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Sammanfattning 
Större krav på fler IP-adresser i framtiden har gjort IP(v6) till en tänkbar efterträdare 
till IP(v4). Sedan utvecklingen av IP(v6) runt 1994 står den fortfarande i skuggan av 
IP(v4). Detta beror troligen på att IP(v6) inte är bakåtkompatibelt med IP(v4), vilket 
leder till hög kostnad och energi att ersätta världens nätverk med IP(v6). Detta 
problem har gjort att ett flertal övergångstekniker har utvecklats. Detta kan vara 
genom att använda IP(v6) genom en dedikerad tunnel till att använda IP(v4) och 
IP(v6) parallellt.  Dessa övergångstekniker skiljer sig åt när det gäller funktion och 
användningsområde, vilket gör val av övergångsteknik svårt.  

Denna rapport handlar om dessa övergångstekniker. En inblick ges genom att 
beskriva hur dessa är uppbyggda, deras för- och nackdelar samt vilket 
användningsområde dessa är passade för. Förhoppningsvis kan denna kunskap 
användas för att lättare förstå hur IP(v6) fungerar och hur ett val kan göras.  

Nyckelord: IP(v6), IP(v4), Övergångsteknik, IP-adress 
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1  Introduktion 
Internet är ett viktigt verktyg för människor världen över. Dagens teknik har 
inneburit att ett flertal applikationer och funktioner har utvecklats som ska 
underlätta dagliga uppgifter och problem för människor. Internetprotokollet (IPv4) 
står bakom denna succé. IP(v4) har som uppgift att ge enheter en unik IP-adress, så 
att dessa kan bli sammankopplade med Internet och kommunicera runt om i 
världen. Det upptäcktes tidigt att IP(v4) skulle ha svårt att erbjuda unika IP-adresser 
till alla enheter i framtiden. Flertalet lösningar har utvecklats för att hindra 
adressbristen för IP(v4). Dock så hjälper dessa inte till för alltid. 

Lösningen till fler IP-adresser finns och har funnits länge. Den nya versionen IP(v6) 
blev antagen som standard 1994. Den erbjuder en 128-bitars binär adress istället för 
IP(v4) som använder 32-bitars. Detta ger möjligheten att få ca 34*10^65 unika IP-
adresser. IP(v6) har även ett antal nya funktioner för att åtgärda bristerna i IP(v4), 
inklusive nytt IP-huvudformat, en större adressrymd, en effektivare routing 
infrastruktur, förbättrad säkerhet, och standardiserade Quality Of Service (QoS)stöd 
(Hagen, 2006). 

En övergång mellan IP(v4) och IP(v6) har ännu inte skett i den utsträckning som 
hoppats.  Enligt egen åsikt kan detta bero på att IP(v6) inte utvecklades för att vara 
kompatibel med sin föregångare IP(v4). Ett flertal lösningar har kommit för att 
hantera en övergång mellan IP(v4) och IP(v6), samt göra de kompatibla. Denna 
rapport kommer att handla om dessa övergångstekniker som har som uppgift att 
underlätta en övergång från IP(v4) till IP(v6). 

1.1 Syfte  
Syftet med denna rapport är att studera vilka övergångstekniker det finns från IP(v4) 
till IP(v6). Detta kommer att göras genom att teoretiskt jämföra IP(v4) med IP(v6) på 
en övergripande nivå, samt att studera de olika övergångsteknikerna. Genom 
kunskap om dessa olika övergångstekniker kommer en för- och nackdelsstudie göras 
om dem. En studie kommer även att göras inom vilket användningsområde de olika 
övergångsteknikerna kan användas till. 
 
Delfrågor som ska besvaras: 
 
·  Vad skiljer mellan IP(v4) och IP(v6)? 
·  Vilka övergångstekniker finns från IP(v4) till IP(v6)? 
·  Vilka är för- och nackdelarna med dessa övergångstekniker? 
·  Vilket användningsområde har dessa övergångstekniker? 

1.1.1 Tidigare arbete 

Tidigare examensarbeten om IP(v6) har påträffats. Jag har dock inte funnit ett 
examensarbete som fokuserar sig på dess övergångstekniker på det djup som detta 
examensarbete gör. 
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1.2 Motivering 

Bristen på IP-adresser är och kommer att bli ett problem. Enheter som kräver unika 
IP-adresser växer och tillgängliga publika IP-adresser minskar. Från egen kunskap är 
det oundvikligt att förhindra slutet på IP(v4)-adresser inom kommande år. 

IP(v6) är den nästa generationens Internet, vilket skulle lösa IP-adressbrister och 
tillföra ett bättre Internetprotokoll än sin föregångare. Jag anser att även om IP(v6) 
har sina fördelar så är en övergång långt borta.  

1.3 Förväntat resultat 

Det förväntade resultatet av detta arbete är att höja kunskapen om vilka 
övergångstekniker som finns tillgängliga, samt vilken teknik som kan passa den 
läsare som funderar på en övergång från IP(v4) till IP(v6). Mitt resultat är inte att 
komma med ett slutgiltigt svar på vilken övergångsteknik som är bäst. Detta beror på 
att varje nätverk har sin egen uppbyggnad, vilket gör att en slutgiltig övergångsteknik 
inte passar alla typer av nätverk. Det förväntade resultatet är därför att höja 
kunskapen om de olika övergångsteknikerna, vilket leder till att ett beslut kan tas om 
vilken som passar det nätverk som ska övergå till IP(v6). 

1.4 Avgränsningar 

Denna rapport kommer inte att testa de olika övergångsteknikerna praktiskt. 
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2 Bakgrund 
Detta kapitel handlar om IP(v4) och IP(v6). Beskrivning av protokollen IP(v4) och 
IP(v6). Det kommer även ges en övergripande bild av övergångstekniker mellan 
IP(v4) och IP(v6). 

2.1 IP(v4) 

Den nuvarande versionen av IP(v4) har inte genomgått någon större förändring 
sedan den presenterades i Request for Comments (RFC) 791, år 1981. Med IP(v4) är 
det möjligt att sammankoppla datorer med varandra och har varit grunden till 
fenomenet ”Internet”. Enligt egen uppfattning har denna succé gjort att IP(v4) har 
fallit offer för sin egen framgång. Den ursprungliga utformningen av IP(v4) tog inte 
hänsyn till att Internet skulle bli så populärt som det är idag. Med dagens 
nätverksförändringar har brister uppstått med IP(v4). Nedan beskrivs ett antal brister 
som finns med IP(v4), som skall vara grunden till varför ett nytt IP(v6) bör användas. 

2.1.1 IP-huvud 

IP-huvudet innehåller tretton fält som används av routrar för att vidarebefordra 
paket från en punkt till en annan punkt genom nätverket (Martin, P. C, 2003). Fälten 
inom IP-huvudet gör det möjligt att identifiera avsändare, mottagare och 
transportprotokoll samt andra parametrar (Martin, P. C, 2003). Figur 1 visar en bild 
på ett IP(v4)-huvud. 

 

 

Figur 1 IP(v4)-huvud enligt Martin, P. C (2003) 

De olika fälten har olika uppgifter i ett IP(v4)-huvud. Det fält som kommer tittas 
närmare på är Options(alternativ)fältet. Detta fält är inte obligatoriskt men används 
för att lägga till information om extra tjänster (Martin, P. C, 2003). En extra tjänst kan 
vara t.ex. kryptering eller autentisering som inte är standard för ett IP(v4)-huvud 
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(Martin, P. C, 2003). På grund av att extra tjänster kan användas förändras längden 
på IP(v4)-huvudet efter vad som används (Martin, P. C, 2003). Det resulterar i att 
t.ex. routrar som sköter kommunikationen inte kan bedöma längden på huvudet 
genom att titta i början av IP-huvudet utan måste behandla hela huvudet (Martin, P. 
C, 2003). Det gör det svårt att påskynda behandling av paket, på grund av att varje 
huvud måste behandlas från början till slut (Martin, P. C, 2003). 

2.1.2 Adressrymd 

Internet växer och växer för var dag. Folks användning av Internet för att sköta sina 
arbetssysslor och vardagliga problem har gjort detta till ett viktigt verktyg. Tekniken 
tillåter allt fler föremål att sammankopplas. Detta har sträckt sig från datorer till 
mobiltelefoner, kylskåp och snart kaffebryggare, där alla behöver en unik IP-adress.  

Att varje enhet behöver en unik IP-adress har fått IP(v4) att nå sina begräsningar. 
Enligt Number Resource Organization (NRO) talesman Pawlik (2010) finns det mindre 
än 10 % lediga IP-adresser kvar till RIRs (världsdelar), och en övergång till IP(v6) bör 
ske snarast.  

IP(v4) består av en 32-bitars binär adress (Martin, P. C, 2003). För att göra 
hanteringen lättare delas en IP-adress in i fyra decimala siffergrupper som skiljs med 
en punkt, t.ex. 10.1.1.1 (Martin, P. C, 2003). Varje siffergrupp representerar en 
oktett, vilket är en uppsättning av åtta binära siffror (Martin, P. C, 2003). Figur 2 
nedan visar en IP-adress med adressen ”10.1.1.1” samt den underliggande oktetten.  

 

Figur 2 IP(v4)-adress struktur enligt White(2006) 

Att skriva en IP-adress med siffergrupper är för att människor ska kunna tolka 
adressen, medan oktetter används för att datorer samt routrar ska kunna tolka 
adressen (Martin, P. C, 2003). Eftersom varje oktett representerar en binär (bas 2) tal 
mellan 0 och 28, kommer varje oktett vara mellan 0 och 255. Detta skulle i princip ge 
ca 4,3 miljarder möjliga IP-adresser (Martin, P. C, 2003). Inte alla IP-adresser är 
tillgängliga för publik användning (Martin, P. C, 2003). Adresser mellan 10.0.0.0 - 
10.255.255.255 definieras som en privat IP-adress, tillsammans med 172.16.0.0 - 
172.31.255.255 och 192.168.0.0 - 192.168.255.255. Dessa kan inte användas för 
tillgång till Internet (Martin, P. C, 2003).  

För att spara användning av IP(v4)adresser har olika provisoriska lösningar utvecklas 
(Martin, P. C, 2003). Nedanför beskrivs subnetting, NAT och PAT vars uppgift är att 
spara publika IP-adresser (Martin, P. C, 2003). 
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2.1.3 Subnetting 

Subnetting är en teknik som används för att dela in ett större nät i flera mindre nät 
(Pummill & Manning, 1995). Detta leder till att det större nätet segmenteras och blir 
lättare att hantera, felsöka och möjliggör att spara IP-adresser (Pummill & Manning, 
1995). Detta görs genom att skapa flera nät med en nätmask som är mindre än det 
stora nätet (Pummill & Manning, 1995). 

2.1.4 NAT 

NAT (Network Address Translation) är en teknik som används av i stort sett alla 
routrar oavsett hem eller företagsbruk (Srisuresh & Egevang, 1994). De flesta 
Internetleverantörer erbjuder en privatperson endast en IP-adress för tillgång till 
Internet. Detta blir ett stort problem då kanske flera datorer behöver Internettillgång 
i hushållet. För att lösa detta används NAT (Srisuresh & Egevang, 1994). NAT kan 
översätta flera privata IP-adresser på LAN-sidan till en offentlig IP-adress som kan 
kommunicera med Internet. NAT har sin fördel med att den döljer klientens lokala 
IP-adress (Srisuresh & Egevang, 2001). 

2.1.5 PAT 

PAT (Port Address Translation) är en teknik som fungerar i princip som NAT. PAT 
används på det lokala nätverket och lägger till ett portnummer efter den offentliga 
IP-adressen. Detta portnummer är bunden unikt till den klient som skickade och 
svaret kommer tillbaka med samma portnummer så att rätt klient får informationen 
(Ford, 2009). 

2.1.6 Säkerhet 

Säkerhet har blivit ett problem för IP(v4). Att skicka känslig data över Internet har 
blivit allt vanligare för de flesta företag (Posey, 2003). Kryptering av data har blivit ett 
måste för de flesta vilket IP(v4) inte har stöd för (Posey, 2003). Det finns dock många 
sätt att kryptera IP(v4)-trafik, exempelvis med hjälp av tillägg som Internet Protocol 
Security (IPSec)protokollet (Posey, 2003). Enligt Posey (2003) är de flesta metoderna 
för IP(v4)kryptering egenutvecklade Detta leder till att en krypteringstandard inte 
finns. Vissa krypteringsmetoder används mer än andra  (Posey, 2003). 

2.2 IP(v6) 

Internet Engineering Task Force (IETF) började arbetet med att utveckla en 
efterträdare till (IPv4) i början av 1990-talet (Hagen, 2006). Detta ledde till att 
Internet Protocol Next Generation (IPng) startades för att som huvudmål fokusera på 
ett nytt IP-protokoll som skulle vara lösningen till adressbristerna i IP(v4) (Hagen, 
2006). Under ett IETF möte år 1994 presenterade IPng ”nästa generations protokoll” 
IP(v6) (Hagen, 2006). 

IETF startade Address Lifetime Expectation (ALE), vars uppgift var att avgöra den 
förväntade livslängden för IP(v4), vilket skulle vara grunden till om det fanns tid att 
utveckla ett nytt protokoll med nya funktionaliteter eller om den återstående tiden 
bara räckte till ett nytt protokoll som skulle lösa adressbristen (Hagen, 2006). År 
1994, sade ALE att IP(v4)-adresserna skulle nå sin topp mellan 2005 och 2011, 
baserat på den statistik som fanns tillgänglig vid den tidpunkten (Hagen, 2006). Detta 
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medgav tid till att utveckla IP(v6) med nya funktioner samt förbättringar som nämns 
nedanför (Bradner och Mankin, 1996). 

2.2.1 Adressrymd 

Enligt Schroder (2006) är det möjligt att memorera IP(v4)-adresser utan större 
problem. Det kommer inte att vara lika enkelt med IP(v6)-adresser. En IP-
adressminiräknare bör inskaffas för att lära sig hur IP(v6)-adresser kan omvandlas 
och beräknas. Annars kommer IP(v6)-adresser förbli ett mysterium enligt Schroder 
(2006). 

Att öka adressrymden var en av de viktigaste faktorerna bakom utvecklingen av 
IP(v6). En 128-bitars adress används istället för en 32-bitars, vilket resulterar 2¹²⁸ 
möjliga adresser. Det skulle vara möjligt att ge varje sandkorn i hela värden en unik 
IP-adress med IP(v6) enligt Schroder (2006).  

IP(v6) använder sig av nya adresstyper jämfört med IP(v4): 

 Unicast 
Denna adresstyp identifierar en unik enskild enhet som använder IP(v6). Ett paket 
som är adresserat till en sådan adress kommer endast att levereras till en unik enhet 
som kommer att identifieras av adressen (Hagen, 2006). 

 Multicast 
En grupp av enheter kan identifieras av en multicast-adress. En sändare behöver 
bara skicka paket till multicast-adressen, vilket sedan skickas vidare av routrar till alla 
de noder som finns under den multicast-adressen (Hagen, 2006). 

Anycast 
Anycast-adress är en adress som tilldelats flera noder. Ett paket som skickas till en 
Anycast-adress kommer levereras till den första lediga noden. Detta ger både 
lastbalansering och automatisk felhantering (Hagen, 2006). 
 
En IP(v6)-adress består av 128-bitars och har en notation där en adress delas in i åtta 
delar med 16-bitars hexadecimala block. Tabell 1 visar en IP(v6)-adress som kan 
skrivas på olika sätt (Hagen, 2006). 
 

Följande IP(v6)-adresser är likartade och lika giltiga: 

2001:DB8:0000:0056:0000:ABCD:EF12:1234 

2001:DB8:0:56:0:ABCD:EF12:1234 

2001:DB8::56:0:ABCD:EF12:1234 

Tabell 1 Olika format av samma IP(v6)-adress 

 
För att underlätta hanteringen av IP(v6)-adresser är det möjligt att förkorta 
adressen. Detta är möjligt på grund av att inledande nollor i en 16-bitars block kan 
strykas (Hagen, 2006). 
För att blanda ett IP(v6)- och IP(v4)-nätverk är det möjligt att använda en IP(v4)-
adress i en IP(v6)-adress. Som tidigare nämns måste en IP(v6)-adress bestå av 128-
bitar. IP(v4)-adressen ”192.168.0.1” skulle se ut så här: 
 
0000:0000:0000:0000:0000:0000:192.168.0.1 
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Det krävs åtta block med 16-bitar vardera för en IP(v6)-adress. En IP(v4)-adress 
består av 32-bitar, vilket resulterar i varför det bara används sju avgränsade kolon 
(Hagen, 2006). 

2.2.2 IP-huvud 
IP(v6) använder sig av ett nydesignat IP-huvud. Det är designat för att göra 
protokollet mer effektivt än sin föregångare IP(v4) (Amoss & Minoli, 2008). Det nya 
IP(v6)-huvudet använder en fast längd på 40-bytes, istället för 20-byte (Hagen, 
2006). IP(v6)-huvud har blivit lättare än IP(v4), istället för tretton fält använder sig 
IP(v6) av åtta fält, vilket resulterar i mindre bandbreddsbelastning (Hagen,2006). 
Figur 3 visar ett IP(v6)-huvud (Amoss & Minoli, 2008). 

 

Figur 3 IP(v6)-huvud efter (Amoss & Minoli, 2008) 

 
En nackdel med IP(v6)-huvudet är dock att det inte är kompatibelt med IP(v4)-
huvuden. Ska en router hantera både IP(v4)- och IP(v6) behövs den konfigureras för 
att hantera protokollen (Hagen, 2006).  

2.2.3 Säkerhet 
Enligt Sun Microsystems (2003) lider dagens Internet av ett flertal säkerhetsbrister. 
Internet saknar ett effektivt sätt att hantera autentiseringsmetoder osv. IP(v6) har 
löst detta genom att integrera två alternativ som erbjuder bättre säkerhet (Amoss & 
Minoli, 2008). Dessa kan användas enskilt eller tillsammans för att erbjuda säkerhet 
som anpassar användarens behov (Amoss & Minoli, 2008). 
Det första alternativet är Authentication Header (AH) som erbjuder autentisering och 
integritet, dock inte sekretess (Amoss & Minoli, 2008). Det andra alternativet är 
Encapsulating Security Payload (ESP) som erbjuder integritet och sekretess (Amoss & 
Minoli, 2008). 

 Authentication Header (AH) 
AH använder sig av hemliga nycklar för att verifiera källan från vilket mottagande 
paket skickades, detta kan vara inom företagsnätverket eller Internet (Amoss & 
Minoli, 2008). Dessa hemliga nycklar är strängar av alfanumeriska tecken. Dessa 
nycklar mottas av de klienter som är berättigade, genom igenkännande av nyckelns 
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tecken (Amoss & Minoli, 2008). På detta sätt är det möjligt att säkerställa att det 
mottagna paketet kommer från rätt källa, genom att jämföra nycklarna (Amoss & 
Minoli, 2008).  

 Encapsulating Security Payload (ESP) 
ESP ökar säkerheten genom användningen av olika krypteringsalgoritmer, som 
exempelvis Data Encryption Standard (DES) och RC5 (Amoss & Minoli, 2008). Genom 
användning av ESP är det möjligt att skicka paket i två lägen: transport och tunnel 
(Amoss & Minoli, 2008). 
Genom att sända paket i transportläge krypteras enbart transport-lager-huvudet 
(TCP-huvudet) och payload (det data som skickas) (Amoss & Minoli, 2008). 
Genom att sända paket i tunnelläge, skyddas information om vilken adress paketet 
sändes ifrån och vilken adress paketet är riktat till (Amoss & Minoli, 2008).  

2.2.4 Quality of Service (QoS) 
Enligt Hagen (2006) fokuserade utvecklarna av IP(v6) på att erbjuda flexibilitet och 
funktioner som försäkrar QoS. Det finns två fält i IP(v6)-huvudet som kan användas 
för QoS, dessa är Traffic Class och Flow Label (Hagen, 2006). Dessa fält identifierar de 
paket som ska behandlas på ett särskilt sätt av IP(v6)-routrar. Till exempel kan en 
klient begära QoS, via exempelvis realtid service (real-time service) (Hagen, 2006). 
Denna funktion gör det möjligt att hantera applikationer som kräver ett visst mått av 
genomströmning, fördröjning eller flimmer (Hagen, 2006). Dessa typer av 
tillämpningar kallas multimedia eller real-time-applikationer (Sun Microsystems, 
2003). 

 Traffic Class 
De klienter som sänder ett paket måste identifiera olika klasser eller olika 
prioriteringar för IP(v6)-paketet. Detta görs genom att klienterna använder sig av 
Traffic Class-fältet i IP(v6)-huvudet (Hagen, 2006). 

 Flow Label 

En klient använder Flow label för att ange de paket som ska hanteras på ett särskilt 
sätt av IP(v6)-routrar. Till exempel kan en källa begära QoS via realtidsservice. Denna 
metod ligger fortfarande på experimentstadiet (Hagen, 2006).  

2.3 Övergångstekniker från IP(v4) till IP(v6) 

En stor brist med IP(v6) är att den inte är bakåtkompatibel med sin föregångare 
IP(v4). Ett antal lösningar har utvecklas för att hantera detta problem. Nedanför 
beskrivs övergripande ett par lösningar. 

2.3.1 Dubbla lager (Dual-stack) 

Dubbla lager (Dual-stack) är en teknik som gör att routern eller klienter använder sig 
av både IP(v4) och IP(v6) samtidigt (Hagen, 2006). Det vill säga, om en klient 
använder sig av denna teknik så är det möjligt att skicka IP(v4)-paket till andra IP(v4)-
klienter. Detta gäller även IP(v6)-paket till IP(v6)-klienter (Hagen, 2006).  
En router som använder sig av dubbla lager kommer som vanligt att använda IP(v4)-
adresser, samt IP(v4)-routing protokoll (Hagen, 2006). Samma router kommer även 
ha stöd för IP(v6)-adresser och använda ett IP(v6)-routing protokoll (Hagen, 2006). 
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Resultatet blir att klienter samt routrar kommer att kunna mottaga och sända vidare 
IP(v4)- och IP(v6)-paket över nätverket (Hagen, 2006). 

2.3.2 Tunnlar 

Tunneltrafik är en teknik som kapslar in t.ex. ett IP(v6)-paket i ett IP(v4)-paket 
(Hagen, 2006). Detta leder till att IP(v6)-paketet kan skickas över ett IP(v4)-nätverk 
som inte har stöd för IP(v6) (Hagen, 2006). Till exempel, när två isolerade IP(v6)-
nätverk måste kommunicera över ett IP(v4)-nätverk kan routrar på nätverket som 
använder sig av dubbla lager skapa en tunnel, som kapslar in IP(v6)-paket i IP(v4) 
(Hagen, 2006). Detta gör det möjligt för IP(v6)-nätverk att kommunicera utan att 
uppgraderingar krävs till den IP(v4)-nätverksinfrastruktur som finns mellan näten 
(Hagen, 2006). Flera typer av IP(v6) till IP(v4)-tunnlar finns (Hagen, 2006). 

2.3.3 NAT-PT 

NAT-PT (Network Address Translation-Protokoll Translation) utvecklades för att lösa 
problemet med att en IP(v4)-klient vill prata med en IP(v6)-klient (Hagen, 2006). För 
att lösa detta behövs huvudet (header) på ett IP(v4)-paket göras om, så det 
uppfattas som ett IP(v6)-paket, samt tvärtom (Hagen, 2006). Routern konfigureras 
med NAT-PT måste veta vilken IP(v6)-adress som skall översättas till vilken IP(v4)-
adress, samt tvärtom (Hagen, 2006). Denna teknik kan jämföras med NAT/PAT som 
används för IP(v4) (Hagen, 2006). 
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3 Problem 
Detta kapitel handlar om att beskriva problembeskrivning, syftet, motiveringen och 
delmålen. Syftet är att tillföra kunskap om vilka övergångstekniker som finns och 
dess begränsningar och användningsområden. Kunskap om hur dessa är uppbyggda 
och vilket användningsområde det går att anpassa dem till, kommer förhoppningsvis 
att leda till en bättre förståelse för en övergång från IP(v4) till IP(v6). IP-adressbristen 
är ett faktum. IP(v4) börjar nå sin gräns och snart finns det inga mer IP-adresser att 
erbjuda. IP(v6) kommer troligtvis bli efterträdare till IP(v4). IP(v6) erbjuder större 
adressrymd osv. Många saknar kunskap om IP(v6) och varför det inte används i 
större grad.  

3.1 Problembeskrivning 

Ett stort hinder för IP(v6) framgång har varit kompabilitetsvårigheter med IP(v4). För 
att hantera detta problem utvecklades ett flertal övergångstekniker, vilka har som 
uppgift att lösa kommunikationsvårigheterna mellan de olika protokollen. Dessa 
övergångstekniker har varit framgångsrika genom en användning av IP(v6) över 
IP(v4)-infrastrukturer. Det råder dock en brist på kunskap om vilka dessa 
övergångstekniker är och hur dessa fungerar. Denna brist på kunskap leder till att en 
övergång till IP(v6) dröjer.    

3.1.1 Problemprecisering 

Huvudfrågan för denna rapport är följande: 

- Vilka övergångstekniker finns det från IP(v4) till IP(v6)? Vad har de för 
användningsområde, samt för- och nackdelar?  

3.2 Delmål 

För att ge kunskap om övergångsteknikerna kommer denna rapport bestå av ett 
antal delmål: 

- Beskriva de olika övergångsteknikerna. 

- Vilket användningsområde övergångsteknikerna har. 

- Vilka för- och nackdelar det finns med övergångsteknikerna. 
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4 Metod & Genomförande 
Detta kapitel handlar om vilka metoder som kan användas för att lösa de olika 
delmålen i detta examensarbete. Det kommer att användas en kvalitativ 
undersökning då detta passar projektet bäst.  

4.1 Val av metod 

Valet av metoder i detta arbete är studier av litteratur och befintliga arbeten, vilket 
ska vara grunden för att uppnå kunskap om övergångstekniker ifrån IP(v4) till IP(v6). 

En stor del av detta examensarbete kommer att inrikta sig på skriftligt material, som 
böcker, rapporter och diverse dokument som är lämpliga för arbetet. Någon form av 
intervju samt enkätundersökning online kommer att göras för att förstå de olika 
övergångsteknikerna. 

4.2 Undersökning 

För att svara på problempreciseringen i kapitel 3.2, kommer en onlinebaserad 
enkätundersökning eller en form av intervju att genomföras. Ett par delfrågor 
kommer att användas som är kopplade till problempreciseringen.  

4.2.1 Population 

Populationen är företag som har någon koppling till IP(v6). Det kommer att göras ett 
urval av ett antal företag som har något att tillföra arbetet. Dessa företag kommer 
att väljas beroende av införande samt lösning av IP(v6)-övergång. 

4.2.2 Experter 

Ett urval experter kommer att användas för att sammanställa information om IP(v6).  

4.3 Genomförande 
Detta kapitel syftar till att presentera hur de valda metoderna skall genomföras. 

4.3.1 Population 

Genom att inte ta hänsyn till införande av IP(v6) beroende nätverkstopologi eller 
nätverkstorlek, valdes population bort. Population ersattes istället av en grupp vid 
namnet ”IPv6, Go IPv6 Sweden”. Denna grupp består av nationella, samt 
internationella IT-tekniker som jobbar dagligen med IP(v6). Denna grupp användes 
för att dubbelkolla korrektheten i all fakta som framställs i denna rapport. 

IPv6, Go IPv6 Sweden 

Forum kontakt 

4.3.2 Experter 

För datainsamling angående de olika övergångsteknikerna användes en expert inom 
IP(v6)-området. 

.SE 

Respondent A: Jörgen Eriksson, jobbar som projektledare för IP(v6) på .SE 
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E-post kontakt 

Genom e-postintervju med Jörgen Eriksson, har information angående för- och 
nackdelar samt användningsområde insamlats kring de olika övergångsteknikerna. 
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5 Resultat 
Detta kapitel syftar till att redogöra de resultat från de föregående deluppgifterna 
från kapitel 3.2.  

5.1 För- och Nackdelar 

Genom litteratur och intervju med Jörgen Eriksson(bilaga A, B, C), kommer ett antal 
för- och nackdelar med vardera övergångsteknik göras.  

5.1.1 Tunnlar 

Fördelar: 

För att tunnla IP(v6)-trafik över ett befintligt IP(v4)-infrastruktur krävs ingen specifik 
ordning över vad som behövs uppgraderas (Hagen, 2006). Det är möjligt att enbart 
uppgradera ett fåtal klienter samt enstaka subnät inom företag nätverket (Hagen, 
2006). Eftersom IP(v6)-trafik transporteras över det befintliga IP(v4)-infrastrukturen 
ställs inga krav om IP(v6)-stöd från Internetleverantören (Hagen,2006). En av de 
största fördelarna att tunnla IP(v6)-trafik över ett befintligt IP(v4)-infrastruktur är att 
det inte kräver en uppgradering på nätverkets stamnät (backbone). Vilket gör att en 
sammankoppling av IP(v6)öar kan göras utan några större förändringar på det 
befintliga nätverket (Hagen, 2006). 

Nackdelar: 

Paket som skickas till tunnelns ingång behöver inkapslas samt packas upp vid 
tunnelns utgång. Detta ger en extra belastning på routern, genom fördröjning och 
mer CPU-kraft (Hagen, 2006). Ett annat känt problem med tunnlar är om tunnelns 
ingång eller utgång slutar fungera, vilket gör att hela systemet slutar att fungera 
(single point of failure) (Hagen, 2006). Enligt Jörgen (bilaga A) är det största 
problemet med tunnlar att de begränsar den maximala överföringsenheten 
(Maximum Transfer Unit, MTU) en aning. Hantering av MTU upptäckt och 
fragmentering inom IP(v6) sker av slutnoderna, inte av routern (Amoss & Minoli, 
2008). Detta kan leda till problem som till exempel, inom Ethernet nätverk som 
består av 1500-bytes MTU. Används en tunnel så minskar den vanliga MTU storleken 
från 1500, till 1480-bytes, vilket leder till fördröjning om en MTU upptäckt används 
(Amoss & Minoli, 2008). Jörgen (bilaga A) nämnde även att IP(v6) fragmenterar inte 
paket vid det steg där det inte längre finns något utrymme, utan det som inte får 
plats meddelas till avsändaren genom att skicka ett ICMP (MTU path exceeded), som 
sedan får skicka ett nytt, mindre paket. Enligt Jörgen (bilaga A) så fungerar inte detta 
utan problem. Detta beror på att en del anser att ICMP är farligt, och bör blockeras i 
brandväggar (Jörgen, bilaga A), vilket ger negativ effekt på IP(v6).  

5.1.2 Dubbla lager (Dual Stack) 

Fördelar: 

Enligt Hagen (2006) så är denna teknik enkel och flexibel att använda. Klienter kan 
kommunicera med IP(v4)-klienter genom att använda IP(v4)-protokollet eller 
kommunicera med IP(v6)-klienter genom att använda IP(v6)-protokollet. 
Uppgraderas allt till IP(v6) är det möjligt att inaktivera eller ta bort IP(v4)-protokollet 



  

 14 

(Hagen, 2006). Dubbla lager är grunden för andra övergångtekniker. Tunnlar behöver 
dubbla lager slutpunkter och translators behöver dubbla lager gateways (Hagen, 
2006). Med användning av dubbla lager så är nätverket samma för IP(v4)- och IP(v6). 
Det behövs inte nya routrar för IP(v6), vilket kan förhindra ett komplext 
överlappande nätverk (Amoss & Minoli, 2008). Enligt eget antagande så är en stor 
fördel med denna teknik att det är möjligt att bygga IP(v6) från nätverkets stamnät 
(backbone) mot slutnoder, istället för att bygga upp separata IP(v6)öar. 

Nackdelar: 

Enligt Hagen (2006) så krävs det extra CPU-kraft och RAM-minne på de klienter som 
kör två separata protokoll. En DNS som använder sig av dubbla lager måste kunna 
göra uppslagningar för både IP(v4)- och IP(v6)-adresser. Samtliga applikationer som 
körs på en dubbla lager-klient måste kunna avgöra om klienten kommunicerar med 
en IP(v4) eller IP(v6)klient (Hagen, 2006). I ett dubbla lager-nätverk behövs ett 
routing-protokoll som kan hantera båda protokollen (såsom IS-IS), eller ett 
routingprotokoll för IP(v4)-nätverk (såsom OSPFv2) och ett annat routingprotokoll 
för IP(v6)-nätverket (t.ex. som OSPFv3) (Hagen, 2006). Enligt Hagen (2006) så bör 
inte enbart en brandvägg som skyddar IP(v4)-nätverket användas, det bör även 
användas en brandvägg som skyddar IP(v6)-nätverket (Hagen, 2006). Det krävs 
separata brandväggsregler för varje protokoll (Hagen, 2006). Enligt Amoss & Minoli 
(2008) kan föregående fördel att nätverket är samma även innebära en nackdel. Om 
problem uppstår med IP(v6)applikationer så kan detta även påverka IP(v4)-tjänster, 
vilket det sannolikt inte skulle göra om separata nätverk används (Amoss & Minoli, 
2008). 

5.1.3 Translation 

Fördelar: 

Fördelen med denna teknik är att den tillåter IP(v6)-värdar att kommunicera direkt 
med IP(v4)-värdar och vice versa (Hagen, 2006). 

Nackdelar: 

Enligt Hagen (2006) finns det inte stöd för avancerade funktioner av IP(v6), detta kan 
vara end-to-end säkerhet. Det medför begränsningar på nätverkstopologin eftersom 
svaren måste komma genom samma NAT-router som de skickades från (Hagen, 
2006). NAT-router är en single-point of failure och flexibla routing mekanismer kan 
inte användas. Alla program som har IP-adresser i nyttolast paketen kan krångla 
(Hagen, 2006). 
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5.2 Användningsområde 

Genom litteratur och intervju med Jörgen Eriksson (bilaga A, B, C), kommer 
användningsområden att kopplas till de följande övergångsteknikerna genom ett par 
scenarier. Dessa har framställts efter den kunskap som har erhållits om vad de olika 
övergångsteknikerna har för begränsning.  

5.2.1 Tunnlar 

Nedanför följer ett par scenarion när tunneltekniker kan användas. Dessa exempel 
har framtagits med hjälp av information av litteratur, GoIPv6 gruppen, samt Jörgen 
Eriksson. 

 Scenario A: 

Ett intresse finns inom ett företag/organisation att införa IP(v6). Deras befintliga 
nätverk består av IP(v4) och ett intresse om att ändra samt modifiera sitt befintliga 
nätverk för att hantera IP(v6) finns inte. Genom att skapa separata IP(v6)öar är det 
möjligt koppla ihop dessa öar till sitt befintliga nätverk utan att större ändringar 
krävs. Dessa IP(v6)öar är dock helt isolerade ifrån resten av nätverket och deras väg 
för kommunikation är genom det befintliga IP(v4)-nätverket. Genom tunnla IP(v6)-
trafik är det möjligt för dessa IP(v6)öar att kommunicera genom det befintliga IP(v4)-
nätverket.  

 Scenario B: 

Privatpersoner med Internetuppkoppling lutar sig på sina Internetleverantörer för 
att kunna kommunicera med resten av världen. Om ett intresse för användning av 
IP(v6) finns för privatpersoner så ligger ansvaret på deras Internetleverantör om 
IP(v6) stöds eller inte, samt vilken grad av stöd för IP(v6). Genom att tunnla IP(v6)-
trafik kan privatpersoner kommunicera, samt koppla upp sig mot tjänster, kompis 
eller nätverk som består av IP(v6). Genom denna teknik ställs inga större krav på 
Internetleverantören. 

 Scenario C: 

En skola vill erbjuda kunskap inom IP(v6) för sina studenter och/eller personal. 
Eleverna har en labbsal där all deras pratiska genomförande sker. Genom att 
använda en billig lösning som tunnla IP(v6)-trafik kommer detta att hålla kostnader 
nere och eleverna kan studera hur IP(v6) fungerar i ett praktiskt sammanhang. 

En implementation av IP(v6)-tunnel kan ske automatiskt, eller manuellt. En av den 
automatiska mekanismen är 6to4 (kap 5.3.3), denna fungerar helt automatisk men är 
ganska ”ostadig” (Jörgen, bilaga A). Istället för att använda automatisk tunnel är det 
möjligt att konfigurera en tunnel manuellt genom separata drivrutiner, samt 
konfigurations filer. Enligt Jörgen (bilaga A) så kan en stabil tunnel uppnås genom 
manuell konfigurering. 

Enligt Jörgen (bilaga A) ska inte tunnlar användas som en permanent lösning utan ska 
ses som en bra teknik för företag eller intresserade privatpersoner, som vill kunna 
koppla upp sig mot sin (eller någon annans) ISP och prova IP(v6) i hemmet eller på 
labbet. 
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5.2.2 Dubbla lager (Dual Stack) 

Nedanför följer ett par scenarion när dubbla lager tekniker kan användas. Dessa 
exempel har framtagits med hjälp av information av litteratur, GoIPv6 gruppen, samt 
Jörgen Eriksson. 

 Scenario A: 

En Internetleverantör vill erbjuda eller förbereda sitt befintliga IP(v4)-infrastruktur 
för IP(v6). Genom att göra en övergång så flexibel och skalbar som möjligt för 
slutnoder bör IP(v6) byggas på ett liknande sätt som deras befintliga IP(v4)-nätverk 
har gjorts. Det vill säga, bygga IP(v6) från grunden och gå ut mot slutnoderna. Med 
hjälp av den dubbla lagertekniken så byggs IP(v6) parallellt med IP(v4). Det vill säga, 
både IP(v4) och IP(v6) kan användas efter önskat behov.  

 Scenario B: 

Ett företag vill övergå ifrån IP(v4) till IP(v6). Detta kan leda till en stor ekonomisk 
förlust för företaget om flertalet hårdvara och mjukvara inte har stöd för IP(v6). 
Genom att uppgradera nätverket stegvis utan påverkan av nätverkets prestanda, kan 
den ekonomiska förlusten minimeras. Genom dubbla lagertekniken kan ett 
införande av IP(v6) inledas utan påverkan av IP(v4)-nätverket. Detta sköts genom att 
det parallella IP(v6)-nätverket kan hållas avaktiverat tills hårdvara samt mjukvara har 
stöd och möjligheten att hantera IP(v6) finns.  

Genom den dubbla lagertekniken så bygger man IP(v6) från stamnätet (backbone) 
mot slutnoder (Amoss & Minoli, 2008). Enligt Jörgen (bilaga B) är dubbla lager en bra 
teknik för en övergång från IP(v4) till IP(v6), om ett antal problemställningar kan 
hanteras: 

- Vilket protokoll skall föredras, och hur väljer man? 

- Vad händer om framkomligheten ändras med korta intervall? 

- Om man kommer fram med t.ex små paket men inte stora - hur gör man då? 

Dessa är ett antal problemställningar som bör ställas innan en implementering av 
dubbla lager sker (Jörgen, bilaga B). 

Av egen uppfattning så är en implementering av dubbla lager komplicerat, genom 
dess kunskap om vilka nätverksenheter som bör använda två protokoll och vilka som 
bör använda ett protokoll, IP(v4) eller IP(v6). Enligt Jörgen (bilaga B) bör servrar eller 
noder i ett peer-to-peer nätverk bestå av dubbla lager, medans skol/företagsklienter 
kan vara IP(v4) eller IP(v6). Jörgen (bilaga B) påpekar att även om IP(v4) dominerar i 
dagens nätverk så kommer det finnas de som är utan IP(v4) inom en framtid, vilket 
kommer ställa krav på att de som inte har IP(v4) kommer vilja kommunicera med 
resten av nätverket. Vilket med andra ord är ett rackarns hönan-och-ägget problem 
(Jörgen, bilaga B). 
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5.2.3 Översättning (Translation) 

Nedanför följer ett par scenarion när översättningstekniker kan användas. Dessa 
exempel har framtagits med hjälp av information av litteratur, GoIPv6 gruppen, samt 
Jörgen Eriksson. 

 Scenario A: 

En Internetleverantör kan inte påverka kundens dator, vilket begränsar vilken 
övergångsteknik som anpassar både Internetleverantören, samt kunden. Genom att 
använda översättningstekniken så krävs inga ändringar på slutnoderna, t.ex. 
kunddatorn. Denna teknik översätter ett IP(v4)-paket till ett IP(v6)-paket, vice versa. 
Detta görs transparent, vilket inte ställer några krav på kunddatorns hårdvara eller 
mjukvara. 

 Scenario B: 

Ett företag har en IP(v4)-infrastruktur, men behöver ibland kommunicera med 
enbart IP(v6)-datorer. Kravet att det befintliga nätverket ska kunna hantera IP(v6) är 
inte så eftertraktat. En enkel lösning är att använda en översättare som kan 
implementeras i en router, eller en dator. Denna teknik översätter de olika 
protokollen, vilket gör att IP(v4) och IP(v6) kan kommunicera. En billig lösning om 
behovet av IP(v6) inte är stor. 

Enligt Jörgen (bilaga C) tillför översättningstekniken lite komplexitet, men kräver inte 
att ändringar på klienter behövs. Jörgen (bilaga C) påpekar dock att om möjligheten 
finns att uppgradera klienten är det att föredra, men t.ex. för en Internetleverantör 
som inte kan påverka kundens dator så kan det vara den enda vägen. 
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5.3 Tunnlar 

Tunnlingsmekanismen kan användas för att sända ett IP(v6)-paket över ett IP(v4) 
infrastruktur som inte stödjer eller bör inte uppgraderas till IP(v6) (Hagen, 2006). 
Tunnling kallas för inkapsling. Med inkapsling, ett protokoll (i detta fall IPv6) är 
inkapslad i IP-huvudet på ett annat protokoll (i detta fall, IPv4) och vidarebefordras 
över infrastrukturen i det andra protokollet (IPv4) (Hagen, 2006). Denna inkapsling 
av IP(v6) protokoll i ett IP(v4) protokoll är möjligt med hjälp av IP-protokoll (typ 41) 
(Amoss & Minoli, 2008). 
 
Processen för inkapsling består av tre delar (Hagen, 2006): 
 

 Inkapsling vid tunnelns ingång 

 Uppackning vid tunnelns utgång 

 Hantering av tunneln 

Genom tunnling av IP(v6)-trafik så är det möjligt att inkapsla ett IP(v6)-paket i ett 
IP(v4)-paket och skicka detta genom en IP(v4)-infrastruktur. Detta görs genom att 
IP(v4)-paket lägger IP(v6)-paketet som nyttolast (data) (Amoss & Minoli, 2008). Enligt 
(Hagen, 2006) kan denna teknik användas t.ex. om ett företagsnätverk består av 
IP(v6) och dess Internetleverantör har enbart en IP(v4) infrastruktur. Genom tunnling 
är det möjligt för företaget att nå andra IP(v6)-klienter eller nätverk genom dess 
Internetleverantörers IP(v4)-infrastruktur (Hagen, 2006). Det är även möjligt att 
använda IP(v6) öar i ett företagsnätverk medans ryggraden (backbone) av nätverket 
är IP(v4) (Hagen, 2006). Det finns två sorters tunnlar, konfigurerad och automatisk 
tunnel (Hagen, 2006). 

 Manuell konfigurerad tunnel 

IP(v6)-paket inkapslas i ett IP(v4)-paket som skall föras över IPv4 routing 
infrastruktur. Dessa är punkt-till-punkt tunnlar som måste konfigureras manuellt 
(Hagen, 2006). 

 Automatisk tunnel 

IP(v6) noder kan använda olika typer av adresser, såsom 6to4 adresser, vilket gör det 
möjligt att använda en dynamisk tunnel för att skicka IP(v6)-paket över ett IP(v4) 
routing infrastruktur. Dessa särskilda IPv6 unicast adresser göra en IPv4-adress i vissa 
delar av IPv6-adress fält (Hagen, 2006). 

5.3.1 Inkapsling 

Tunnling är en teknik som kan användas till att inkapsla ett transportprotokoll som 
nyttolast i ett annat. Detta möjliggör transport av det inkapslade protokollet över ett 
nätverk, som utan denna teknik inte skulle vara möjlig (Hagen, 2006). I detta fall så 
är det en IP(v4)-infrastruktur som används för att inkapsla och skicka ett IP(v6)-
paket. Denna inkapsling av IP(v6)-paket i IP(v4)-paket illustreras i Figur 4 (Amoss & 
Minoli, 2008). 
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Figur 4 Inkapsling av IP(v6)-paket enligt Amoss & Minoli (2008) 

Enligt Hagen (2006) är det intressant att notera att den totala fältlängden (Total 
Length field) i IP(v4)-huvudet innehåller längden på IP(v4)-huvudet, samt längden av 
IP(v6)-paketet, vilket som betraktas som nyttolast. Hagen (2006) nämner även att 
livstiden (TTL) på paketet sätts till värde 41, vilket tilldelas av IP(v6) protokollet, detta 
värde går dock att ändras till det man önskar. Den adresskälla som används är 
vanligtvis adressen för utgående gränssnitt på tunnelns ingång, medans 
destinationsadressen är IP(v4)-adressen till tunnelns utgång (Hagen, 2006). Enligt 
Hagen (2006) är den maximala tillåtna hopvärdet satt till ett på ett IP(v6)-huvud. 
Detta beror på att IP(v6) över IP(v4) tunnel betraktas som ett enda hop (Amoss & 
Minoli, 2008).  

5.3.2 Hur funkar tunnlar 

Figur 5 visar och förklarar enligt (Hagen, 2006) hur en tunnling mellan två IP(v6) 
nätverk över en IP(v4) infrastruktur går till. 

 

Figur 5 Hur tunnling fungerar enligt Hagen (2006) 

Figur 5 förklaras enligt Hagen (2006). Klienten Marvin vill skicka ett IP(v6)-paket till 
klienten Ford. Både Marvin och Ford befinner sig på vardera IP(v6)-nätverk och 
nätverket mellan deras router(R1 och R2) består av enbart IP(v4). Router R1 är 
tunnelns ingång för Marvin. Marvin skickar IP(v6)-paket till routern R1 (steg 1 i figur 
5). När routern R1 tar emot paketet som är adresserat till Ford, så inkapslas detta i 
ett IP(v5)-huvud och vidarebefordras till routern R2 (steg 2 i figur 5), som är tunnelns 
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utgångspunkt. Router R2 packar upp paketet och skickar den vidare till 
slutdestinationen (steg 3 i figur 5) (Hagen, 2006).  

En tunnel har två slutpunkter: ingång och utgång. I scenariot från Figur 5 så är det 
routrar som fungerar som ingång och utgång, detta är dock inget krav (Hagen, 2006). 
Det kan vara router till router, klient till router, klient till klient eller router till klient. 
Beroende på vilket scenario som används kan tunnelns in och utgångspunkt vara en 
klient eller router (Hagen, 2006). 

5.3.3 6to4 

RFC 3056, "Anslutning av IP(v6) domäner via IP(v4) moln", specificerar en mekanism 
för hur IP(v6) öar kan kommunicera med varandra över ett IP(v4)-nätverk utan 
explicit inställningar på tunneln. Denna mekanism kallas 6to4 (Hagen, 2006). 
Kommunikationen mellan IP(v6) domäner sker via 6to4 routrar, som även kallas 6to4 
gateways. Enligt Hagen (2006) så krävs det inga konfigurationer på klienter inom 
6to4 nätverket för att dessa skall vara delaktiga. Det enda krav som ställs är att 
gatewayen är medveten om 6to4. Detta är avsett som en temporär 
övergångsmekanism mellan IP(v4)/IP(v6) och ska inte användas som en permanent 
lösning (Hagen, 2006). IP(v6)-paket kapslas in i till IP(v4)-paket när den når 6to4 
gateway. Det behövs minst en global unik IP(v4) unicast adress, för denna typ av 
konfiguration (Hagen, 2006). Enligt Hagen (2006) har IANA(fot not) tilldelat ett 
särskilt prefix för 6to4: 2002::/16. Figur XX visar enligt Hagen (2006) ett 6to4 prefix 
format i detalj. 

 

Figur 6 Format of the 6to4 prefix enligt Hagen (2006) 

Enligt Hagen (2006) förklaras prefixet, de 32-bitarna efter prefixet 2002:: / 16 är 
IP(v4)-adress för gateway i hexadecimal form. Detta ger 80-bitar av adressrymd för 
det interna nätverket. De 16-bitarna används för den lokala adresseringen i nätet, 
vilket leder till att ca 65,536 nätverk kan skapas. De återstående 64-bitarna används 
för identifiering av noderna på nätverket, det vill säga 264 noder per nät. 

Enligt Hagen (2006) så krävs det ingen konfiguration av tunneln om en nod i ett 6to4 
nätverk vill kommunicera med en nod som befinner sig på ett annat 6to4 nätverk. 
Med hjälp av en 6to4 relay router är det möjligt att kommunicera med en IP(v6)-nod 
som befinner sig i en avlägset IP(v6)-nätverk (Hagen, 2006). En relay router 
konfigureras för 6to4 och IP(v6). Den ansluter den befintliga 6to4 nätverket till ett 
ursprungligt IP(v6)-nätverk (Hagen, 2006). Den delger 6to4 prefixet 2002:: / 16 i det 
native IP(v6)-nätverk. Figur XX visar hur ett 6to4 nätverk fungerar enligt Hagen  
(2006). 
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Figur 7 6to4 komponenter enligt Hagen (2006)   

Figur 1 visar och förklarar enligt Hagen (2006) hur 6to4 tunnlar kan kommunicera 
med varandra över ett IP(v4)-nätverk(Internet). Inom området 1(site 1), finns klient A 
och B som kommunicerar med hjälp av IP(v6). För att område 1 ska kunna 
kommunicera med klient C som befinner sig inom område 2 (ett annat 6to4 nätverk), 
så måste paket skickas över IP(v4)-nätverket(Internet). Paket från område 1 (site 1) 
skickas till router R1 som sedan inkapslar dessa in i ett IP(v4)-paket och dessa 
vidarebefordras sedan till router R2 som är ingångspunkten till område 2 (site 2). 
Router R1 lär sig IP(v4)-adressen till router R2 genom IP(v6)-destinationen. Router R2 
packar sedan upp paketen som sedan skickas vidare till klient C. För att kunna 
kommunicera med en IP(v6) klient på Internet, så krävs det att klient A eller B skickar 
sitt IP(v6)-paket till router R1. Router R1 inkapslar sedan in dem i IP(v4)-paket och 
vidarebefordrar dem till en Relay Router R3. Router R3 packar upp paketet som 
sedan vidarebefordras till klient D över IP(v6) routing infrastruktur. 

5.4 Dubbla lager (Dual Stack) 

Dubbla lager (Dual-stack) innebär att IP(v4) och IP(v6) körs samtidigt parallellt, d.v.s. 
slut noder (klienter), routrar och switchar kör både IP(v4) och IP(v6)-protokollet, och 
om IP(v6) kommunikation är möjlig så föredras detta istället för IP(v4) (Amoss & 
Minoli, 2008). En nod som kör både IP(v4) och IP(v6)-protokollet benämns ofta som 
en IPv6/IPv4 nod (Amoss & Minoli, 2008). Genom att använda dubbla lager så är det 
möjligt att aktivera eller inaktivera de olika protokollversionerna. Det finns tre olika 
möjligheter att hantera dubbla lager (Amoss & Minoli, 2008):  

 IP(v4)-lagret är aktiverat medans IP(v6)-lagret är inaktiverat, IP(v4)enbart nod 

 IP(v6)-lagret är aktiverat medans IP(v4)-lagret är inaktiverat, IP(v6)enbart nod 

 IPv(4), samt IP(v6) är aktiverad, IPv4/IPv6-nod 
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En IPv6/IPv4 nod har minst en IP-adress för varje protokoll version (Amoss & Minoli, 
2008). En nod använder IP(v4) mekanismer för att konfigurera en IP(v4)-adress 
(statisk konfiguration eller DHCP), samt en IP(v6) mekanism för att konfigurera en 
IP(v6)-adress (statisk konfiguration eller autokonfiguration) (Amoss & Minoli, 2008).  

5.4.1 Hur fungerar dubbla lager 

I ett dubbla lager nätverk så använder noder både IP(v4) och IP(v6)-protokollet 
parallellt (Amoss & Minoli, 2008). IP(v4) program använder sig av IP(v4)-lagret 
medan IP(v6) program använder sig av IP(v6)-lagret (Amoss & Minoli, 2008). Genom 
att använda paket IP-huvudversionen, kan ett beslut fattas om vilken 
protokollversion som skall användas. Är fältversionsvärdet fyra, används IP(v4)-lagret 
(Amoss & Minoli, 2008). Består den av sex så resulterar detta i att IP(v6)-lagret 
används. 

 

Figur 8 Dubbla stack arkitektur Amoss & Minoli (2008) 

DNS används för protokollversionerna för att hantera namn och IP-adress 
uppslagningar. DNS A uppslagning hanterar IP(v4)-adresser medans DNS AAAA 
hanterar IP(v6)-adresser (Hagen, 2006).  
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5.5 Translation 

Denna teknik har som uppgift att erbjuda en transparent routing för noder i ett 
IP(v6)-nätverk att kommunicera med noder i ett IP(v4)-nätverk och vice versa 
(Hagen, 2006). Adress och protokollöversättning beskrivs i RFC 2766, samt 2766. 

SIIT (RFC 2765) är en översättningsalgoritm för IP/ICMP som är stateless (har ingen 
kontroll vart paket har kommit ifrån), algoritmen översätter mellan IP(v4) och IP(v6) 
paket huvud. Den specificerar inte om en mekanism för tilldelning av IP(v4)-adresser 
(Hagen, 2006). 

Network Address Translation, Protocol Translation (NAT-PT, under RFC 2766) 
använder en pool av publika IP(v4)-adresser för tilldelning till IP(v6) noder på ett 
dynamiskt sätt (Hagen, 2006). 

5.5.1 Stateless IP/ICMP översättning 

Ett vanligt scenario kan vara att IP(v4)-klienter vill kommunicera med IP(v6)-klienter 
eller vice versa (Hagen,2006). Den stateless Internet Protocol/Internet Control 
Messaging protokoll (IP/ICMP) översättningsalgoritmen SIIT är en IP(v6) 
övergångmekanism som gör det möjligt för IP(v6) enbart klienter att prata med 
IP(v4)enbart klienter (Amoss & Minoli, 2008). Mekanismen innebär en stateless 
mappning eller tvåvägs-översättningsalgoritm mellan IP(v4) och IP(v6) 
pakethuvuden, samt IMCP(v4) och ICMP(v6) meddelanden(Amoss & Minoli, 2008). 
SIIT kräver att en IP(v4)-adress tilldelas till en IP(v6)-klient, denna IP(v4)-adress 
används sedan av IP(v6) klienten för att bilda en speciell IP(v6)-adress som inkluderar 
den givna IP(v4)-adressen (Amoss & Minoli, 2008). För att bevara IP(v4)-adresser så 
kräver SIIT att tillfälliga IP(v4)-adresser används till IP(v6)-klienter, istället för 
permanenta IP(v4)-adresser (Amoss & Minoli, 2008). 

5.5.2 Översätta IP(v4) till IP(v6) 

Enligt Hagen (2006) får en IP(v4)-till-IP(v6) översättare ett IP(v4)-datagram. Detta 
beror på att en konfiguration har gjorts så att kunskap om IP(v4)-adresspoolen finns, 
och om vilka IP(v4)-adresser som representerar de interna IP(v6)-noderna (Amoss & 
Minoli, 2008). Genom denna kunskap vet översättaren vilka paket som behövs 
översättas. Det tar bort IP(v4)-huvudet och ersätter den med ett IP(v6)-huvud genom 
att översätta all information ifrån IP(v4)-huvudet i ett IP(v6)-huvud (Amoss & Minoli, 
2008). 

5.5.3 Översätta ICMP(v4) till ICMP(v6) 

Enligt Hagen (2006) så krävs det en översättare som beräknar ett giltigt checksum 
(kontrollsumma) för varje IMCP(v4)-meddelande. Detta sker tack vare att det är ett 
måste med IMCP(v6). Figur 4 visar ett ICMP(v4) meddelande(Amoss & Minoli, 2008). 
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Figur 9 ICMP-paket enligt Amoss & Minoli (2008) 

Enligt Amoss & Minoli (2008) beskrivs figur 4 genom att fältet Typ (Type) anger typen 
av ICMP(v4) meddelandet. Kod (Code) fältet används för att tillhandahålla ytterligare 
information om meddelandet, om detta krävs (Amoss & Minoli, 2008). För att 
översätta meddelandetypen som visas i figur 4 till ett ICMP(v6) krävs några av 
följande ändringar (Amoss & Minoli, 2008): 

 Kontrollsumman(Checksum) måste räknas om, eftersom ICMP(v6), som TCP 
och UCP, använder ett pseudoheader kontrollsumma. 

 Echo Request(Ping förfrågan, typ 0) och Echo Reply(Ping svar, typ 8) är 
översatta till typ 128 och 129. 

 Destination Unreachable (Typ 3) är översatt till typ 1.  

Samma översättningsregler gäller för översättning av ICMP(v6) meddelanden till 
ICMP(v4) meddelanden, bara i omvänd ordning (Amoss & Minoli, 2008). 

5.5.4 Översätta IP(v6) till IP(v4) 

Denna process skiljer sig inte mycket från översättning mellan IP(v4) till IP(v6). I 
detta fall vet översättaren att den ska översätta från IP(v6) till IP(v4) baserad på 
IP(v4)-mappade destinationsadress (Amoss & Minoli, 2008). Den tar bort IP(v6)-
huvudet och ersätter den med en IP(v4)-huvud (Amoss & Minoli, 2008). Den minsta 
MTU för IP(v4) är 68 byte, den lägsta MTU för IP(v6) är 1280 bytes. Om en 
översättare får ett paket från ett IP(v4)-nätverk med en mindre MTU, skapar det 
1280-bytepaket och fragmenterar dem efter översättning (Amoss & Minoli, 2008). 

5.5.5 NAT-PT 

Network Address Translation-Protocol Translation (NAT-PT) är en implementering av 
SIIT (Hagen, 2006). NAT-PT är en stateful IP(v4)/IP(v6)-huvud översättare.  
Mekanismen fungerar på liknande sätt som IP(v4) NAT som beskrivs i [Kap, 2.1.4], 
IP(v4) NAT översätter en IP(v4)-adress till en annan (Amoss & Minoli, 2008). NAT-PT 
översätter mellan en IP(v4)-adress och en IP(v6)-adress (Amoss & Minoli, 2008). 
NAT-PT använder en pool av globalt unika IP(v4)-adresser, dessa binds till IP(v6)-
klienter på ett dynamiskt sätt när sessioner inleds över nätverket, och fungerar som 
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en kommunikationsproxy för IP(v6)-klienter som kommunicerar med IP(v4)-klienter 
(Amoss & Minoli, 2008). 

Viktiga begrepp enligt Hagen (2006). 

 Network Address Translation (NAT) 

Översätter IP-adresser, IP, TCP, UDP och ICMP kontrollsumma(checksum)   

 Network Address Port Translation (NAPT) 

Förutom de områden NAT hanterar, översätts TCP, UDP-portnummer, samt ICMP 
typer.  

 Network Address Translation and Protocol Translation (NAT-PT) 

Översätter ett IP(v6)-paket till ett IP(v4) paket, och vice versa. 

 Network Address Port Translation and Protocol Translation (NAPT-PT) 

Låter IP(v6)-klienter att kommunicera med IP(v4)-klienter med hjälp av en enda 
IP(v4)-adress. 

Dessa begrepp förklaras på följande sätt av Hagen (2006). 

NAT har använts i stor utsträckning, särskilt för att hantera begränsningarna med 
IP(v4)-adresser (Hagen, 2006). Enligt Hagen (2006) så använder företag privata 
IP(v4)-adresser inom nätverket, samt har en NAT-router placerad på in/ut gränsen av 
nätverket. NAT-routern har som uppgift att översätta de privata IP-adresserna till en 
enda, eller ett begränsat antal offentliga IP-adresser (Hagen, 2006). Den NAT som 
beskrivs i detta sammanhang tillför kommunikationsmöjlighet mellan ett IP(v6)-
nätverk och ett IP(v4)-nätverk (Hagen, 2006). Enligt Hagen (2006), hanterar en 
grundläggande NAT detta genom att ett block av IP(v4)-adresser avsätts och fältet 
som innehåller källans IP-adress, IP, TCP, UDP och ICMP blir översatta. NAT kan vara 
enkelriktad (endast IP(v6)-klienter kan initiera en session) eller dubbelriktad 
(sessionen kan initieras oavsett protokollversion) (Hagen, 2006).  
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Figur 10 Kommunikations flöde över NAPT enligt Hagen (2006) 

Figur 3 beskrivs enligt Hagen (2006). Ford är en IP(v6)-klient, vilket IP(v6)-adressen är  
"ABCD:BEEF:: 2228:7001". Klient Marvin är en IP(v4)-klient med IP-adress 
"120.140.160.101", som befinner sig på andra sidan av NAPT-routern. NAPT-routern 
har tilldelats en IP(v4)-adress pool av "120.10.40/24".  

Ford initierar en session med Marvin genom att skicka ett paket till destination 
adressprefix:: 120.140.160.101, port 23. Prefixet:: / 96 annonseras av NAPT i IP(v6)-
nätverk, och när ett paket skickas till det prefixet kommer det gå via NAPT. Som 
ursprunglig IP-adress använder Ford sitt IP(v6)-adress med portnumret 3056 (steg 1) 
(Hagen, 2006). 

NAPT-routern tilldelar en IP(v4)-adress och ett portnummer ur sin pool. I detta 
exempel används IP-adressen 120.10.40.10. Det nya IP(v4)-paketet går ut från NAPT 
till Marvin, med den ursprungliga IP-adressen 120.10.40.10, port 1025, och en 
destinationsadress 120.140.160.101, port 23 (steg 2) (Hagen, 2006).  

Ett svar från Marvin skickas med ursprungsadressen 120.140.160.101, port 23, samt 
destinationsadress 120.10.40.10, port 1025 (steg 3) (Hagen, 2006). 

NAPT översätter paketet efter de parametrar som finns lagrat i cache för hela 
sessionen, och skickar det från ursprungsadress prefix:: 120.140.160.101, port 23, 
samt destinationsadress ABCD:BEEF:: 2228:7001, port 3056 (steg 4) (Hagen, 2006). 
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6 Slutsatser & Fortsatt arbete 
Detta kapitel syftar till att presentera de slutsatser som dragits av de resultat som 
presenterats i föregående kapitel. Vidare ämnar kapitlet upplysa läsaren om förslag 
till fortsatt arbete i kapitel 6.2. 

6.1 Val av övergångsteknik 

Genom att studera de olika övergångsteknikerna går det inte att säga att en viss 
övergångsteknik är den bästa och alltid ska väljas. Ett val av en teknik bör göras 
genom att studera vilka funktioner som erbjuds, samt om de överensstämmer med 
de mål som ställs. Enligt Jörgen (bilaga C) är en av de viktigaste bitarna för en 
övergång mellan IP(v4) till IP(v6) att inventera. Att inventera i detta fall betyder att ta 
reda på allt om den hårdvara och mjukvara som finns i drift och dess stöd för IP(v6). 
Genom kunskap om vad som stödjer IP(v6) och inte, kan ett beslut fattas om vad 
som bör bytas ut eller uppgraderas. Resultatet av detta kommer troligtvis att ge ett 
beslutsunderlag om vilken övergångsteknik som kommer att vara den mest lämpliga. 
Enligt Jörgen (bilaga C) ska ett fullt fungerande nätverk med stöd för IP(v6) i olika 
nivåer testas i labb. Jörgen (Bilaga C) nämner även att när en övergångsteknik har 
valts och när nätverket är fullt fungerande ska detta testas i labb på en mindre 
population av duktiga användare som får föra journal över sina erfarenheter. Sedan 
skapar man en plan över hur man skall införa och även hantera de möjliga problem 
som kan uppstå. Av tidigare erfarenheter säger Jörgen (Bilaga C) att Dubbla 
lagertekniken kan vara att föredra. Detta återspeglas även i liknande teknikskiften 
(t.ex. Novell IPX --> IP) som gick smärtfritt. 

6.2 Slutsatser  
Jag började studera detta ämne utan någon större kunskap om vilka hinder och 
lösningar som finns när det gäller en övergång från IP(v4) till IP(v6). Den kunskap 
som jag bar med mig var att bristen på IP-adresser blir ett större problem för varje år 
som går. 

Mitt syfte med arbetet var att fokusera på de vanligaste övergångstekniker som 
finns. Dessa övergångstekniker skulle sedan granskas och försöka få en inblick i vilket 
användningsområde de nämnda övergångsteknikerna kan användas inom, samt vilka 
brister dessa kan bära med sig. Det förväntade resultatet var att belysa de befintliga 
övergångsteknikerna genom vilket användningsområde dessa har, samt vilken som 
är bäst. 

Resultatet pekar utan tvekan på att de nämnda övergångsteknikerna har använts 
flitigt och att dessa fungerar. Genom att alla övergångstekniker är anpassade för 
olika typer av scenarior och att funktionaliteten skiljer sig åt mellan dem, har en 
punkt inte kunna besvaras. Denna punkt var att bestämma vilken övergångsteknik 
som är den bästa. Alla de nämnda övergångsteknikerna är som jag tidigare nämnt 
anpassade för olika scenarion, vilket kan göra att övergångsteknik nummer ett 
funkar på detta nätverk medan övergångsteknik två inte gör det. Detta kan vara 
tvärtom för något annat nätverk, vilket gör att en specifik övergångsteknik inte kan 
sägas vara den bästa. 
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För att besvara frågan om vilken övergångsteknik som ska väljas, är det enda svaret 
att inventera och därefter ta ett beslut om vilka ändringar som krävs. Det som är lite 
skrämmande är att dessa övergångstekniker inte har implementerats i en större 
skala, vilket gör att kunskap om dessa är problemfria i en större nivå som inte kan 
besvaras. 

Sammanfattningsvis är jag övertygad om att de befintliga övergångsteknikerna 
kommer att räcka till för en övergång från IP(v4) till IP(v6). Detta påstående beror på 
att flertalet experter inom ”Go IPv6 Sweden”-gruppen har använt sig av dessa 
övergångstekniker. Enligt mig kommer Dubbla lagertekniken vara den troliga 
övergångstekniken som kommer att användas, beroende på att de olika protokollen 
kommer att kunna användas parallellt.   

6.3 Fortsatt arbete 

En rapport om hur dessa övergångstekniker fungerar i praktiken skulle troligtvis 
komplettera denna rapport. En genomlysning av vilka praktiska hinder som kan 
förekomma baserat på olika nätverkstopologier skulle höja kunskapen om vilka 
användningsområden de olika övergångsteknikerna har. En testning av ett större 
användande av dessa övergångstekniker bör även göras för att identifiera hinder 
som kan förekomma beroende på vilken grad dessa används i. 
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Bilaga A 
Hej, Jörgen! 

>  

Tja! 

 

> Jag är väldigt tacksam för ditt svar. Jag tänkte ställa dig några 

> frågor angående IPv6 tunnling. Med hjälp av litteratur har jag fått en 

> viss kunskap om hur denna mekanism fungerar, samt vad den tillför IPv6 

> nätverk i en IPv4 infrastruktur. Det som dock saknas är 

> användningsområdet med denna mekanism. Jag har förstått att genom 

> använda denna teknik så slipper man ändringar i sitt befintliga IPv4 

> infrastruktur, vilket är en stor fördel med de IPv4 nätverk som inte 

> kan uppgraderas till IPv6, eller inte bör uppgraderas. Min tolkning av 

> denna lösning är att det är ett bra sätt att hantera IPv6 öar på ett 

> IPv4 baserat nätverk(Internet). Dock så har jag ej erfarenheter om 

> denna teknik, vilket jag undrar om du kan hjälpa mig med. 

>  

Mmm, vet inte vad du läst men den syn man hade på hur IPv6 skulle rullas ut har nog 
ändrats en hel del de senaste åren. Istället för ett antal isolerade IPv6-öar på olika 
ställen på nätet verkar det som om IPv6 byggs "inifrån ut" dvs. dom flesta ISPer har 
IPv6 i sina stamnät och man peerar mer eller mindre överallt. Vi får defacto två 
parallella Internet - ett IPv4 och ett IPv6 som ligger överlagrade överallt. 

Det man inte får till pga kostnader och sena leverantörer och trögheten som finns i 
att uppgradera alla "kund PC" och hemma-brandväggar (etc) gör dock att ju längre ut 
i nätet man kommer (mot kund) dess långsammare går det! 

 

> Min fråga till dig är. 

>  

> - Hur ser ni som nätverkstekniker på denna teknik, dvs är det en bra 

> lösningar att hantera sammankoppling av IPv6 öar på en IPv4 

> infrastruktur? 

 

Nej, tunnlar är inte en bra teknik för att koppla ihop öar. Det gör man som jag 
nämnde native IPv6. Däremot är tunnlar en bra teknik för att företag och 
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intresserade privatpersoner skall kunna koppla upp sig mot sin (eller nån annan) ISP 
och prova IPv6 i hemmet eller labbet! 

 

> - Är det enkelt att implementera denna lösning, samt är det enkelt att 

> underhålla(dvs, uppstår det mycket problem)? 

Det finns många tekniker. Från 6to4 som är helt automatisk men rätt "ostadig" till 
spearata drivrutiner för Linux/Windows/etc där man signar upp sig och får en massa 
config som användarnamn och lösen (iofs gratis) för att kunna köra. Stabilt som bara 
den skulle jag säga. 

 

> - Ser du några nackdelar med denna lösning, tex förhindrar denna 

> användning av alternativa protokoll? 

>  

Det största problemet med tunnlar är att dom begränsar MTU en aning. I IPv6 har 
man valt att inte fragmentera paket vid det hopp där det inte längre "rymms" utan 
den som inte kan passa vidare får vackert skicka en ICMP (MTU path exceeded) 
tillbaka till avsändaren som får skicka ett nytt, mindre, paket! Det funkar dock inte 
klockrent eftersom självutnämnda "säkerhetsexperter" i många år ansett att ICMP är 
farligt och bör blockeras i brandväggar. Gör man det i IPv6 så går det riktigt illa! 

/Jorgen 
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Bilaga B 
Hej Jörgen! 
>  
 
Hallå! 
 
> Tack så mycket för ditt senaste svar, det var till stor hjälp! Denna 
> gång har jag några frågor angående Dual Stack tekniken. Efter har läst 
> på om denna teknik så vet jag inte längre om jag tycker att den är bra 
> eller inte. Att använda IPv4 och IPv6 samtidigt verkar som en bra 
> lösning, d.v.s. att de både protokollen används parallellt, vilket man 
> kan aktivera och avaktivera de protokoll som önskas. Du har nämnt 
> tidigare om att man vill bygga IPv6 från nätverkets "backbone" och mot 
> "slutnoder", det verkar att denna teknik är anpassad för det. Det som 
> gör mig lite tveksam angående denna teknik är att både IPv4 och IPv6 
> behöver ett eget IP-nummer. Frågan är hur länge det kommer finnas 
> tillgängliga IPv4-adresser kvar. 
>  
 
Man kan i dom flesta fall köra IPv4 över NAT dvs. behovet av adresser är inte 
jättestort men det blir givetvis problem där det så småningom inte finns några IPv4 
att få alls t.ex i Sydamerika, Afrika och delar av Asien. 
 
 
> Mina frågor till dig är. 
>  
> - Hur ser ni som nätverkstekniker på denna teknik, d.v.s. är det en bra 
> lösning att gå från IPv4 till IPv6? 
>  
 
Ja, om man kan hantera ett antal problemställningar: 
 
- vilket protokoll skall föredras och hur väljer man? 
- vad händer om framkomligheten ändras med korta intervall? 
- Om man kommer fram med t.ex små paket men inte stora - hur gör man då? 
 
 
> - Dual Stack tekniken kräver en IP-adress från vardera 
> protokoll(IPv4,IPv6) som används. När Dual Stack tekniken utvecklades 
> så var inte bristen på IPv4-adresser lika stor som den är idag. Anser 
> du att bristen på IPv4-adresser kommer hindra användning av Dual Stack 
> tekniken, eller anser du att den fortfarande är en bra lösning för en 
> övergång från IPv4 till IPv6? 
>  
 
Se ovan. Bra lösning men det innebär inte att det inte är brådis att komma igång! 
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> - Har denna teknik ett begränsat användningsområde, d.v.s. bör denna 
> teknik inte användas för alla typer av  nätverk(nätverksstorlek, 
> nätverkstopologi o.s.v.)? 
>  
 
Jag tycker att servrar eller noder i peer-to-peer nät skall vara dual-stack medan 
vanliga klienter (skol/företags-pc etc) kan vara IPv4 eller IPv6. Givetvis dominerar 
IPv4 idag men fler och fler kommer att vara utan IPv4 och då vill man även kunna bli 
nådd av dom. Men det är ett rackarns hönan-och-ägget problem! 
 
 
> - Ser du några nackdelar med denna lösning, t.ex. genom användning av 
> två protokoll, sänker detta prestandan på nätverket? 
>  
 
- Om man inte hanterar t.ex time-outer vid test av framkommlig väg eller vid 
tillfälligt dålig nåbarhet över det ena protokollet kommer användarna att känna att 
det "fryser" eller bara tar lång tid. 
 
- Den tekniska komplexiteten ökar givetvis och det kan leda till problem. 
 
- Denna teknik kanske leder till att man ser en anledning att inte skynda med IPv6 
överallt! 
 
 
/Jorgen 
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Bilaga C 
Hej Jörgen! 

>  

> Som jag har förstått så krävs det temporär IPv4-adress till 

> varje IPv6-enbart klient, samt pool av IPv4-adresser. Jag tycker 

> personligen att translation-tekniken känns som en temporär lösning. 

>  

> Mina frågor till dig är ang. translation-tekniken. 

>  

> - Hur ser ni som nätverkstekniker på denna teknik, d.v.s. är det en bra 

> lösning för att gå från IPv4 till IPv6? 

>  

Den tillför ju lite komplexitet men gör ju att man inte behöver ändra i klienter. Har 
man möjlighet att uppgradera klienten är det att föredra men t.ex för en ISP som 
inte kan påverka kundens PC så kan det vara enda vägen. 

 

> - Är det enkelt att implementera denna teknik, samt är det enkelt att 

> underhålla (dvs, uppstår det många problem)? 

>  

Det finns säkert en del småstrul. .SE och Interlan funderar på att testa en teknik som 
heter 6RD i höst. 

 

> - Ser du några nackdelar med denna teknik, tex förhindrar denna 

> användning av alternativa protokoll? 

>  

Inte direkt. 

 

> - När tycker du att denna teknik bör användas? 

> 

Som ovan - mest för t.ex ISP. 

 

> Frågor riktade till dig. 

>  
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> - Om du fick till uppgift att införa IPv6 i det befintliga IPv4- 

> infrastrukturen. Vilken övergångsteknik skulle du fokusera dig på och 

> varför? 

>  

 

Dual stack. Erfarenheter från liknande teknikskiften (t.ex. Novell IPX --> IP) gick 
smärtfritt och det är alltid enklare att köra "native" än med översättning. 

 

> - De befintliga övergångstekniker som finns för tillfället, är dessa 

> bra nog för en övergång från IPv4 till IPv6? Eller bör dessa utvecklas? 

>  

Dom fungerar väl. När vi får mer erfarenheter av storskalig drift kommer säkert 
justeringar att bli aktuella men så är det ju med all teknik! 

 

> - Vad har du för råd om någon funderar på en övergång från IPv4 till 

> IPv6? 

>  

Inventera - inventera - inventera. Dvs. ta reda på allt om den hårdvara och mjukvara 
som finns i drift och dess stöd för IPv6. Välj vad som måste bytas ut och vad som kan 
uppgraderas. När det är klart skall man testa allt i labb! När det är testat i labb ska 
man testa på en mindre population av duktiga användare som får föra journal över 
sina erfarenheter. Sen skapar man en plan hur man skall införa och även backa ut om 
det blir problem. 

 

> - När tror du att IPv6 kommer bli ”verklighet” i dagens nätverk? 

>  

 

IPv6 är verklighet om än i liten skala. Dom flesta ISPer har IPv6 i stamnäten och alla 
kan om dom är intreserade och lite händiga skaffa tunnlar till sin brandvägg eller PC. 

 

Lycka till! 

/Jorgen 


