelas alla routrar i en organisation Dual Stack kommer IPv6 att 

stödjas fullt ut utan att driften av IPv4 kommer att störas.
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3 Genomförande

3.1 Undersökning
Undersökningen som har gjorts är baserad på Empirical Performance of IPv6 vs. IPv4 

under a Dual-Stack [10]. Environment där IPv6 nåbarhet undersöktes utifrån en lista 

med Dual-stack adresser. För att få en bild över om IPv6 nätet har blivit större de 

senaste åren så måste det resultat av undersökningen jämföras med resultaten som 

framgår i Empirical Performance of IPv6 vs. IPv4 under a Dual-Stack 

Environment[10].

De områden som testet fokuserar på är att se tillväxten på IPv6 nätet genom att 

använda kommandot Ping och Ping6 mot de olika adresserna i listan. Data testet med 

IPv6 adresser blir de adresser som kommer att testas med Treceroute för att stärka 

resultatet från föregående test.

3.1.1 Tillvägagångssätt vid undersökningen

Testet med att se tillgängligheten med en IPv4 nod gjordes utifrån en labborationssal 

på Högskolan i Skövde. Testet gjordes på två stycken datorer konfigurerade med 

operativsystemet Ubuntu. Testerna utfördes på olika tider på dyngnet, för att se utifall 

det blev någon skillnad gjordes testet på veckodagar och helger. 

Testerna som innefattade en IPv6 miljö gjordes på Högskolan väst i Trollhättan. 

Dessa tester gjordes även dessa med operativsystemet Ubuntu.

De olika programmen som användes under testerna kan ses på följande sidor med en 

förklaring om deras funktion:
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Program 1:

Det första programmet gjordes för att använda kommandot net::Ping [9], detta 

användes för att undersöka nåbarheten med en IPv4 värd. Varför programmet 

använder sig av net::Ping är för att det är mycket snabbare än om programmet skulle 

vara programmerat att använda Ping. Net::Ping är framtaget för syften som dessa ska 

gå så snabbt och effektivt som möjligt. Nackdelen med kommandot är att det enbart 

skickar ett Ping och om inget svar skickas tillbaka från den begärda adressen så anses 

den vara onåbar. Detta är inte optimalt då det kan ha blivit något fel på vägen den 

första gången och att sidan egentligen går att nå. Detta är dock inte ett problem då 

undersökningen gjordes under flera tillfällen. Programmet skickar iväg ett Ping och 

skriver ut på skärmen om det är reacheble eller not reacheble de olika resultaten 

sparas sedan i olika filer så att det blir enkelt att se vilka adresser som programmet 

fick svar ifrån.

Figur 4: Programmet som användes för att testa nåbarheten med IPv4



En empirisk studie i hur Ipv6 nätet har utvecklats de senaste åren.

14

Program 2:

Nästa program är det som användes för att undersöka nåbarheten med en IPv6 värd.

Detta program använder sig av den ”vanliga” versionen av Ping. detta gjordes av två 

anledningar, det första var att programmet kan konfigureras så att kommandot Ping

kan manuellt ställas in hur många Ping som skall skickas iväg på varje adress samt att 

det inte har utvecklats net::Ping [9] för IPv6 protokollet. Programmet skickar iväg ett 

Ping och läser sedan av resultatet hur många procent av paketen som gick förlorade.

Programmet använder sig av kommandot Ping6 då kommandot ska utföras på en värd 

som har en Ipv6 adress. Detta är inställt att göras två gånger utifall 

destinationsadressen inte skulle vara nåbar av någon anledning första gången. Visar 

det sig att inget paket gick förlorat så sparar programmet adressen i en fil med dem 

adresser som var nåbara. Skulle det däremot vara så att det inte fick något svar från 

den begärda adressen så sparas denna adress i en annan fil med alla adresser som inte 

gick att nå.

Figur 5: Programmet som användes för att testa nåbarheten med IPv6
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Program 3:

Det tredje och sista programmet som skapades för undersökningen använder sig av de 

adresser som var nåbara med kommandot Ping6 från en IPv6 värd. Programmet 

använder sig av kommandot Tracerouet6 då även detta test gjordes från en värd med 

IPv6 adress. Vad Traceroute6 gör är att skicka ett avancerat Ping som skickar tillbaka 

ett svar från varje nod som den passerar på väg till destinationsadressen, den 

information som skickas är hur lång tid det tog att nå de olika noderna. Det som 

programmet gör är att utföra en Traceroute6 förfrågan till en adress ifrån listan med 

nåbara IPv6adresser. Resultatet söks igenom efter en viss rad som anger hur 

många ”hopp” som krävdes. Denna information skrivs sedan till en fil. Det kan verka 

självklart att alla adresser som var nåbara med kommandot Ping6 även borde kunna 

nås med Traceroute6, så är tyvärr inte fallet då vissa av dessa adresser ligger 

skyddade bakom olika filter och brandväggar som tar bort förfrågningar av detta slag. 

Figur 6: Programmet som testade hopcount med Traceroute
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4 Resultat

4.1 Nåbarheten med IPv6

Resultaten nedan visar hur många adresser av IPv4 och IPv6 som var nåbara på de 

olika undersökningarna som jämförs.

Figur 7: Resultat från Empirical Performance of IPv6 vs. IPv4 under a Dual-Stack Environment.

Figur 8: Resultat från En empirisk studie i hur Ipv6 nätet har utvecklats de senaste åren.
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Figur 9:Jämförelse på nåbarheten med IPv4.

Resultatet på undersökningen av IPv4 adresser som kunde nås visar att det ligger på 

ungefär samma nivå. Det som gör att det har blivit mindre adresser som kan nås kan 

bero på att vissa sidor inte existerar längre. Resultaten varierade inte märkbart vid de 

olika testtillfällena oavsett om det var middag eller kväll, vecka eller helg.
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Figur 10: Jämförelse på nåbarheten med IPv6.

Resultaten från Empirical Performance of IPv6 vs. IPv4 under a Dual-Stack 

Environment visar att det gick att nå 21,1% av adresserna på listan som utgav sig för 

att vara kompatibla med IPv6. Undersökningen En empirisk studie i hur Ipv6 nätet har 

utvecklats de senaste åren visar att nåbarheten för samma lista två och ett halvt år 

senare ligger på 61,4%. Det visar en ökning på 21,1%. Det som gör resultatet ännu 

mera intressant är att det även här förmodligen finns sidor som inte existerar längre.
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Figur 11: Jämförelse på antalet hopp.

Resultatet på undersökningen på antalet hop som krävs för att nå en adress ger 

yttligare bekräftelse på att det finns fler IPv6 noder i världen. En lägre siffra kan 

tolkas som att det finns mindre noder att hoppa imellan men i själva verket är det så 

att paketet som skickas kan färdas en ”rakare” väg till destinationen och gör därmed 

mindre antal hopp för att komma fram.
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5 Analys
Efter att ha gjort undersökningen En empirisk studie i hur Ipv6 nätet har utvecklats de

senaste åren så kan frågeställningen, Hur har nåbarheten med IPv6 utvecklats? Har 

Dual-stack utvecklats?, besvaras. 

Undersökningen visar på att en stor ökning av användandet av IPv6 nätet har skett 

sedan den tidigare undersökningen då det var en stor skillnad på hur många adresser 

som gick att nå med programmen. IPv6 nätets tillväxt kan stärkas med resultatet från 

testet med Traceroute6 som visar att det har blivit fler noder.

IPv4 testerna visar endast en mindre minskning jämfört med den ökningen som visade 

sig på IPv6 testet. Det som orsakat minskningen kan vara att en del av adresserna inte 

existerar längre.

Eftersom det även gick att nå så många adresser med IPv4 och IPv6 så är det ett bevis 

på att Dual-stack användandet har ökat sedan det förra testet gjordes.

5.1 Diskussion
När jag började med detta arbete så hade jag förhoppningar att resultatet skulle visa på 

en ökning på IPv6 nätet, men att det skulle vara en så stor ökning som 

undersökningen visade var över mina förväntningar. Då det visade sig att det var svårt 

att hitta ett ställe som hade IPv6 så var de flesta ställen jag talade med i startgroparna 

för att implementera det nya protokollet. Detta visar på att det kommer att utöka mer 

de kommande åren. Många andra delar av världen, speciellt Asien regionen, har 

kommit längre med användningen av IPv6 protokollet och har protokolet i den 

dagliga driften. Jämförelsevis med Sverige där många pratar om IPv6 och planerar att 

någon gång implementera protokollet i sin verksamhet. 

5.1.1 Problem under arbetets gång.
Eftersom detta arbete utfördes av en hel grupp så har bara delar av testerna utförts då 

tiden inte fanns att göra alla.

Det negativa med undersökningen av IPv6 är att det eventuellt kunde blivit bättre 

resultat om testet hade gjorts över flera testtillfällen och inte bara ett, då det kanske 

vissa av sidorna som nåbarheten testades på eventuellt var nere vid just detta tillfälle.

Eftersom undersökningen baseras på Empirical Performance of IPv6 vs. IPv4 under a 
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Dual-Stack Environment så började jag med att försöka få tag i de personerna som 

ligger bakom arbetet. Eftersom det inte gick att få kontakt med dem via deras e-mail 

adresser som var angivna i arbetet de hade gjort så började jag leta efter dem via 

Google. Efter lite sökande så fick jag reda på att den ena personen var med i 

Facebook där jag tog kontakt med honom. Efter att ha pratat med honom och förklarat 

att jag skulle göra ett arbete baserat på deras så var han mer än villig att skicka de 

listor med adresser som de hade använt vid deras projekt. 

Efter att hittat avhandlingen Empirical Performance of IPv6 vs. IPv4 under a Dual-

Stack Environment och läst denna började planeringen över att göra en jämförelse och 

se hur IPv6 nätet har utvecklats på två och ett halvt år.  Efter att ha överlagt med 

handledaren så började jag med programmeringen av de program som skulle 

användas under testet. Efter att ha sett att listan var duglig och det fungerade att 

använda programmet med en IPv4 värd var det dags att göra om programmet så att 

det gick att använda med en IPv6 värd. 

När programmen var klara var det dags att starta undersökningen i en IPv6 miljö. Här 

kom det största problemet. Jag hade antagit att Högskolan i Skövde hade möjligheten 

att använda IPv6 adresser, det visade sig att så var inte fallet. Efter att ha kontaktat 

flera olika företag och högskolor men fått svaret att de inte hade en fungerande 

IPv6miljö men kanske efter sommaren eller vid jul kunde de kanske ha det började 

det se mörkt ut. Fick tag i Mats Lejon som är nätverksansvarig på Högskolan väst i 

Trollhättan som sa att i början av juni skulle de ha en testsal med ett IPv6 nätverk och 

att jag gärna fick göra mitt test där då det skulle hjälpa dem att testa det grundligt. Det 

visade sig att det uppstod en del problem med uppdateringar av hårdvara så det dröjde 

fram till mitten av juni innan nätverket var funktionsdugligt. 

5.1.2 Framtida forskningar
Eftersom många ställen jag hade kontakt med när jag sökte ett IPv6 nätverk sa att de 

var i startgroparna att implementera det så borde det även vara så i resterande världen. 

Att göra en undersökning om ytligare två eller tre år vore intressant för att se hur 

nåbarheten med IPv6 har förbättrats.

Det kan även vara intressant att se hur de stora Internetleverantörerna kommer att 

ställa sig till IPv6 och när det kommer att bli tillgängligt för internetanvändarna i 
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hemmen runt om i Sverige och inte bara företag och högskolor. En undersökning 

liknande denna skulle kunna göras men bara inriktad på att undersöka nåbarheten på 

noder inom Sveriges gränser. Detta skulle visa hur internetleverantörerna har 

utvecklat IPv6 protokollet. 

Jag hoppas att arbetet varit, om inte ett rent nöje så åtminstone inte en uppoffring att 

läsa.

Thomas
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