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Abstract 
 
The Internet protocol of today has been used for over 20 years. A new version of the 
protocol has been developed to replace the old one. This is a direct result due to the 
explosive growth of the usage of the Internet. This follows by new demands which 
needs new solutions. This report brings up the old protocol IPv4, the new protocol 
IPv6 and shows what kind of changes that has been developed to meet the users 
demand. 
         The report brings up two important aspects; internet security and mobility. To 
show the important changes within these areas, the report compares the old protocol 
with the new one. Furthermore, the report also studies the world’s greatest test 
environment to this date. The aim of this is to show how the protocol behaves in 
reality and thereby get an insight to the specific areas that needs to be illustrated. To 
conclude the report, there is a broad discussion regarding the future of the two 
protocols and how this may effect the Internet in a future perspective. 
 
Sammanfattning 
 
Dagens Internetprotokoll är över 20 år gammalt och en ny version av protokollet har 
utvecklats för att ersätta det befintliga. Detta är ett resultat av en explosionsartad 
tillväxt av Internetanvändandet med nya krav som kräver nya lösningar.  

Rapporten tar upp det gamla protokollet IPv4, det nya protokollet IPv6 och visar 
vilka förändringar som har gjorts. Speciellt viktiga aspekter i form av säkerhet och 
mobilitet tas upp för att sedan jämföras mellan de olika protokollen. Dessutom 
studeras den hittills största testmiljön i världen, detta för att få en känsla av hur 
protokollet beter sig i praktiken och därigenom få en inblick i områden som behöver 
belysas. Rapporten avslutas med en diskussion om hur framtiden för de olika 
protokollen ser ut för ett framtida Internet. 
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1 Introduktion 
 
Detta kapitel ger en historisk tillbakablick över Internets framväxt och förklarar den 
typ av mjukvara som datorer behöver för att kunna upprätta kommunikation via 
nätverk. Här tas också upp vilka områden rapporten skall belysa samt vilka frågor 
som vi vill ha besvarade genom rapporten. 

1.1 Bakgrund 
 
Det grundläggande protokoll som används över Internet idag heter Internet protocol 
version 4 (IPv4). Detta protokoll konstruerades från början för att fungera i säkra 
miljöer och därigenom fanns inte samma behov som dagens globala Internet har, 
vilket är uppbyggt av väldigt många publika nätverk. 

Framväxten av Internet började redan under 60-talet, då rädslan för ett 
kärnvapenkrig som skulle slå ut telefonnätet i USA var stor. Detta ledde till att den 
amerikanska militären beordrade forskare inom det amerikanska försvaret att hitta en 
ny lösning för kommunikationsnätverk. Detta nätverk skulle vara stabilt i den mening 
att den inte skulle vara beroende av en central punkt för att fungera. Systemet skulle 
fortsätta att fungera även om dess centrala punkt slutade att fungera. 

I slutet av 60-talet hittade forskarna en ny modell, där alla datorer i nätverket 
hade lika stor betydelse istället för att ha en central punk som tidigare. Nätverken var 
sammankopplade så att om en eller flera datorer slutade fungera kunde informationen 
ta andra vägar. Ett meddelande skulle kunna slussas fram och ta den väg som bäst 
passade. Två paket, ett annat namn för meddelande som är uppdelade i små delar, som 
skickas efter varandra behöver inte nödvändigtvis ta samma väg. Detta var 
revolutionerade tankar på den tiden.  

För att datorer skall kunna kommunicera med varandra i ett nätverk behövs det 
någon form av mjukvara som har till uppgift att ge ett gemensamt språk till de 
ingående parterna, ett s.k. protokoll. Protokoll är en samling regler som specificerar 
hur meddelanden skall formateras samt hur dessa meddelanden skall hanteras. Ofta är 
det samlingar med närbesläktade protokoll man menar när man pratar om protokoll, 
som arbetar tillsammans för att ge en helhet. Varje ingående protokoll har till uppgift 
att sköta en delmängd av kommunikationen, såsom adressering och felhantering [5]. 

Strävan att kunna koppla ihop olika typer av nätverk till ett enda stort nätverk är 
något man önskar, men beroende på stora inkompatibiliteter mellan hårdvara och 
adressering innebar detta vissa problem. För att lösa detta har man tagit fram hårdvara 
som sitter mellan de olika fysiska nätverken och kopplar samman dessa. Denna 
hårdvara, kallad Router, har som uppgift att dirigera trafiken till rätt nätverk och 
formatera inkommande data för att passa i de olika nätverken. Det krävs även att de 
ingående datorerna väljer att använda samma protokoll, som är speciellt framtagna för 
denna typ av global kommunikation för att det skall kunna fungera. 
En protokollsamling som utvecklades för att lösa dessa problem var TCP/IP, vilket 
egentligen är namnen på två av de viktigaste protokollen i samlingen, nämligen 
Transmission Control Protocol samt Internet Protocol. 
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Figur 1.1. Illusionen av ett enda stort nätverk som nätverksprotokoll kan ge till användare och 
applikationer. 

 
IP är det protokoll som har till uppgift att få sammankopplade nätverk att 

fungera och se ut som om det vore ett enda stort nätverk. Detta löser IP framförallt 
genom att tillhandahålla ett adresseringssystem till TCP/IP som inte är beroende av 
det underliggande fysiska nätverket utan ges av protokollmjukvaran. Varje dator 
måste sedan få en unik IP-adress tilldelad som mjukvaran använder för att kunna 
kommunicera med andra datorer, via detta virtuella nätverk [5]. Den första egentliga 
utgåvan av IP och även den som används fortfarande kom att gå under namnet IPv4, 
vilket är en förkortning för Internet Protocol version 4. 

1.2 Problemdefinition 
 
Syftet med denna kandidatuppsats, inom datalogi vid Växjö universitet för 
institutionen MSI, är att studera förändringarna mellan IPv4 och nästa generations 
Internet Protokoll IPv6. Detta genom att teoretiskt jämföra IPv4 med IPv6 samt att 
studera vad man kommit fram till vid storskalig testmiljö av IPv6. Den stora tillväxten 
av Internet har lett till att nya krav uppkommit och utökad tillgänglighet efterfrågats. 
Vi vill veta vilka dessa nya krav är och vad denna nya tillgänglighet innebär. Vi finner 
det även intressant att ta upp de ingående aktuella problemen med dagens lösning – 
IPv4, där t ex. adressbristen anses som ett problem för ett fortsatt växande Internet. 
 
Frågor som skall besvaras: 
• Vilka protokollförändringar har skett och hur har dessa införts eller kommer att 

införas, samt vad innebär dessa? 
• Vad innebär adressbristen och är detta en egentlig begränsning? Vilka 

säkerhetskrav har uppkommit och vad är lösningen? 
• Mobilitet är något som börjat efterfrågats, hur skall detta hanteras? Kommer vi att 

behöva gå över till IPv6 eller är IPv4 tillräckligt? 

Nät 2 Nät 1 
Nät 3 

Nät 5 Nät 4 

Synligt nätverk 
Värdar 

Routrar 
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1.3 Struktur  och avgränsning 
 
Vi har valt att lägga upp rapporten genom att först ta upp det gamla protokollet IPv4, 
sedan det nya protokollet IPv6, där även viktiga delar som säkerhet och mobilitet tas 
upp. Därefter följer ett kapitel om den hittills största testmiljön i världen – Moonv6, 
för att få en känsla av hur protokollet beter sig i praktiken och därigenom få en inblick 
i områden som behöver belysas. Efter detta sammanställs rapportens avsnitt i en 
diskussion följt av en avslutande text.  
Det här området är väldigt stort och det går att beskriva på en väldigt djup teknisk 
nivå, vilket vi anser skulle komplicera för mycket och ändå inte är allt för relevant för 
att få en överblick. Vi har därför valt att speciellt belysa paketstruktur, säkerhet och 
mobilitet, då dessa områden innebär stora skillnader mellan IPv4 och IPv6. 
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2 IPv4 
 
Detta kapitel är en mer detaljerad beskrivning av hur Internet Protocol Version 4 är 
uppbyggt och vilka principer som eftersträvats vid konstruktion.  

Inom detta kapitel tar rapporten upp delområden som är grundläggande och 
viktiga för att få en överblick och förståelse för IPv4. Här tas därför paketets 
uppbyggnad upp för att visa hur IPv4 är strukturerat, adresstruktur för att få insyn i 
hur adressering fungerar och konfiguration för att visa hur tilldelning av adresser 
går till. Kapitlet tar även upp mobilitet och säkerhet som saknar inbyggda 
mekanismer och hur detta kan lösas. 

2.1 Paket 
 
Den grundläggande dataenhet som IPv4 arbetar med kallas för paket, vilket används 
då de flesta nätverken överför data indelad i små block som sänds individuellt. Ett 
sådant paket är uppdelat i två delar, en IP-header som innehåller sådan information 
som mottagarens och avsändarens adress för att rätt paket skall komma till rätt 
mottagare. Detta följs av ett dataområde som innehåller själva informationen som 
skall sändas [8]. 
 
 
 
 
 

 
Figur 2.1. IPv4-Paket. 

 
 
  
 

Version H.Length Type of service Total length
Identification Flags Fragment offset

Destination IP address
Options (noll eller mer)

Time to live Protocol Header Checksum
Source IP address

 
 

Figur 2.2. IPv4-headern och hur den i sin tur är indelad i så kallade fält. 
 
De olika fälten i headern: 
 

• Version 
Anger vilken version av IP som sänt paketet, satt till 4 för IPv4. 

• Header Length 
Anger den totala längden av IP-headern, kan variera mellan 20 till 60 bytes 
beroende på vilka tillval som gjorts. 

• Type of service 
Innehåller instruktion till routrar om hur paket ska behandlas. Fältet innehåller 
fyra flaggor och en prioritetsklass som har ett värde mellan 0 till 7. 

32 bitar 

Header Dataområde 
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• Total Length 
Anger den totala längden på paketet, dvs. header inklusive dataområde. 

• Identification 
Fälten används vid fragmentering. Paket som är större än det underliggande 
nätverkets MTU (Maximum Transmission Unit) delas upp i mindre bitar 
kallade fragment och skickas sedan vidare. När fragmenten har nått sin 
slutdestination kommer mottagaren att sätta ihop fragmenten igen. 

• Flags 
Denna används för att sätta flaggor huruvida paketet får fragmenteras eller 
inte, samt om paketet är ett fragment. 

• Fragment Offset 
Detta fält talar om var i originalpaketet fragmentet hör hemma. Värdet som 
fältet innehåller anger på vilken byte-position paketets dataområde skall 
läggas för att återskapa orginaldatan. 

• Time To L ive 
Detta fält innehåller ett värde på hur många routrar paketet får passera innan 
det kastas. När paket kommer till routrar minskas värdet med ett, vid noll 
kastas det. Detta fält är till för att förhindra paket att vandra omkring på 
Internet i all evighet. 

• Protocol 
Ett värde som anger vilket protokoll dataområdet är paketerat i, som t ex. TCP. 

• Header Checksum 
Anger ett kontrollvärde som används för att kontrollera att IP-headern inte 
ändrats eller skadats under överföringen. Om kontrollsumman är felaktig 
kommer mottagaren att kasta bort paketet utan att skicka felmeddelande.  

• Source Address 
Innehåller en 32-bitarsadress som anger avsändare 

• Destination Address 
Innehåller en 32-bitarsadress som anger mottagare. 

• Options 
Tillval kan sättas här om så önskas, dessa är inte nödvändiga. Det kan finnas 
flera tillval efter varandra. 
 

Options-fältet i headern är uppdelad i följande delar: 
• Option Type 

Består av tre delar: 
Copied Flag – Flagga som säger huruvida tillvalet skall kopieras om paketet 
fragmenteras. 
Option Class – Anger om tillvalet är för debugging/mätning eller inte. 
Option Number – Ett värde som visar vilket tillval som följer. 

• Option Length 
Värde som innehåller storleken på hela tillvalets storlek. 

• Option Data 
Datafält som används för skicka med data och variabler som krävs för ett 
specifikt tillval. 
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Option Number kan vara t ex.: 
0 – Specialfall som påvisar att det inte kommer några fler tillval, detta tillval är endast 
en byte stor och har ingen Option-Length eller Option-Data 
1 – Specialfall som används bl a för att justera byte-positionen för var nästa tillval 
börjar, denna har inte heller någon Option-Length eller Option-Data 
2 – Används för att skicka säkerhetsparametrar för att kategorisera datan. 
7 – Används för att skicka med information om hur paketet färdats från sändare till 
mottagare. 

2.2 Adresser ing 
 
Alla noder som är kopplade till Internet använder ett globalt adresschema. I detta 
adresschema måste varje nod som är ansluten till ett nätverk och utnyttjar Internet ha 
unika IPv4-adresser som gör att den kan identifieras globalt. Själva noden identifieras 
inte av en IP-adress utan det är kopplingen mellan en nod och ett nätverk, vilket 
innebär att en nod kan ha flertalet kopplingar till nätverk med unika IP-adresser till 
varje. Routrar som kopplar samman och dirigerar trafiken mellan olika nätverk måste 
ha minst en nätverksspecifik adress för varje nätverk den sammankopplar [3]. 

En IPv4-adress är 32 bitar lång och delas in i fyra delar där varje del består av 8 
bitar. Varje del skrivs som ett heltal och använder punkt som separator mellan varje 
del. IPv4-adresser skrivs med de fyra delarna i 8 bitarsblock: 
 194.47.48.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 2.3. Exempel på adressering av nätverksenheter. 
 
 

128.211.0.1 

194.47.48.1 

128.10.0.1 

128.211.0.3 

194.47.48.9 

128.10.0.27 128.10.0.2 

Router 

Nätverk: 
128.211.0.0 

Nätverk: 
128.10.0.0 

Nätverk: 
194.47.48.0 
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Dessa 32-bitar långa adresser delas in i två delar, en prefixdel och en suffixdel. 
Prefixdelen identifierar det fysiska nätverket som enheten är ansluten till och 
suffixdelen av adressen identifierar den individuella enheten i nätverket. Två nätverk 
får inte tilldelas samma prefix och två datorer på ett nätverk får inte heller tilldelas 
samma suffix. Ett suffix kan däremot användas på mer än ett nätverk [5]. För att 
adresseringen skall fungera på Internet är det en central organisation under namnet 
IANA (Internet Assigned Numbers Authority) som samordnar tilldelningen av IP-
adresser till andra organisationer som i sin tur beviljar adresser till 
Internetleverantörer och större enskilda kunder. De mindre kunderna får ut sina 
adresser från Internetleverantörerna, där systemansvariga fritt får dela ut de tilldelade 
IP-adresserna över nätverken som de administrerar [18]. 

Det finns ingen konstant regel på hur många bitar som alltid används för prefix- 
och suffixdelen av en IP-adress. Istället har man från början en praktisk lösning där 
adresserna har delats in i fem klasser. De första bitarna av en adress bestämmer 
adressens klass och anger hur de 32 bitarna är fördelade mellan prefix och suffix. 
 
De tre första klasserna, A, B och klass C, kallas för är de primära klasserna då de 
används för nätverksadressering [5]. 
 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Klass A 0 

Klass B 1 0 

Klass C 1 1 0 

Klass D 1 1 1 0 

Klass E 1 1 1 1 

Prefix Suffix 

Suffix Prefix 

Reserverad för framtida bruk 

Multicast adresser 

Suffix Prefix 

 
 

Figur 2.4. Adressklasser. 
 

• Klass A 
Denna klass används för stora nätverk, där sju bitar används för prefix och 24 
bitar för suffixdelen. Detta betyder att 126 nätverk kan fås ur klass A och varje 
sådant nätverk kan ha 17 miljoner (2^24 – 2) datorer anslutna. 

• Klass B 
Används för medelstora nätverk, där 14 bitar används som prefix och 16 bitar 
för suffix. Räcker till drygt 16 000 (2^14) nätverk och varje nätverk kan ha 
upp till 60 000 (2^16 - 2) datorer anslutna till sig. 

• Klass C 
Är till för små nätverk, därför har 21 bitar satts för prefix och 8 bitar suffix. 
Vilket innebär att man kan ha över två miljoner (2^21) nätverk och varje 
nätverk kan ha upp till 254 datorer anslutna till sig. 

• Klass D 
Klassen D används för multicasting, vilket används för att sända paket till en 
grupp av noder. 

• Klass E 
Är reserverad för framtida användning. De första fyra bitarna är satta till 1111. 

 
Ett alternativ till klassindelningen som framkommit senare är subnätsadressering 

och klasslös adressering. Detta används genom att en del av IP-adressen delas in i 
mindre nätverk kallat subnät, dvs. gränsen mellan prefix och suffix flyttas fram så att 
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antalet tillgängliga nätverksadresser ökas, samtidig som antalet datorer i varje nätverk 
minskas.  För att kunna använda subnät behövs en extra 32-bitars adress, en så kallad 
nätmask. Den indikerar hur bitarna är fördelade mellan nätverkets prefix och värdens 
suffix. Alla bitar i nätmasken som används för nätverksprefix är satta till ett och de 
bitar som används för suffix är satta till noll. En nätmask på 32 bitar kan exempelvis 
se ut enligt nedan: 

11111111 11111111 00000000 00000000 
 
Detta motsvarar på IP-adressform: 

255.255.0.0 
 
En IP-adress i detta nätverk: 
 128.10.2.3 
 
Motsvarar i binär form: 
 10000000 00001010 00000010 00000011 
 
Logisk OCH mellan nätmasken och IP-adress ger prefixet 128.10.0.0: 
Nätmask: 11111111 11111111 00000000 00000000 
Adress: 10000000 00001010 00000010 00000011 
 
Prefix: 10000000 00001010 00000000 00000000 

2.3 Särskilda adresser  
 

• Network address 
IPv4 reserverar adresser som slutar på noll för att ange ett nätverk. 

• Directed Broadcast address 
En adress som har alla bitar i suffixet satt till ett är en directed broadcast-
adress och innebär att ett paket med en sådan adress levereras till alla datorer 
på det specifika nätverket. 

• Limited Broadcast address 
Adressen 255.255.255.255 är en Limited Broadcast-adress vilket innebär att 
alla datorer i det lokala nätverket får en kopia av paketet. 

• This Computer  address 
Adressen 0.0.0.0 används för att specificera den lokala noden för att inte 
behöva ange en riktig IP-adress. 

• Loopback address 
Adressen 127.0.0.1 kallas för loopback-adress och används för att en nod skall 
kunna sända IPv4-paket till sig själv utan att de lämnar noden. 

• Multitcast address 
Adresser som börjar med 1110 är multicast-adresser. För att det skall vara 
möjligt att använda multicast, måste en mängd noder vara överens om att ha 
en gemensam multicast-adress. När ett paket skickas adresserat till en 
multicast-adress så ska routrar sprida kopior av paketet så att rätt noder kan ta 
emot dem. [15] 
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2.4 Konfiguration 
 
För att adressera noder så att de kan användas måste de tilldelas en unik IP-adress. 
Detta uppnås genom att man manuellt anger en specifik adress till varje nod via dess 
protokollmjukvara. Det är nödvändigt för att sammananslutna nätverk skall fungera 
korrekt med global adressering. En senare lösning för att underlätta tilldelning av IP-
adresser är DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol som sköter tilldelningen 
automatisk, vilket är extern mjukvara. Innebär enkelt att noden blir tilldelad en ledig 
IP-adress av en DHCP-server så fort den ansluts till ett nätverk innehållande en sådan 
server [5]. 
 

2.5 Mobilitet 
 
IPv4 har inget eget inbyggt stöd för att hantera mobilitet utan här måste man använda 
sig av olika externa lösningar för att lägga till ett sådant mobilitetsstöd. Dessa 
lösningar baserar sig på att skicka fullständiga paket inkapslade i andra paket vilket 
kallas att tunnla trafiken. Därigenom vidarebefordras trafiken från hemma-nätverket 
till värden. För att detta skall fungera krävs det att extra mjukvara används för både 
routrar, som skall tillhandahålla denna tjänst, och värdar som skall vara mobila. 
Mobile IPv4 är den vanligaste metoden, vilken fungerar genom att när värden ansluter 
till ett främmande nätverk och registrerar sig mot en specifik router i det nätverket får 
den en temporär IP-adress tilldelad, denna adress registrerar värden därefter hos 
hemma-routern [1]. Routern i det främmande nätverket använder den temporära 
adressen för att tunnla trafik, adresserad till värdens hemma-adress. Trafiken skickas 
antingen direkt till värden eller till den främmande routern för vidare leverans. Alla 
paket värden skickar har hemma-adressen som avsändare, vilket ger ett intryck av att 
värden har en och samma adress. Därigenom kan den ha en förbindelse öppen även 
om den skulle byta nätverk och temporär adress [16]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.5. Funktion hos Mobil IPv4. 
 
En nod skickar (1) paket till en mobil värd, hemma-routern kommer att tunnla (2) 
paketen till den mobila värden som i sin tur svarar via en tunnel (3) till hemma-
routern som därefter routrar (4) paketen tillbaks till avsändande nod. 
 

Mobil värd 

1 

2 

3 

4 

router 

Internet 
Hemmanätverk Främmande nätverk 
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2.6 Säkerhet 
 
IPv4 är från början konstruerat att användas i säkra miljöer och saknar därmed stöd 
för säkerhet. För att komma runt detta har ett flertal olika lösningar t ex. SSL – Secure 
Socket Layer, PGP – Pretty Good Privacy samt Kerberos konstruerats för att ge 
säkerhet inbyggt i specifika applikationer, vilka till största delen inte har någon 
kompabilitet sinsemellan [2]. Ett antal övergripande lösningar för att lägga säkerhet 
direkt i IP-paketen har även tagits fram. Alla dessa lösningar är dock externa och 
kräver extra mjukvara, där den vanligaste är IP Security eller IPsec. IPsec uppnår 
säkerhet genom att använda två olika typer av säkerhetsprotokoll Authentication 
Header (AH) och Encapsulation Security Payload (ESP) i kombination med 
kryptografisk nyckelutbyteshantering. AH tillhandahåller verifiering av dataintegritet 
medan ESP används för att bevara konfidentialiteten genom att kryptera 
innehållet [2]. 
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3 IPv6 
 
Detta kapitel är en mer detaljerad beskrivning av hur Internet Protocol Version 6 är 
uppbyggt och vilka principer som eftersträvats vid konstruktion. 

Rapporten tar i detta kapitel upp samma delområden som togs upp till IPv4, 
detta för att vi skall kunna göra en jämförelse mellan det gamla och nya protokollet. 
Omfattningen i IPv6 har blivit större på grund av nya tillägg i IPv6. 

3.1 Paket 
 
IPv6 använder en datastruktur för paket som är indelad i header med bestämd storlek 
som innehåller framförallt information om mottagarens och avsändarens adress. Detta 
följs av godtyckligt antal extension-headers som kan ha varierande storlek och sist i 
paketet kommer dataområdet vilket innehåller informationen som skall överföras till 
mottagaren [13]. 
 
 
 
 

 
Figur 3.1. Paketstruktur hos IPv6. 

 
 
 

Traffic class Flow label
Hop limit

Destination address (16 bytes)

Source address (16 bytes)

Version
Payload length Next header

 
 

Figur 3.2. IPv6-header med dess fältindelning. 
 

• Version 
Detta fält anger protokollets versionsnummer, hos IPv6 är den satt till 6. 

• Traffic class 
Fält är till för att förenkla hanteringen av t ex. strömmande data som video 
eller annan trafik som kräver särskild hantering. Den kan användas av 
sändande noder och routrar för att identifiera och skilja mellan olika klasser 
eller prioriteter hos IPv6 paket.  

• Flow Label 
Fältet används av den sändande noden för att märka och skilja ut paket som 
kräver särskild hantering av routrar. Genom att märka och skilja dem på detta 
sätt behöver routrar inte gå igenom varje pakets header, dock skall alla paket 
som tillhör samma flöde (flow) ha samma sändaradress och mottagaradress. 

32 bitar 

Extension Headers Header Dataområde 
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• Payload Length 
Anger hur många bytes som följer efter IPv6-headern. 

• Next Header 
Identifierar paket som innehåller en eller flera extra headers direkt efter IPv6-
headern. 

• Hop L imit 
Värdet som sätts uttrycker antalet hopp mellan noder som paketet får göra. 
Fältet är ett maxvärde som sätts av värden, där värdet minskas med ett för 
varje nod som paketet passerar. Paketet kastas bort om hop limit är noll.  

• Source address 
Detta fält innehåller en 128-bitars avsändaradress, vilket innebär adressen till 
den värd som skickat paketet. 

• Destination address 
Detta fält innehåller 128-bitars destinationsadress, dvs. adressen till den 
tilltänkta mottagaren av paketet. 

 

3.1.1 IPv6 Extension Headers 
Till IPv6 har man något som kallas för extension header vilket används för att hantera 
olika tillval, där paketen kan innehålla noll, en eller flera extension headers och dessa 
sätts efter varandra efter IPv6-headern. Varje header innehåller ett Next Header-fält 
som identifierar nästa extension header, detta fält är det enda som är gemensamt för 
olika extension headers och är de 8 första bitarna i varje extension header (undantag 
finns). När next headern är en extension header, så innehåller fältet ett värde som 
identifierar efterföljande header. Annars innehåller den en protokollidentifierare som 
identifierar övre protokollager som IPv6 använder, sådant som TCP och UDP, följt av 
paketets dataområde. Extension headers undersöks i vanliga fall enbart av den nod 
som identifieras av destinationsadressfältet i IPv6-headern. 
 

och data
TCP headerIPv6 header

Next header=6 (TCP)

Next header=6 (TCP)
Routing header

Next header=43 (Routing)
IPv6 header

Next header=44 (Fragment)
Routing header

Next header=43 (Routing)
IPv6 header

och data
TCP header

Next header=6 (TCP)
Fragment header

och data
TCP header

 
 

Figur 3.3. Exempel på olika IPv6-paket med extension headers. 
 

När mer än en extension header används i samma paket bör de sättas i följande 
ordning enligt [13]. 

 
1. Hop-by-Hop Options Header 

Denna tillvals-header används för att bära extra information som måste 
undersökas av alla noder som ligger mellan avsändare och mottagare. 
Hop-by-Hop måste sättas direkt efter IPv6-headern, dess närvaro 
identifieras av att next header sätts till värdet noll. 
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2. Destination Options Header 
Denna header används för att bära ytterligare information, denna 
information kan mellanliggande noder ta del av. Headern identifieras av att 
next header fältet är satt till värdet 60. 

3. Routing Header 
Routing header identifieras av att next headern är satt till värdet 43 och 
den används av sändare för att specificera en lista av en eller flera 
mellanliggande noder som paketet måste besöka på väg till 
destinationsnoden.  

4. Fragment Header 
När en nod vill sända paket till en mottagare, använder den Path MTU 
discovery för att bestämma maximala paketstorleken som kan sändas över 
de olika nätverken fram till mottagaren. Om paketet är större än det tillåtna 
MTU, måste värden fragmentera paketen. När paketen sedan kommer fram 
till slutdestinationen återuppbyggs fragmenten till originalet av 
mottagaren. Ett fragmenterat paket identifieras av att next header är satt till 
värdet 44.  

5. Authentication Header 
Denna header är designad för att garantera ett pakets autentisering samt 
dataintegritet. Next header-fältet är satt till 51. 

6. Encrypted Secur ity Payload Header 
Denna header är till för att överföra den del av IPv6-paketet som är 
krypterad. Identifieras av att next header-fältet är satt till 50. 

7. Destination Options Header 
Denna header används för att bära ytterligare information, denna 
information kan endast mottagare ta del av. Har next header-fältet är satt 
till 60. 

8. Upper-Layer  Header 
Detta är endast en protokollidentifierare som identifierar övre 
protokollager som dataområdet innehåller, sådant som t ex. TCP med 
värde 6 och UDP med värde 17. 

3.2 Adresser ing 
 
IPv6 använder ett globalt adresschema för alla noder som skall anslutas mot Internet. 
Detta innebär att varje nod som ansluts mot Internet måste ha en unik IPv6-adress så 
att den kan identifieras globalt. Varje IPv6-adress består av 128 bitar och har en 
notation där adresserna delas in i åtta delar med 16 bitars hexadecimala block, med 
kolon som separator mellan varje del [9]:  

48E8:0000:ABC1:0000:0000:0033:0000:05EE 
 
Adressen kan förkortas genom att de inledande nollorna förkortas bort. 

48E8:0:ABC1:0:0:33:0:5EE 
 
Adressen kan förkortas ytterligare genom att ersätta nollor med dubbla kolon (::). 

48E8:0:ABC1::33:0:5EE 
 

Dubbla kolon får bara användas en gång per adress. Denna regel är till för att noder 
alltid behöver kunna expandera adresserna till 128 bitars form. Upptäcks dubbla kolon 
i adressen utökas de med nollorna som fattas för att få en 128 bitars adress. Om fler än 
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ett dubbelkolon användes per adress uppkommer problem med att veta hur många 
nollor som behövs för varje del. 

Aggregatable global unicast address kallas den adresstyp inom IPv6 som skall 
vara unik för global adressering, denna adresstyp identifieras av att de tre första 
bitarna i adressen är satta till 001. Sådana adresser delas in i 6 delar, där de 5 första 
delarna räknas som prefix och den sista delen är suffix. Prefixdelen identifierar det 
fysiska nätverket och suffixdelen identifierar den individuella enheten i nätverket. 
IANA är den organisation som samordnar tilldelningen av prefixdelen, vilket sköts 
genom ett antal andra organisationer som i sin tur sköter utdelningen till 
Internetleverantörer och större enskilda kunder. Mindre kunder får detta tilldelat från 
sin Internetleverantör. 
 
 
 

001 RES SLA ID
3 bitar 8 bitar 16 bitar13 bitar

TLA ID Interface ID
64 bitar24 bitar

NLA ID

  
 

Figur 3.4. Uppdelningen av prefix och suffix hos aggregatable global unicast adress. 
 

• TLA ID (Top Level Aggregation identifier): 
Det är ett 13-bitars fält som identifierar routrar på högsta nivån i den 
bakomliggande globala strukturen. 

• RES (Reserved): 
Fält med 8 bitar som är reserverat för framtida bruk, måste vara satt till 0. 

• NLA ID (Next Level Aggregation Identifier): 
Är ett 24-bitars fält som används för att skapa en adresshierarki på högre nivå, 
t ex. Internetleverantörer blir tilldelad ett område av NLA och kan i sin tur 
tilldela kunder ett eller flera NLA ID. 

• SLA ID (Site Level Aggregation Identifier): 
Detta är ett 16-bitars fält som tilldelas organisationer och används för att skapa 
lokala nätversstrukturer. 

• Inter face ID: 
Den identifierar enskild nätverksenhet. 

3.3 Särskilda adresser  
 

• Unicast address 
Denna adresstypen ska unikt identifiera en enskild enhet som använder IPv6. 
Ett paket adresserat till en sådan adress kommer endast att levereras till en 
unik enhet som identifieras av adressen. Denna adresstyp har olika 
adressformat som t ex. [9]: 

o Aggregatable global unicast address 
Används för global adressering med globalt unika adresser till varje 
nod. 

o Link-Local address 
En sådan adress genereras alltid automatiskt hos en IPv6 nod. Dessa är 
ej routbara och kan endast användas över det lokala nätverket.  

o Site-Local address 
Sådana adresser använder inget globalt prefix och får inte routas annat 
än lokalt. 

128 bitar 
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• Multicast address 
En multicast-adress identifierar en grupp noder. En sändande nod behöver 
bara skicka varje paket till en multicast-adress, spridningen till gruppen sköts 
av routrar. 

 
 

Flags Scope
4 bitar 4 bitar

1111 1111
112 bitar

Group Identifier
8 bitar  

 
Figur 3.5. Fältindelning hos adresser av typen multicast. 

 
De första åtta bitarna identifierar adressen som en multicast-adress. 

 
Flags: 
Detta fält består av fyra bitar, där de tre första är reserverade för framtida 
bruk och ska sättas till noll. Den fjärde biten avgör om adressen är 
temporär eller permanent.  
Scope: 
Fältet består av fyra bitar och används för att begränsa multicast-adressens 
område som t ex. att adressen endast är giltig i det lokala subnätet. 
Group Identifier : 
De sista 112 bitarna av adressen används för att identifiera vilken grupp av 
noder adressen skall tillhöra. 

 
• Anycast address  

Denna typ av adresser identifierar en grupp av enheter, där endast en av 
deltagarna kommer att få paketen som är adresserade till gruppen levererade 
till sig. Den som kommer få paketen är vanligtvis den som är närmast 
avsändaren, detta avgör routrarna. 

• Unspecified address 
Denna adress 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 eller förenklat :: 
kallas för Unspecified adress. Används när en riktig IP-adress inte kan anges 
för att specificera den lokala datorn. 

• Loopback address 
Adressen 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 eller förenklat ::1 
kallas för loopback adress, och används av en nod för att sända IPv6-paket till 
sig själv utan att de lämnar noden. 

3.4 Konfiguration 
 
IPv6 är designat för att låta värdar själva skapa sig globalt giltiga IP-adresser, utan 
någon som helst manuell inblandning, vilket man kallar stateless-autokonfiguration. 
Det är även möjligt att använda stateful-autokonfiguration, vilket innebär att 
DHCPv6-servrar tillhandahåller nödvändiga konfigurationsuppgifter som adresser. 
Stateful och stateless kan även kombineras så att en IP-adress genereras genom 
stateless men extra information tillförs med stateful-konfigurationen. 

Stateless-autokonfiguration fungerar genom att värden kombinerar lokal 
information samt information tillhandahållen av routrar för att generera sin IP-adress. 
Värdarna skall även kunna generera nya adresser om routrarna meddelar att nätverket 
fått ett nytt prefix. Finns det däremot inte någon router som tillhandahåller ett prefix 

128 bitar 
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kan värden endast generera en lokal nätverksadress, en så kallad link-local adress. 
Denna typ av adress är ej routbar och kan endast användas över det lokala nätverket. 
En IPv6-enhet kan ha och adresseras med ett flertal adresser samtidigt, men har som 
minst en link-local-adress. 
 
En IPv6-adress som genereras kan få en lånetid och får då bara användas en bestämd 
tid. När lånetiden tar slut är inte adressen längre giltig och en ny måste genereras. 
Link-local-adresser har däremot ingen sådan begränsning utan när den väl är i bruk 
kan den användas i obegränsad tid. 
De steg som följs för att autokonfigurera en nätverksenhet är dessa [4]: 

1. En link-local-adress genereras med prefixet FE80, vilket identifierar att det är 
en link-local-adress, i kombination med t ex. nätverksenhetens hårdvaruadress. 

2. Noden måste sedan kontrollera om adressen är unik och gör detta genom att 
skicka ut ett speciellt meddelande till adressen den just genererat. Om någon 
annan nod har denna svarar den och konfigurationen avbryts varvid manuell 
inställning måste ske. Kommer inget svar är adressen unik och den tilldelas 
som link-local-adress till nätverksenheten. Dessa två steg är samma för routrar 
och värdar. Endast hos värdar sker efterföljande steg. 

3. Värden måste nu veta vilka routrar som finns kopplade till nätverket samt 
vilket prefix som nätverket har för att kunna generera en global IP-adress. 
Detta gör den genom att skicka en förfrågan som multicast-meddelanden 
adresserad till routrar. 

4. Alla routrar som får detta meddelande skall då svara med all information som 
behövs för att kunna skapa och använda global adressering samt om eventuell 
stateful-metod skall användas. För varje prefix som värden får kännedom om 
på detta sätt och kan använda skall den generera en unik adress med det 
prefixet. Om ingen router svarar får värden klara sig med sin link-local adress. 

3.5 Mobilitet 
 
IPv6 har redan från början utvecklats med stöd för mobilitet på protokollnivå. Detta 
fungerar genom att varje mobil värd har en hemma-adress och temporär adress samt 
att alla andra noder skall kunna hantera temporära adresser. Hemma-adressen används 
för sändarens initiala koppling mot värden. För varje främmande nätverk som värden 
vill bli uppkopplad genom, tilldelas värden automatiskt en temporär adress som den i 
sin tur vidarebefordrar till hemma-routern samt till kommunikationsparter. Trafik kan 
därigenom fortsättningsvis adresseras direkt till den temporära adressen. För att detta 
skall fungera, måste värden meddela routern i sitt hemma-nätverk att den skall 
vidarebefordra trafik till en temporär adress. Hemma-routern kan sedan koppla ihop 
rätt hemma-adress till rätt temporära adress för att kunna vidarebefordra paket från 
andra noder som vill kommunicera med värden via dess hemma-adress [17]. 
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Figur 3.6. Mobilitet hos IPv6. 

 
När en nod (B::4) försöker skicka paket till en värd A::5 som kan vara mobil, kommer 
paketen skickas (1) fram till den mobila värdens hemma-router (A::1) och därefter 
följa en av två optimala vägar. När den mobila värden befinner sig hemma (A::5) och 
därigenom inte är mobil kommer paketen att routas som vanligt (2a) och 
kommunikationen kan fortgå på vanligt sätt (3a) mellan A::5 och B::4. Skulle däremot 
den mobila värden vara i ett främmande nätverk kommer paketen tunnlas (2b) och 
skickas till värdens care-of-adress (C::3) då dessa kommer fram kommer den mobila 
värden skicka (3b) ett Binding update-meddelande till B::4 och kommunikationen kan 
därefter fortsätta direkt (4) mellan B::4 och C::3. 

En mobil värd skall alltid kunna nås via sin hemma-adress, var den än befinner 
sig. Hemma-adressen är den IP-adress som värden har i sitt hemma-nätverk och så 
länge den är ansluten till detta nätverk dirigeras trafik precis som till vilken annan IP-
adress. Skulle den däremot vara kopplad till ett främmande nätverk så skall den kunna 
adresseras med den temporära adress den skaffat sig i det nätverket, men även via sin 
hemma-adress. Detta sker genom att noder kopplar ihop den temporära adressen, dvs. 
dess care-of-adress med dess hemma-adress genom en så kallad bindnings-cache, där 
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varje ingående bindning har en viss giltighetstid innan den tas bort. En ny bindning 
skapas således varje gång den mobila värden får en ny care-of-adress, vilken den 
framförallt måste meddela sin hemma-router om. För att detta skall fungera när 
värden är i ett främmande nätverk så måste minst en router i hemma-nätverket kunna 
registrera care-of-adresser samt vidarebefordra trafiken till denna adress. 

Registreringen av care-of-adresser sköts genom att den mobila värden skickar 
binding update-meddelanden. Sådana meddelanden skickas även till de noder som 
den har utbytt trafik med, vilka kan behöva veta den nya adressen. För att kunna hålla 
reda på dessa använder den mobila värden en lista med binding updates som 
innehåller adresserna till alla noder som den skickat bindning update-meddelanden 
till, samt kvarvarande giltighetstid för dessa bindningar. För att säkerställa att den 
mobila värden är vem den utger sig för att vara måste den skicka med säkerhets- och 
autentieringsdata med hjälp av Binding Authorization Data till varje binding update-
meddelande. Detta så att t ex. ingen utomstående ska kunna dirigera om trafiken 
genom att utge sig för att vara någon annan. 

Paket adresserad till en mobil värds hemma-adress, som är uppkopplad till ett 
främmande nätverk, kommer via hemma-routern fångas upp och vidarebefordras till 
den mobila värden via dess care-of-adress genom en tunnel. Den mobila värden som 
får denna trafik kommer då att skicka ett binding update meddelande till avsändaren.  
Med hjälp av detta kan avsändaren skapa en post med koppling mellan den mobila 
värdens hemma adress och dess temporära care-of-adressen i en bindnings-cache. 
Avsändaren kan vid fortsatt kommunikation skicka paket direkt till den mobila värden 
genom att adressera paketen med care-of-adressen och lägga till en routing header, 
efter IPv6-headern, innehållande hemma-adressen. På liknande sätt gör den mobila 
värden när den skall skicka, nämligen genom att sätta sin care-of-adress som 
avsändare och skickar med ett Home adress-meddelande med sin hemma-adress. 
Detta gör det möjligt för routrarna att vidarebefordra paketen direkt mot värden utan 
att behöva undersöka paketen närmare och den mottagande mobila värden kan även 
verifiera att paketen är avsedda för den själv. 

En värd måste för att fungera mobilt själv kunna känna av och avgöra när den 
inte längre är ansluten till samma nätverk som tidigare. För att göra detta kan den 
använda sig av olika tekniker, men huvudmekanismen kallas för neighbor 
unreachability-detektering. Används för att kontrollera om det aktuella nätverkets 
router går att kommunicera med. Är så inte fallet måste lokalisering av nya routrar ske 
så att nätverkets prefix går att få för att kunna skapa ny care-of-adress. 
 

3.6 Säkerhet 
 
IPv6 använder sig av en samling med protokoll för att hantera säkerhetsmekanismer 
vilken kallas för IP security eller kort för IPsec. Dess främsta uppgift är att 
tillhandahålla säkerhet genom att kryptera och verifiera data/avsändare. Detta uppnås 
genom att använda Authentication Header (AH) och Encrypted Security Payload 
(ESP) i kombination med en enkelriktad förbindelse mellan avsändare och mottagare 
kallad Security Associations (SA) [2]. 

IPsec kan användas i två olika lägen, antingen i transportläge eller i tunnelläge. 
Transportläge skyddar i princip bara paketens dataområde och används för trafik 
mellan en avsändare och en mottagare. Tunnelläge skyddar hela paketet, såväl 
headern som dataområdet. Detta uppnås genom att hela paketet med dess säkerhetsfält 
behandlas som ett dataområde i nya IP-paket. Vilket innebär att routrar som finns 
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mellan nätverken inte kan undersöka den inre headern genom att originalpaketet är 
inkapslad i nya paket. 
 

 
Figur 3.7. Olika tjänster som IPsec tillhandahåller. 

3.6.1 Secur ity Associations (SA) 
En SA är en enkelriktad förbindelse mellan en avsändare och en mottagare, där de 
inblandade parterna måste komma överens om ett antal parametrar för att kunna 
utnyttja säkerheten i IPv6. SA identifieras av tre parametrar: ett security parameter 
index-värde (SPI) som finns i AH och ESP-headers, en mottagaradress som talar om 
vem som är mottagaren av SA samt vilket säkerhetsprotokoll som används, dvs. om 
det är AH eller ESP. Eftersom SA är enkelriktad så krävs det två stycken SA för att 
kommunicera åt båda hållen. För att använda både AH och ESP samtidigt och om de 
skall kommunicera åt både hållen krävs det totalt fyra SA. 

3.6.2 Authentication Header (AH) 
Authentication header är designad för att garantera äkthet samt dataintegritet, vilket 
garanterar att parterna är vilka de utger sig för att vara samt försäkrar att paket inte har 
förändrats under överföringen. Skulle ändringar av ett paket ske kommer detta att 
upptäckas av mottagaren, då den kryptografiska kontrollsumman inte kommer att 
stämma, vilket leder till att paketet kastas [11]. 
 
 

Reserverad
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Authentication Data (Variabel längd)

Security Parameter Index (SPI)
Next header Payload lenght

 
 

Figur 3.8. Fältindelning hos Authentication Header. 

• Next header:  
Fältet är 8 bitar långt och identifierar nästa extension header. 

• Payload length:  
Detta fält är 8 bitar långt och beskriver hur många 32-bitars block som följer 
efter SPI fältet. 

• Reserved:  
Ett 16 bitar långt fält, som är reserverat för framtida bruk. 

• Secur ity Parameter  Index (SPI):  
SPI är ett 32 bitar långt fält och identifierar security association (SA). 
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• Sequence Number : 
Detta fält är 32 bitar långt och ökas med ett varje gång ett paket skickas. Fältet 
är designat för att förhindra vissa typer av attacker som t ex. replay attack. 

• Authentication Data:  
Fältet har variabel storlek och innehåller en kryptografisk kontrollsumma för 
paketet. 

3.6.3 Encapsulating Secur ity Payload (ESP) 
ESP tillhandahåller samma tjänster som AH men kan också kryptera data som skall 
överföras. ESP använder sig av en header som inte har ett Next header-fält då den 
skall vara sista extension-headern i paketet. Headern är uppdelad genom att först ha 
viktig information för att hantera avkrypteringen, därefter följer den krypterade datan 
som skall överföras och det hela avslutas med en identifierare för dataområdet som 
krypterats [12]. 
 
 

Payload Data (variabel längd)

Security Parameters Index (SPI)
Sequence Number

Authentication Data (variabel längd)
Padding length Next header

Padding (0-255 bytes)

 
 

Figur 3.9. Fältindelning hos Encapsulating Security Payload. 
 

• Secur ity Parameter  Index:  
Är ett 32 bitarsfält som identifierar Security Association (SA) för detta paket. 

• Sequence Number :  
Detta fält är 32 bitar långt och ökas med ett varje gång ett paket skickas. Fältet 
är designat för att förhindra vissa typer av attacker som t ex. replay attack. 

• Payload Data:  
Detta fält är av variabel storlek, är obligatoriskt och innehåller den krypterade 
datan. 

• Padding:  
Detta fält kan variera mellan 0 och 255 bytes. Om en krypteringsalgoritm 
kräver att datan är av en vis storlek, så är det padding fältet som fyller ut datan 
till rätt storlek. 

• Padding length:  
Detta fält är 8 bitar långt, är obligatoriskt och beskriver storleken på 
paddingen. 

• Next Header : 
Fältet är 8 bitar långt och beskriver vad dataområdet innehåller genom att 
identifiera första headern i det krypterade dataområdet. 

• Authentication Data: 
Detta fält är av variabel storlek, det är inte obligatoriskt och innehåller en 
kontrollsumma som beräknas över ESP:n.  

32 bitar 
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4 Testmiljö för  IPv6 
 
Detta kapitel är en genomgång av testmiljön Moonv6 som skapades för att testa olika 
aspekter av IPv6, såsom grundläggande och mer avancerade tjänster, utrustning samt 
protokollmjukvara för IPv6. 

4.1 Moonv6 
 
Projektet Moonv6 är hittills det största funktionalitetstest av IPv6-baserad 
nätverksarkitektur i världen som genomförts. Det var ett samarbete mellan North 
American IPv6 Task Force (NAv6TF), University of New Hampshire 
Interoperatibility Lab (UNH-IOL) och Joint Interoperability Test Command (JITC), 
där UNH-IOL var huvudansvariga. Nätverket byggdes tvärs över Nordamerika för att 
sammanföra industri, myndigheter och den akademiska världen. Nätverket kom att 
sträcka sig nästan 500 mil från Durham i New Hampshire till San Diego i Kalifornien 
och var uppbyggt av runt 80 servrar, switchar och routrar, med kombinerat stöd för 
IPv4 och IPv6 [19]. 
 

 
 

Figur 4.1. Testplatser till Moonv6. 
 

Till Moonv6 ville man framförallt kombinera olika typer av utrustning och 
tjänster under ett och samma tak och det var även öppet för alla tillverkare av IPv6-
produkter att medverka. Genom denna testmiljö kunde man se hur en mängd olika 
produkter fungerade tillsammans samt hur robusta dessa var. 

Medverkan i detta projekt innebar direkta fördelar för deltagarna genom att de 
fick praktisk träning i fullskaliga IPv6-miljöer och fick möjlighet att utbyta 
utvecklingsdata som de inte annars kunnat få i enskild labbmiljö. De fick även 
möjlighet att kunna konfigurera och felsöka sina produkter i varierande IPv6-miljöer 
samt genom samarbete dra nytta av varandras problem och framsteg. 

UNH-IOL 

JITC 
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Moonv6 var uppdelad i två faser, lagd över 6 månader, där den första fasen var 
grundläggande systemtest som varade ifrån 6 oktober 2003 till 17 oktober 2003. Den 
andra fasen var ett längre mer ingående test och varade från 2 februari 2004 till 7 april 
2004. 

4.2 Fas I  
 
Huvudsyftet av den första fasen i Moonv6 var att testa grundläggande applikationer 
som är nödvändiga för att kunna lansera ett IPv6-nätverk kommersiellt. 

Testfasen inleddes samtidigt på nio olika platser, där de två primära testplatserna 
var UNH-IOL och JITC i Ft. Huacuhca. Dessa två laboratorier testade utrustning 
empiriskt och scenario-baserat, där resultaten gav design och implementation till den 
verkliga topologin. De resulterande nätverken kopplades sedan samman med 
Moonv6-platserna varvid de resterande sju testplatserna satte upp applikationsservrar 
och routrar. Testpersonalen på de två primära platserna utförde sex specifika 
kategorier av tester på IPv6-utrustning i flera omgångar och de övriga platserna körde 
tester av vanliga IPv6-applikationer över nätverket. Efter testkörningarna av 
utrustningen gjordes tester med blandad IPv4- och IPv6-trafik över nätverket. 

De sex testerna som utfördes var Common Network Applications, Base 
Specifications, Routing Protocols, Mobility, Security och Transition Mechanisms. 

4.2.1 Common Network Applications 
Tester av grundläggande IPv6-komponenter: 

• HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) och HTTPS (Hyper Text Transfer 
Protocol Secure). 

• FTP (File Transfer Protocol) och TFTP (Trivial File Transfer Protocol). 
• Telnet och SSH (Secure Shell). 
• DHCP. 

 
Ingen av deltagarna hade en mail-klient som fungerade över IPv6, men SMTP-servrar 
(Simple Mail Transfer Protocol) kunde ändå testas genom att man med telnet anslöt 
sig till port 25 och därigenom manuellt kunde skicka mail. Sporadiska problem 
uppkom med att HTTP-anslutningar inte kunde göras utan egentlig anledning. När 
FTP användes för filöverföring upptäcktes problem med kompatibilitet mellan olika 
programvaror då de använder sig av antingen EPRT (RFC2428) eller LPRT 
(RFC1545) som inte är kompatibla med varandra. Dessa två är olika utbyggnader för 
att kunna använda FTP över IPv6, där EPRT kräver information om protokoll medan 
LPRT inte gör det. Detta medförde att programvaror med de olika utbyggnaderna inte 
kunde kommunicera med varandra. 

4.2.2 Base Specifications 
Tester för att verifiera funktionalitet hos följande: 

• ICMP (Internet Control Message Protocol) Echo Requests and Replies. 
• ICMP hop limit excceded. 
• Neighbor Unreachability Detection. 
• Kontroll av korrekthet i sändning samt mottagning av ICMP Redirect 

messages. 
• Path MTU Detection samt fragmenteringshantering. 
• TCP/UDP-funktionalitet. 
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• Autokonfiguration av adresser samt adresskrockdetektering. 
• Multipla prefix och omnumrering av nätverk. 

 
Genom att klara dessa tester har en nod tillräckligt med stöd för att uppfylla kraven 
för att använda IPv6. Det enda egentliga problemet som uppstod var en 
implementationsmiss i en tillverkares IPv6-produkt som gjorde att ICMP-meddelande 
kunde skickads innehållande en global mottagaradress men med lokal (link-local) 
avsändaradress. Eftersom lokala adresser endast kan användas lokalt kunde inte 
mottagaren besvara dessa meddelanden. Tillverkare måste vara noggranna i 
implementationen av adresshantering. 

4.2.3 Routing Protocols 
Routrar kan lära sig nätverksadresser till nätverk som de inte är direkt kopplade till 
genom användning av routing-protokoll. De kan även lära sig vilken av sina portar 
som ger den mest optimala vägen till destinationen. För tillfället finns det för IPv6 tre 
olika routing-protokoll för de interna nätverken (RIP [RFC1058], OSPF [RFC2740] 
och IS-IS [RFC1195]) och ett externt (BGP-4 [RFC1771]). Endast OSPF och BGP-4 
testades under fas I. Mycket av testerna gjordes i kombinerade IPv4 och IPv6 miljöer, 
där OSPF för IPv4 samt OSPF för IPv6 kördes parallellt utan att inbördes störningar 
kunde upptäckas. Olika topologier testades med verifiering av grundläggande 
funktioner samt mer avancerade scenarier testades med godkända resultat. 

BGP-implementationerna hade däremot inlärningsproblem där inlärda vägar inte 
upphörde att gälla. På det stora hela fungerade det bra men man kom fram till att det 
är viktigt att noggrant konfigurera utrustning så att trafikflöden kan förutbestämmas.  

4.2.4 Mobility 
Flera aspekter av mobilitetstjänsterna i IPv6 testades, där grundläggande 
mobilitetstjänster för kommunikation mellan mobil nod och vanlig stationär nod samt 
mellan två mobila noder fungerade utan några problem. Olika scenarier med 
omnumrering av hemmanätverket testades med lyckade resultat. De mobila noderna 
kunde utan problem hitta sin hemma-router dynamiskt från främmande nätverk, även 
när flera routrar erbjöd mobilitetstjänst. Hemma-routrarna såg även till att inte någon 
annan nod i hemmanätverket kunde använda samma hemma-adress som den mobila 
noden. Något som upptäcktes var dock att komplexiteten för att konfigurera och 
installera routrar som skulle fungera som hemma-routrar åt mobila noder var alldeles 
för stor. 

4.2.5 Secur ity 
IPsec testades men tidsrestriktioner och ett begränsat antal implementationer 
förhindrade att säkerhetsaspekter kunder testas i stor skala. IPsec fungerade 
tillförlitligt med ICMP och TCP i nod-till-nod-scenarier. 

4.2.6 Transition Mechanisms 
Övergång från IPv4 till IPv6 underlättas av att det går att integrera IPv6 i existerande 
nätverksstrukturer, vilket är nödvändigt för att kunna få igång användande av IPv6. 
Ett antal övergångsmetoder testades med lyckade resultat genom att tunnla IPv6-paket 
över IPv4-nätverk på olika sätt enligt RFC2893. 
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4.3 Fas I I  
 
I denna fas ville man testa höghastighetslänkar, avancerad routing-funktionalitet, 
brandväggar, quality of service (QoS) samt andra viktiga funktioner tillhörande IPv6. 

Vid denna fas hade man 11 testplatser och de primära var även här UNH-IOL 
och JITC. Testkonfigurationen var snarlik den man använde till den första fasen. De 
övriga testplatserna satte upp applikationsservrar och routrar samt hade testkörning av 
flertalet applikationer, där konfigurationsfel och små implementeringsmissar kunde 
rättas till. 

Vid denna fas utfördes nio stycken tester, vilka var Beyond Common Network 
Applications, Routing Protocol Testing, Firewall Functionality Testing, Quality of 
Service Testing, Transition Mechanisms, High Speed Proof of Concept, Multicast 
Testing, Mobile IPv6 Testing och PPPoE Testing. 

4.3.1 Beyond Common Network Applications 
Här verifierades grundläggande nätverksoperationer med vanligt förekommande 
applikationer, som även testades under fas I. Huvudsyftet med detta test var dock att 
verifiera att programvaror för att strömma video och ljud fungerade över IPv6-
nätverk, vilket testet påvisade att det gjorde med goda resultat. 

4.3.2 Routing Protocol Testing 
Routingprotokoll som OSPF och BGP hårdtestades empiriskt i olika kombinerade 
IPv4 och IPv6-miljöer under denna fas. Efter att ha satt upp nätverket och 
konfigurerat routrarna testades olika ändringar som avbrott och prioritet hos länkar. 
Trafiken i nätverket förändrades på ett korrekt sätt utan att varken IPv4- eller IPv6-
paket förlorades. Vid hårdare testkörningar med flera olika kombinerade 
routingprotokoll påvisades dock en del svagheter med IPv4 och IPv6 route-spridning 
över IPv6-transport. 

4.3.3 Firewall Functionality Testing 
Säkerhet är av hög prioritet i dagens nätverk. Därför är intresset för att testa 
brandväggars funktionalitet i IPv6-nätverk stort. Testet gick ut på att kontrollera hur 
paketfiltrering fungerar, där de antingen nekades eller tilläts beroende på sånt som 
avsändar-/mottagaradresser, UDP/TCP-portar samt typ av ICMPv6-paket. Det ingick 
också test för att undersöka blockeringsmöjligheterna vid SYN/UDP/ICMPv6-
översvämning av paket. Alla deltagande produkter fungerade utan problem, men all 
brandväggsfunktionalitet testades inte och fler tester bör göras för att få en komplett 
översikt. 

4.3.4 Quality of Service Testing 
Då video, ljud och annan data delar samma nätverksresurser är det bra om routrar kan 
prioritera realtidsdata. För att testa prioritering av paket i IPv6 gjordes ett antal 
scenarier för att avgöra om multipla köer med olikt prioriterade dataströmmar 
fungerade. Detta gjorde man genom att sätta upp två routrar som specifikt skulle testa 
operationer för sådant. Den ena markerade trafik och den andra vidarebefordrade 
trafiken efter prioriteringsklass, under hård belastning. Testet utfördes med framgång 
över gigabit ethernet-gränssnitt. 
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4.3.5 Transition Mechanisms 
Ytterligare övergångsmekanismer testades under fas II genom att studera två 
alternativ närmare. Dessa två var dubbelimplementationer hos routrar och 
mekanismer för samexistens av IPv4 och IPv6. Dubbelimplementationer visade sig 
var ett väldigt enkelt alternativ för att ge IPv6-funktionalitet när existerande routrar 
kan hantera både IPv4 och IPv6 samtidigt. Nätverk där administratörer inte kan eller 
har resurser att implementera IPv6-stöd kommer att arbeta med IPv4 och någon typ av 
tunnelsystem måste användas. Två olika system var tänkta att testas, men den ena 
kunde inte användas pga. konfigurationsproblem. Tunnel brokers (RFC3053) 
användes genom att sätta upp servrar vid IPv6-nätverk som tunnlar trafik innehållande 
IPv6-paket i IPv4-paket till noder med IPv4-anslutning. Olika scenarier testades och 
fungerade effektivt, men vid användning av UDP-inkapsling upptäcktes att rätt stora 
paketförluster kunde förekomma. Denna förlust hade inga direkta förklaringar och 
måste undersökas. 

4.3.6 High Speed Proof of Concept 
Test av 10 Gigabit ethernet-länkar med IPv6 gjordes och visade att väldigt höga 
hastigheter gick att uppnå. Hastigheten var nära det teoretiska maxvärdet, vilket var 
målet med testet. 

4.3.7 PPPoE Testing 
PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet), är ett protokoll för att inkapsla PPP-
trafik i ethernet-paket. Detta test gjordes för att visa hur PPPoE över en DSL-länk i 
kombination med IPv6 fungerar. Testet utfördes genom att låta en Broad Band 
Remote Access Server (BRAS) utföra verifiering av fjärranslutning och därefter låta 
motparten ansluta sig till nätverket, vilket fungerade korrekt. 

4.3.8 Avbrutna tester  
Testerna Multicast Testing och Mobile IPv6 Testing avbröts innan de kunde 
färdigställas på grund av att tidsbrist uppstod. Konfigurationsproblem i kombination 
med begränsat stöd i viss utrustning var anledningen till att tidsbristen uppstod under 
multicast-testet. Ett stort antal tillverkare uppvisade produkter med Mobil IPv6-stöd, 
problem uppstod då många hade kompatibilitetsproblem när de samkördes med 
produkter från andra tillverkare vilket ledde till att tiden inte räckte för att slutföra 
Mobile IPv6-testet. Då testerna avbröts i förtid kunde inget resultat uppnås för dessa 
två. 

4.4 Synpunkter  
 
Intresset för IPv6 har varit ganska svalt i USA fram till att man körde igång med 
Moonv6 som hade stora aktörer inblandade. Genom att testet har involverat många 
olika typer av grupper såsom militär, myndigheter, universitet, företag och 
produkttillverkare har en bred grund för att uppnå intresse för IPv6-teknologi skapats. 
Då USA har ett så stort inflytande på resten av världen skulle troligtvis en ordentlig 
start där innebära att övergångsprocesser snabbt sätter igång i andra länder. 

Företag har haft möjlighet att samköra sina produkter i ett storskaligt IPv6-
nätverk med andra aktörer på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Därigenom har 
produkters funktion verifierats samt praktiska problem kunna uppmärksammas. Dessa 
har varit svåra att upptäcka i egna labbmiljöer då stora delar varit varierande typer av 
problem med inkompatibilitet med andra tillverkares produkter. 
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Testresultaten som man kommit fram till under Moonv6 har påvisat att 
protokollet troligtvis klarar av de krav som ställs för att kunna ersätta IPv4 och 
samtidigt visa att det går att kombinera befintlig teknik med nya IPv6-produkter. Den 
stora nackdelen med denna testmiljö var dock att de hade så pass begränsade 
tidsramar för de olika momenten att delar av de ingående momenten inte kunnat 
hårdtestas samt att vissa tester inte kunde genomföras överhuvudtaget. 

Tyvärr finns det inte några egentliga ingående siffror och uppgifter 
dokumenterade över hur testen genomförts att ta del av för allmänheten, utan man får 
förlita sig på kortare sammanfattningar av de olika momenten som genomförts. 
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5 Diskussion 
 
Här lyfts frågorna från det första kapitlet fram som skall besvaras, materialet som 
rapporten innehåller sammanställs och runt detta diskuteras frågorna. Vi har under 
diskussionen försökt plocka fram problem och specificera ingående delar för att ta 
ställning till dessa. 
 
Vilka protokollförändr ingar  har  skett och hur  har  dessa inför ts eller  kommer att 
införas, samt vad innebär dessa? 
IPv4 är ett protokoll som har fungerat i över 20 år och många av dess egenskaper har 
ärvts vidare eller förändrats till IPv6, men även en del nya funktioner har lagts till. Ett 
antal viktiga förändringar har skett från IPv4 till IPv6 vilka har betydande roll för dess 
funktion. 

Headern hos IPv6 har en bestämd storlek på exakt 40 byte, medan IPv4 har en 
header som kan variera mellan 20 till 60 byte. Vissa fält som finns i IPv4-headern har 
tagits bort eller flyttats till någon extension. Stöd för att märka ut paket i IPv6 som 
tillhör samma trafikström och som kräver särskild hantering har lagts till, vilket även 
detta hjälper till att få effektivare hantering av trafiken. Detta medför att paket kan 
hanteras effektivare framförallt av routrar. 

I IPv4 så var tillvalsfält integrerade i IP-headern, men till IPv6 så har 
tillvalsfälten tagits bort och ersatts med extensions, vilka är valfria och kan vara av 
godtyckligt antal. Detta medför bl a att IPv6-paketens uppbyggnad blir flexibel genom 
att de inte är låsta till en fast storlek och möjlighet för framtida utökning finns. 

Adresstorleken har utökats från 32 bitar till 128 bitar, vilket ger en betydligt 
större adressrymd. Struktureringen av denna adressrymd ger dessutom bättre stöd för 
flera nivåer av adresshierarki och möjlighet till enklare adresskonfiguration. IPv6 har 
även stöd för att tilldela varje nätverksenhet ett flertal IP-adresser och en automatisk 
konfigurationsmekanism finns inbyggd i protokollet, vilket innebär att adresseringen i 
ett nätverk sker automatiskt och manuell inblandning kan undvikas. 

IPsec är det inbyggda stödet för säkerhet i IPv6, detta ger verifiering och 
kryptering som behövs för en säker överföring av data direkt via protokollet. Hos 
IPv4 fick man förlita sig på extern mjukvara då protokollet designades för att fungera 
i säkra miljöer. 

Stöd för mobila enheter har redan från början varit en del av designen till IPv6-
protokollet medan man vid utvecklingen av IPv4 inte hade behov av mobilitet. Detta 
då dåtidens datorer inte var direkt byggda för att vara mobila och därmed utvecklades 
inget stöd. IPv4 har senare fått stöd för mobilitet genom externa lösningar som inte 
använder de underliggande nätverken direkt effektivt då de måste kunna 
kommunicera med vanliga IPv4-noder. 
 
Vad innebär adressbr isten och är  detta en egentlig begränsning? 
IPv4 använder 32 bitarsadresser, vilket blir 2^32 teoretiska adresser som ger 4 294 
967 296 möjliga kombinationer. IPv6 använder 128 bitarsadresser som blir 2^128 
teoretiska adresser, vilket ger 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456 
kombinationer. Skulle vi uppskatta jordens yta till 511 263 971 197 990 kvadratmeter, 
innebär det att vi skulle få 665 570 793 348 866 943 898 599 IPv6-adresser per 
kvadratmeter. Detta är kanske inte fullt sanningsenligt i praktiken då en globalt 
adresserbar IPv6-adress bl a alltid har sina 3 första bitar satta samt att 8 bitar är 
reserverade för framtida bruk. Detta förändrar dock inte läget så mycket då det endast 
försvinner försumbara delar av denna ofantliga adressmängd. 
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De dryga fyra miljarder adresserna man kan få hos IPv4 är ett teoretiskt värde 
och i praktiken är de uppdelade så att vissa adresser endast får användas i privata 
nätverk. Därtill finns även ett stort antal specialadresser som inte går att använda för 
global adressering. IP-adressrymden har även blivit väldigt ojämnt fördelad över 
världen, där ca 70 % av antalet tillgängliga adresser har tilldelats USA och regioner 
som Asien och Afrika har fått dela på endast en bråkdel av de kvarvarande 30 %. I 
takt med en användarkrets som bara blir större och ett växande utbud av 
Internetanslutna enheter framförallt i Asien så börjar behov av nya adresser bli allt 
synligare. 

Den enda egentliga lösningen på detta problem utan att ändra protokollet är att 
låta ett flertal noder dela på samma IP-adress. Lösningen heter Network Adress 
Translation (NAT) som fungerar genom att på ett eget privat nätverk låta de ingående 
noderna dela på en unik publik IP-adress ut mot Internet. Detta gör den genom att 
ändra nodernas privata adresser i paketen och adressera om dem med den publika 
adressen. På detta sätt behöver inte varje nod en egen publik adress men det 
uppkommer istället en del sidoproblem. Framförallt att en nod utifrån inte kan ansluta 
mot en nod på det privata nätverket om den privata noden inte först sätter upp 
anslutningen, då NAT-enheten måste veta till vilken av de privata noderna som 
paketen skall adresseras om till. Därtill kommer problem med att IPsec inte fungerar 
då den kräver att IP-adresserna inte ändras.  
 
Vilka säkerhetskrav har  uppkommit och vad är  lösningen? 
Det har visat sig att det är ganska lätt att förfalska IP-adresser och förändra eller 
undersöka innehållet av paket. Dessa svagheter har därför lett till att IPv4 lätt kan 
utnyttjas då noder är sårbara för avlyssning och förfalskning. För att skydda sig krävs 
någon form av kryptering och för att kunna vara säker på att data verkligen kommer 
från rätt avsändare samt att avsändaren är vem han utger sig för att vara krävs 
verifiering. Detta har lösts på ett flertal sätt med olika typer av mjukvara ofta hårt 
kopplat till specifika program. Även ett antal övergripande lösningar som inte är 
kompatibla med varandra har tagits fram i form av extra mjukvara. För att få en 
övergripande lösning som sköter säkerhetstjänster transparent och kan göra detta för 
all trafik mellan en avsändare och en mottagare har IPsec integrerats i IPv6. 
Säkerheten uppfylls genom att IPsec ger verifiering, kryptering och integritet på 
protokollnivå, vilket innebär att alla högre nivåers protokoll som TCP, UDP och 
HTTP är skyddade. 
 
Mobilitet är  något som bör jat efter frågats, hur  skall detta hanteras? 
Grundtanken med mobilitet är att en mobil värd alltid skall kunna nås via sin hemma-
adress, var den än befinner sig. IPv6 har redan från början utvecklats med stöd för 
mobilitet. Detta då man sett en tendens till att ett ökande antal vill och försöker arbeta 
på samma sätt som de brukar även om de är på resande fot eller vid en annan 
nätverksuppkoppling. 

Skulle en värd använda en adress som tillhör ett nätverk på Internet i något 
annat nätverk kommer inte trafiken kunna ta sig till denna värd. Detta då trafiken 
skulle routas till hemma-nätverket och där skulle det konstateras att den värd som 
söks inte finns. För att sådan routing skall kunna fungera måste alla routrar veta var de 
skall skicka trafiken och lösningen till detta skulle då vara att alla routrar hela tiden 
håller reda på var varje enskild värd på Internet befinner sig. Vilket skulle var helt 
omöjligt att genomföra då routingtabellerna skulle bli ofantligt stora och mängder av 
data för att uppdatera detta system skulle behöva skickas så fort en värd förflyttar sig 
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till ett annat nätverk. För att komma runt detta använder man sig istället av teknik som 
kopplar hemma-adressen till en temporär adress. Mobile IPv6 är inbyggt i IPv6 och 
fungerar med hjälp av en ställföreträdande router i hemma-nätverket som ser till att 
den mobila värden kan använda sin hemma-adress som avsändare. 
 
Kommer vi att behöva gå över  till IPv6 eller  är  IPv4 tillräckligt? 
Flera förbättringar har gjorts till IPv6, men det är troligtvis adressutökningen och 
förenklingen av adresskonfiguration som kommer att leda till att en övergång från 
IPv4 till IPv6 sätter igång. Detta då USA har fått större delen av de tillgängliga IPv4-
adresserna och alternativa NAT-lösningar inte är någon bra långsiktig lösning då 
Internet-användandet växer så pass kraftigt varje år även utanför västvärlden. Behovet 
av IP-adresser kommer inte att kunna tillgodoses av dagens IPv4 då den lösningen 
inte kan erbjuda tillräckligt stor adressrymd. 

Ny teknik som även börjar komma och verkar vara en tilltagande trend är 
Internetuppkopplade enheter av allehanda slag som t ex. musikspelare, fordon samt 
tv-spel som kräver sina egna IP-adresser. Därigenom uppkommer ett ökande behov av 
IP-adresser i kombination med att adresskonfiguration kommer att behöva ske till 
varje enhet, vilket är problematiskt med IPv4 utan externa produkter, men som 
smidigt kan skötas automatiskt av IPv6. 
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6 Avslutning 
 
IPv6 har stor potential som framtidens protokoll och ett flertal anledningar finns till 
detta. Inte bara sådant som integrerad säkerhet, större adressrymd och bättre stöd för 
mobilitet, utan även viktiga egenskaper som smidigare och enklare paketformat samt 
betydligt enklare system för konfiguration av värdar. 

Säkerheten hos IPv6 är i sig är ett bra argument för en övergång från IPv4 till 
IPv6. Detta då protokollet med sina inbyggda säkerhetsmekanismer försvårar attacker, 
vilket ger följdeffekter i form av tillhörande skräptrafik över routrar och nätverk kan 
undvikas och på så sätt hjälper till att förbättra trafikflödet. 

Genom att paketen inte heller behöver inspekteras speciellt noggrant av 
mellanliggande routrar och att fragmenteringskravet läggs hos värdarna kommer 
belastningen av routrar rejält minska som i sin tur leder till mindre belastningar då 
paket kan hanteras enklare och skickas snabbare. 

Nätverksadministratörer och andra systemansvariga kommer troligtvis att rejält 
uppskatta en framtid med IPv6 då en övergång innebär att de kommer att slippa stora 
mängder bekymmer med att manuellt ställa in och konfigurera nätverksadresser 
eftersom detta sker automatiskt i det nya protokollet.  

Påbyggnader till IPv4 som NAT används som en temporär lösning för att 
komma runt framförallt adressbegränsningen, detta kan fungera tillfredställande 
kortsiktigt men kan aldrig ersätta den fysiska adressgränsen hos IPv4. 

Även om helt andra protokoll skulle kunna användas över Internet så känns det 
inte direkt troligt att en ersättare till IPv4 skulle kunna vara något som baserar sig på 
annat än just IPv4. Intresse för att helt byta bakomliggande nätverksstrukturer för att 
kunna övergå till något som inte bygger på befintliga installationer och kunskap känns 
orealistiskt då kompatibilitet för en övergångsfas och framförallt kostnader för 
komplett nyinstallation av utrustning skulle göra det ohållbart. Skall sedan befintliga 
programvaror användas för något alternativt protokoll vid framförallt adressering 
krävs troligtvis stora resurser för att konvertera dem. En sådan konvertering är 
antagligen en nödvändighet för att undvika effektivitetsförluster och komplikationer 
som annars kan uppstå, då t ex. ett alternativt adressformat annars kräver teknik som 
ger ytterligare abstraktionslager åt programmen för att de skall fungera. Även om rena 
IPv4-applikationer kräver vissa modifikationer för att kunna hantera adressformatet 
hos IPv6, är det oftast bara mindre förändringar som behöver göras och stora mängder 
vanliga programvaror har redan modifierats för att stödja detta. 

IPv6 har visat sig fungera tillfredställande på många områden men som all ny 
teknik finns det även här barnsjukdomar som måste få tid att upptäckas och åtgärdas. 
På det stora hela kan dock en övergång till IPv6 ske redan nu då sådant som fungerar i 
IPv4 kan övertas av IPv6 utan större tekniska problem. Det som talar emot övergång 
till IPv6 är att intresse och resurser måste mobiliseras så att det leder till att företag 
och nationer vågar investera i en utbyggnad som är hållbar, när ingen riktigt vill ta 
första steget. Vilket antagligen kommer att dröja till situationen med IPv4 blir 
fullständigt ohållbar med en helt uttömd adressrymd, som så småningom kommer att 
påtvinga en övergång. 

Slutligen anser vi att IPv6 har bra lösningar för att kunna låta Internet växa utan 
begräsningar, med ny teknik och säkra tjänster. Den nya tekniken kan dock inskränka 
på den personliga integriteten då den framförallt ger större möjligheter till 
övervakning av hur personer förflyttar sig, genom att noder får globalt unika adresser 
i kombination med mobilitetsstöd. 
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Bilaga A 

Histor ik 
1969 grundades nätverket ARPAnet av ARPA (Advanced Research Projects Agency) 
av USA:s försvarsdepartement och är föregångaren till dagens Internet. Syftet med 
detta nätverk var att länka samman försvarsdepartementet med militär forskning och 
universitet som sysslade med forskning på uppdrag av militären. Nätverket fungerade 
bra för att utbyta information mellan de fyra noderna som var det första försöket på 
projektet. Under samma period utvecklades protokollet Network Control Protocol 
(NCP) för nätverkskommunikation och kom senare att bli huvudprotokollet för 
ARPAnet. ARPAnet fortsatte att växa under 70-talet och fler noder kunde anslutas till 
nätverket. Framväxten berodde på att man hade undvikit en myndighet med möjlighet 
att kontrollera nätverket och det faktum att man inte behövde någon speciell 
datormodell för att ansluta sig, det enda som krävdes var att de kunde kommunicera 
med varandra. Därför blev utbyggnaden av nätverket enkelt och snabbt. 

Protokollfamiljen Transmission Control Protocol (TCP) utvecklades 1974 av 
Vinton cerf och Robert Kahn. Från början skiljde man inte på TCP och IP utan det 
kallades bara TCP. Detta förändrades då man ville skicka ljud över nätverk och kom 
fram till att det behövdes ytterligare delar i protokollfamiljen och därmed döptes det 
till TCP/IP, vilket är två av de viktigaste protokollen. 

1982 bestämde DARPA sig för att byta protokoll i alla sina system, från NCP 
till TCP/IP. En övergång var nödvändigt då NCP inte var en effektiv lösning och när 
ett mer avancerad protokoll utvecklades som TCP/IP, skedde övergången. Eftersom 
ARPAnet var en viktig del av nätverket var andra också tvungna att börja använda 
TCP/IP. Det var under den här perioden som namnet Internet började användas, och 
en brygga mellan CSnet och ARPAnet installerades. 

1983 delas ARPAnet upp i en militär och civil del, de militära delarna av 
nätverket döptes till MILNET. Delning berodde på att allt fler började ansluta sig till 
nätverket och kravet på ett fritt nätverk ökade. Under detta år grundades också 
Internet Activites Board (IAB), med syfte att samordna utvecklingen av TCP/IP. 
Senare delades de upp i två organisationer, Internet Engineering Task Force (IETF) 
som hade till uppgift att arbeta med kortsiktiga tekniska frågor, och Internet Research 
Task Force (IRTF) som skulle arbeta med den långsiktiga utvecklingen. IAB blev den 
organisation som kom att hantera Requests For Comment-dokument (RFC), vilket är 
en samling med dokument innehållande tekniska förslag och standarder. Ett RFC-
dokument som en gång har givits ut får inte ändras. Skall något av innehållet ändras 
måste ett nytt dokument med ett nytt löpnummer ges ut. Vill man veta hur Internet är 
uppbyggt är dessa dokument en av de bästa källorna. 

1986 byggde National Science Foundation (NSF) ett eget nätverk som var 
snabbare och mer tekniskt avancerad än ARPAnet och de kom att kalla den för 
NSFnet. Från början var nätverket uppbyggt av ihopkopplade superdatorer med 
56kbps linjer som efterhand uppgraderades till högre hastigheter. Tanken var att ordna 
ett nätverk för universitet utan avtal med ARPAnet. Man kom senare underfund med 
att det inte skulle vara ekonomiskt hållbart att koppla alla universitet till varsin 
superdator. Detta ledde till att man började sätta upp regionala nätverk runt om i USA 
för att ansluta användare i varje region. De regionala nätverken kom så småningom att 
kopplas ihop till ett samansatt nätverk som fortsatte att växa sig ännu större och blev 
början på Internet. I början av 90-talet lades sedan ARPAnet ner, då NFSnet tagit över 
stora delar av dess funktioner. 
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1991 växte Internet så snabbt att NFSnet:s bakomliggande nätverksstruktur inte 
längre hade den kapacitet som krävdes för att driva Internet. De insåg också att de inte 
hade de finansiella resurserna som skulle kom att behövas framöver. Problemet löstes 
genom att företagen IBM, MERIT och MCI startade en ideell organisation som kom 
att kallas för Advanced Networks and Services (ANS). Året där på byggde ANS ett 
nytt bakomliggande Wide area Network (WAN) som används av dagens Internet.  
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Bilaga B 

Protokoll i TCP/IP-familjen 
ARP - Adress Resolution Protocol är ett nödvändigt protokoll i TCP/IP-samlingen, 
detta då IP endast ger en abstrakt adressering till datorerna, som inte nätverkskorten 
förstår. ARP används för att kartlägga datorerna i det lokala fysiska nätverket för att 
kunna översätta mellan nätverkskortens tilldelade IP-adresser och deras 
hårdvaruadresser, då det som skickas måste adresseras efter nätverkskortens 
hårdvaruadresser. Detta innebär att lokalt på varje nätverk måste paket adresseras med 
hårdvaruadresser men för att nå slutdestinationen används IP-adressen för att routrar 
ska kunna dirigera trafiken. 

TCP har till uppgift att ge pålitlig förbindelseorienterad kommunikation, där rätt 
ordning på data som skickas garanteras vid framkomst, med TCP-paket som 
transporteras av IP-paket. Genom att applikationer begär att få en TCP-förbindelse, 
mot en port på en server vilken sedan upprätthålls under hela transaktionen, upplever 
applikationer förbindelsen som konstant. Egentligen är det en abstraktion som 
protokollet ger. En sådan förbindelse används för att skicka data i båda riktningar och 
ett antal olika mekanismer gör kommunikationen pålitlig. TCP sköter detta t ex. 
genom att varje paket får en kontrollsumma och ett ordningsvärde så att paket som 
kommit i fel ordning, försvunnit på vägen eller blivit förstört automatiskt återsändas. 

Det finns även ett protokoll som liknar TCP men är betydligt mycket enklare, 
nämligen UDP - User Datagram Protocol. Det är ett överföringsprotokoll som ger 
möjligheten att kunna skicka data utan att först behöva sätta upp en förbindelse. Det 
är ett opålitligt överföringsprotokoll som inte garanterar att data som skickas kommer 
fram eller ens att ordningen är korrekt. UDP har stöd för att skicka med en 
kontrollsumma i headern till varje paket men inte ens detta är något obligatoriskt. 
Ingen form av automatisk verifiering eller återsändning sker heller med UDP. 

Där finns andra viktiga protokoll såsom ICMP - Internet Control Message 
Protocol vars huvudsakliga syfte är att rapportera fel och se till att problem kan 
undvikas. Ursprungligen var det framtaget för att användas så att sändaren skulle få 
veta varför paket inte kunde komma fram till en mottagare. IP är beroende av ICMP 
då IP använder ICMP för att skicka felmeddelanden, men ICMP är även beroende av 
IP då det används för transporten. 
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Bilaga C 

NAT (Network Adress Translation) 
Det finns flera reserverade adresser i klass A till C, som kan användas i privata 
nätverk. Ursprungligen var de reserverade adresserna avsedda att användas i nätverk 
som inte var anslutna till Internet. Privata adresser fungerar precis som de publika 
men är reserverade till användning för nätverk som är inte är kopplade till Internet, 
som därigenom inte behöver någon global koordinering. Det har dock utvecklats en 
teknologi som möjliggör att flera datorer kan använda en gemensam IP-adress för att 
komma ut på Internet. Därmed kan privata adresser kombineras med Internetåtkomst. 

Tekniken kallas för Network Adress Translation (NAT) och fungerar genom att 
hårdvara, ofta en dator, är kopplad mellan det publika nätverket (Internet) och ett 
privat nätverk. När en nod på den privata delen vill komma åt det publika nätet 
skickas således paketen via NAT. Där adresseras paketen om så det ser ut som det är 
den själv som skickat dem. Vid svar måste den sedan komma ihåg vilken nod på det 
privata nätverket som skall ta emot paketet för att med hjälp av denna information 
kunna adressera om paketet till rätt mottagare på det privata nätverket. Det innebär i 
praktiken att alla datorer på det privata nätverket göms för det publika nätverket då 
det ser ut som allt kommer från en enda nod. Vilket sker helt transparent för de 
privata noderna, men de publika noderna kan inte komma i direktkontakt med de 
privata. Detta är en nackdel då man t ex. inte kan köra server för publik åtkomst utan 
speciella lösningar. 
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Bilaga D 

Routing 
Förutsättningarna för att datorer på olika nätverk skall kunna kommunicera med 
varandra är att det går att föra information från ett nätverk till ett annat över minst en 
känd väg. Det måste även finns en avsändaradress och en mottagaradress för varje 
paket som skickas. Vägen behöver dock inte vara känd från varje given punkt till 
varje annan men det måste gå att lista ut i vilken riktning paket skall skickas för att 
närma sig målet. Jobbet att dirigera paket mot sitt mål är den huvudsakliga uppgiften 
routrar har. 

Då sändare kan befinna sig ett flertal nätverk bort från mottagare räcker det inte 
bara att föra paketen vidare till närmaste nätverk utan det måste snabbt och effektivt 
avgöras om paketet skall till ett lokalt nätverk eller skickas vidare till en annan 
närliggande router, samt i detta fall till vilken router. För att kunna göra detta 
använder routrar en routingtabell med information om de närmaste routrarna samt var 
dessa kan föra paketen vidare för att slutligen kunna nå de olika målnätverken. När 
sedan paketen skickas vidare utgår routern ifrån vilket nätverk som mottagaren tillhör 
för att kunna avgöra var de skall. 

Det är dock inte säkert att det går att använda samma väg varje gång beroende 
på belastning och status på vägar/routrar. Därför brukar routrar ha möjlighet att 
dynamiskt kunna uppdatera routingtabellerna. För att göra detta måste de närliggande 
routrarna kunna kommunicera med varandra för att utbyta information om hur vägar 
ändras och vilka alternativa vägar som kan användas. Routingtabeller kan även ha en 
default-route för att kunna vidarebefordra paket, när den själv inte kan avgöra var de 
ska skickas. Paket skickas då vidare i förutbestämd riktning till en router som 
förhoppningsvis vet målet. Detta då det kan vara svårt att kunna ha en komplett 
routingtabell med alla nätverk. När en router inte har en default-route och inte vet var 
den ska skicka ett paket kommer det att kastas. 

Genom att ha centraliserad styrning av IP-adressutdelning för Internet kan även 
storleken på routingtabellerna hållas på någorlunda rimlig nivå, då adresserna inte 
sprids ut slumpmässigt över nätverken utan delas ut i grupper som därigenom gör det 
lättare att vidarebefordra trafik. 
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