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Abstract 
With the huge amount of computers connected to the Internet the IP-addresses 

are starting to run out. The Internet Engineering Task Force, IETF, have decided 

that it is about time to exchange the old 32 bits Internet protocol, Ipv4, to a more 

modern 128 bits protocol called Ipv6.  

 

This thesis explores the possibility to install Ipv6 in different operating systems. 

By testing various operating systems and by set up criteria compare them to 

each other we give the reader a picture of how the installation is done. We also 

show which operating systems to prefer if you want to use IPv6. The chosen 

operating systems are different Windows versions and Linux RedHat versions. 

 

The result of our testing reveals that it does not really matter which of the more 

recent versions of the operating systems, Windows XP or Linux RedHat 7.2, 

you use since they have come quite far ahead in their Ipv6 development.
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Sammanfattning 
Med den senaste tidens ökning av antalet datorer kopplade till Internet har frå-

gan ställts om antalet IP-adresser kommer att räcka till. Internet Engineering 

Task Force, IETF, anser det vara dags att byta ut dagens 32-bitars Internet pro-

tokoll mot ett nytt 128 bitars. Detta kallas IPv6.  

 

I detta arbete undersöks vilket operativsystem som ger användaren möjlighet att 

installera IPv6. Genom att testa olika operativsystem och enligt uppsatta krite-

rier jämföra dem ges läsaren en bild av hur installationen går till och även vilket 

av de utvalda operativsystemen som är att föredra om man vill använda IPv6. 

De utvalda operativsystemen är olika Windowsversioner och Linux RedHatvers-

ioner. 

 

Utfallet av våra tester visar att det inte spelar någon roll vilket operativsystem 

som väljs av tillverkarnas senare versioner, Windows XP och Linux RedHat 7.2, 

då dessa är långt komna i IPv6-arbetet. 
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1 Inledning 
En del branschtidningar, t.ex. Computer Sweden och Nätverk och Kommunikat-

ion, har under de senaste åren belyst frågan om hur Internet skall komma att 

utvecklas de kommande åren. Det problem som nämnts i sammanhanget är att 

dagens Internetprotokoll IPv4 börjar bli föråldrat. Det mest påtagliga bekymret 

är enligt experterna att IP-adresserna kommer att ta slut. Beräkningar gör gäl-

lande att detta kommer att ske någon gång mellan år 2005 och år 2015. (Hui-

tema, 1998) Lösningen på problemet är att utöka adressutrymmet och på så vis 

skapa fler adresser. (Stallings, 2000) Lösningen är en förbättring av IPv4-

protokollet och en vidareutveckling och föryngring för att anpassa det till da-

gens och framtidens behov. (Loshin, 1999) 

 

En annan lösning som redan finns implementerad är NAT, Network Address 

Translation. NAT ger en organisation möjlighet att använda ett större lokalt nät 

men bara använda en IP-adress globalt. Detta sätt sparar in på antalet IP-

adresser men kan ställa till problem om de enskilda datorerna vill koppla upp sig 

till Internet med en unik adress. Problem som då kan inträffa är att de antingen 

har adresser som är upptagna eller att tusentals datorer måste konfigureras om 

manuellt.  

 

Internet Engineering Task Force, IETF, har utvecklat en preliminär standard för 

hur det nya protokollet skall se ut och det kallas Internet Protokoll version 6, 

IPv6. Det är under utvärdering och ändras fortfarande successivt. Tanken är att 

detta protokoll skall ersätta IPv4 och slutgiltigt lösa adressproblemet. Samtidigt 

passar utvecklarna av IPv6 på att renodla protokollet genom att använda de bra 

delarna från IPv4, förbättra de halvbra delarna och ta bort de mindre bra delarna. 

Dessutom lägger de till några funktioner som de anser vara nödvändiga. 

(Loshin, 1999) 

 

Eftersom IPv6 fortfarande är under utveckling är det svårt att få användning av 

själva protokollet. Allting bygger fortfarande på IPv4 som är inbyggt i de flesta 

system som använder sig av Internet. Operativsystemstillverkarna börjar dock 
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utveckla stöd för IPv6 till sina senare produkter. Än så länge är det fortfarande 

på experimentstadiet och det finns inget operativsystem som har IPv6 imple-

menterat i grundutförandet. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att utvärdera installationsförloppet av IPv6 i olika utvalda 

operativsystem, samt att testa om det går att kommunicera mellan två datorer i 

ett nätverk uppställt med de utvalda operativsystemen.  

 

1.2 Mål 
Arbetet kommer att visa vilka av de utvalda operativsystemen som har stöd för 

IPv6 samt en utvärdering om hur installationsförloppet av protokollet går till.  

 

1.3 Avgränsningar 
Testerna av IPv6-protokollet kommer att utföras i ett lokalt nätverk. Urvalet av 

operativsystem grundas på vår uppfattning att Microsoft Windows och Linux 

RedHat är mest förekommande bland användarna. Området säkerhet behandlas 

inte i arbetet och några tester på det kommer inte att göras. Vi kommer inte att 

fördjupa oss i protokollets kod. Allt arbete och de tester som utförs kommer att 

vara inriktade på PC-maskiner. De nerladdningar vi gör sker med fast uppkopp-

ling till Internet, ingen hänsyn tas till modemuppkopplingar. 

 

1.4 Målgrupp 
Målgruppen vi riktar oss till är användare på klientnivå som är intresserade av 

IPv6 och vill installera det på sin egen dator. Målgruppen bör känna till grund-

läggande nätverkstermer och ha förståelse för hur datorer i nätverk fungerar. 
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1.5 Frågeställningar 

• Vilka skillnader finns mellan de olika operativsystemen beträffande in-

stallationen av IPv6? 

• Vilka fördelar/nackdelar finns med de olika operativsystemen vid in-

stallation och användande av IPv6? 

 

1.6 Hypotes 
Om en installation av IPv6 ska ske är operativsystemet Linux att föredra framför 

Microsoft Windows. 
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2 Bakgrund 
Stommen i dagens Internet är Internet Protocol, IP och den version som kallas 

för IPv4, IP version 4. Denna version har med sina påbyggnader fungerat i snart 

30 år. Protokollet fungerar fortfarande bra men det finns ett problem. Antalet IP-

adresser är begränsat till 232, dvs. drygt fyra miljarder. Antalet låter mycket men 

framtidens teknik möjliggör ett långt större användningsområde för uppkopp-

lade maskiner vilket medför att IP-nummerna slutligen kommer att ta slut. 

(Loshin, 1999) 

 

Protokoll är ett slags regler för hur kommunikation ska etableras mellan datorer 

över nätverk. För detta ändamål har olika referensmodeller skapats. Den vanlig-

aste modellen som används är Defence Advanced Research Projects Agency:s 

(DARPA) TCP/IP-protokollsvit. Denna protokollsvit innehåller fem olika lager: 

 

1. Physical layer. Detta lager sköter om in- och utsignalerna.  

2. Network access layer. På denna nivå berörs endast det data som ska 

förmedlas mellan datorer på samma nätverk. Om den förmedlande datan 

ska vidare till ett annat nätverk måste det övre lagret kontaktas (Internet 

layer). 

3. Internet layer. Det är på denna nivå som Internet-protokollet (IP) kom-

mer in i bilden. Detta lager erbjuder datapaketet routingfunktionen mel-

lan olika nätverk. 

4. Host-to-host, or transport layer. Detta lager ser till att datapaketet 

kommer fram till rätt port på den mottagande datorn, och att kommuni-

kationen mellan datorerna upprätthålls. 

5. Application layer. På denna nivå finns de applikationer som användaren 

brukar för att nå interaktivitet med nätverksfunktionerna. En ftp-klient 

finns på denna nivå som har sina egna regler för de kommandon som 

finns i applikationen, men som överlåter datatransaktionen åt de under-

liggande lagren. (Stallings, 2000) 
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Det finns ett antal fördelar med att ha en arkitektur uppdelad på detta viset. En 

fördel är att om en utvecklare vill göra en ändring i ett av lagren behöver inte de 

andra lagren påverkas. En annan fördel är kompatibiliteten som uppstår om alla 

använder sig av samma modell, då alla protokoll kan samverka med varandra. 

 

International Organisation for Standardization (ISO) utvecklade en annan mo-

dell som de kallade för ”open system interconnection” (OSI). Till denna modell 

hänvisar många när de ska förklara en nätverksarkitektur, men den används inte 

lika frekvent i praktiken av utvecklarna i jämförelse med DARPA:s TCP/IP-

arkitektur. (Stallings, 2000) (fig. 1)  

 

 
    Figur 1. En jämförelse av OSI- och TCP/IP- protokollens arkitektur 

 

2.1 Historik 
Det största problemet med IPv4 måste anses vara det faktum att adresserna 

kommer att ta slut. Det är det problemet som är kärnan i varför det är nödvän-

digt att byta ut IPv4 mot ett nytt protokoll. När problemet upptäcktes beslöt In-

ternet Engineering Task Force (IETF) att samtidigt som de löser adressproble-
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met passar de på att uppdatera till ett nyare protokoll som bättre passar dagens 

och morgondagens teknik och tekniska krav. (Loshin, 1999) 

 

Svagheterna med IPv4 är följande: 

 

• IP-adresserna är uppdelade i en tvånivåstruktur med nätverksnummer 

och värdnummer. När ett nätverksnummer blir tilldelat en användare har 

han tillgång till alla värdnummerna under nätverksnumret, till exempel 

213.32.0.0 – 213.32.255.255. Även om användaren inte utnyttjar alla de 

adresser som tilldelats kommer de inte att vara tillgängliga för använd-

ning av andra. 

• Organisationer som vill koppla ihop sig via ett nätverk men inte vill 

koppla upp sig mot Internet använder sig ändå av IP-nummer, vilket 

medför att användbara nummer ”går till spillo”. Dessa nummer kan an-

vändas av någon annan på Internet så länge som den ej uppkopplade or-

ganisationen väljer att inte koppla upp sig. 

• Möjligheten att använda flera IP-adresser på en värd försvåras av det be-

gränsade antalet IP-adresser. (Stallings, 2000) 

 

Dessa tre punkter är exempel på varför IETF anser att IPv4 bör bytas ut, eller 

uppgraderas.  

 

2.1.1 Utvecklingsarbetet 
 
När IETF blev varse problemet med IPv4 beslöt de att inhämta förslag ifrån sina 

medlemmar världen över. Från början av 1990-talet fram till 1994 arbetade 

medlemmar i IETF med att ta fram förslag på hur problemet med det åldrande 

IPv4-protokollet skulle få sin lösning. (Stallings, 2000) Från 1992 till 1994 var 

det tre förslag som var dominerande och det var de tre som senare utvärderades 

för att finna den ”rätta” lösningen. (Loshin, 1999) 
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1995 publicerades Request For Comment (RFC) 1752, The Recommendation for 

the IP Next Generation Protocol. I detta dokument specificerades tydligt vilka 

grundstenar som skulle vara det nya Internetprotokollet. Följande övergångskri-

terier fastslogs: 

 

• Existerande IPv4-värdar skall kunna uppgraderas när som helst, obero-

ende av andra värdar eller routers. 

• Nya värdar enbart användandes IPv6, skall kunna anslutas när som helst 

utan att vara beroende av andra värdar och routinginfrastrukturer. 

• Existerande IPv4-värdar med IPv6 installerat kan fortsätta att använda 

sina IPv4-adresser och behöver inte ytterligare adresser. 

• Endast lite förberedelser skall behövas för att antingen uppgradera exi-

sterande IPv4-noder till IPv6 eller för att ansluta nya IPv6-noder. (Brad-

ner & Mankin, 1995) 

 

Fram till början på 1996 var arbetsnamnet på protokollet IPng, Internet Protocol 

next generation. I RFC 1883 antogs namnet IPv6 som det officiella namnet på 

protokollet. Många RFC:er har sen dess behandlat protokollet. (Loshin, 1999) 

 

2.2 Ipv6-adressering 
Den största skillnaden mellan IPv4- och IPv6-adresser är längden: en IPv4-

adress är 32 bitar lång och en IPv6-adress är 128 bitar lång. Det finns tre typer 

av IPv6-adresser, dessa adresser går under beteckningar som unicast, multicast 

och anycast. Unicast- och multicastadresserna är snarlika de som finns i IPv4. 

Däremot stöds inte längre broadcastadressen som finns i IPv4, emellertid har en 

ny typ av adress lagts till och den kallas för anycast. (Loshin, 1999) 
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Adresser i IPv4 är oftast representerade som fyra decimala heltal indelade i fyra 

grupper som är separerade med en punkt. Till exempel är dessa godkända 

IPv4adresser: 

 

10.5.3.1 

127.0.0.1 

201.199.244.101 

 

IPv4-adresser kan även visas som fyra tvåsiffriga hexadecimala heltal och som 

fyra stycken åttasiffriga binära heltal. 

 

IPv6-adresser är fyra gånger så långa jämfört med IPv4-adresser. Grunden för 

hur en IPv6-adress ska framställas bygger på formen X:X:X:X:X:X:X:X, där X 

refererar till fyrasiffrigt hexadecimalt heltal (16 bitar). Varje siffra består av fyra 

bitar och varje heltal består av fyra siffror och varje adress består av åtta heltal. 

Detta blir totalt 128 bitar ( 4 x 4 x 8 = 128). Dessa adresser är godkända IPv6-

adresser: 

 

CDCD:910A:2222:5498:8475:1111:3900:2020 

1030:0:0:0:C9B4:FF12:48AA:1A2B 

2000:0:0:0:0:0:0:1 

 

Det finns ytterligare två metoder vid framställandet av IPv6-adresser. Eftersom 

många adresser förväntas innehålla många fält med enbart nollor, kan en förenk-

ling ske genom att hoppa över dessa och ersätta dem med ett dubbelkolon. Med 

andra ord kan adressen 2000:0:0:0:0:0:0:1 ersättas med 2000::1. Ett dubbelko-

lon betyder i detta sammanhang att adressen ska expanderas och behandlas som 

en fullvärdig 128 bitars adress. Denna metod kan endast användas om nollorna 

täcker ett helt 16 bitars fält, sålunda kan dubbelkolon endast användas en gång i 

varje adress. (Loshin, 1999) 
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Ett annat förslag att använda sig av IPv6-adresser är att förena den med IPv4-

adresser. Detta sker genom att de två lägsta heltalen i talföljden i IPv6-adressen 

(32 bitar) kan användas till att referera till en IPv4-adress. Formen för detta ser 

ut på följande vis:   

 

X:X:X:X:X:X:d.d.d.d.   

 

Där X står för ett 16 bitars heltal och d står för ett 8 bitars decimaltal. Alltså kan 

en adress som ser ut så här:  

 

0:0:0:0:0:0:10.0.0.1  

 

och med en kombination av dessa två metoder få följande utseende: 

 

::10.0.0.1.  

 

I början av utvecklingen av IPv6 ansågs att en fjärdedel av adressutrymmet 

skulle vara allokerat åt två olika men specifika adresser. Avsikten med en av 

dessa adresser var att den skulle tilldelas baserat på vem som var Internetleve-

rantören (network service provider). Alltså skulle IP-adressen vara beroende på 

vem som levererade Internetaccessen. Denna lösning var långt ifrån perfekt, 

eftersom många organisationer är vida spridda över världen, och skulle skapa en 

större förvirring hos dessa med så många olika adresser. Meningen med den 

andra adressen baserades på den geografiska platsen där nätverket befann sig. 

Dessa lösningar medförde dock en ökning av komplexitet och skulle vara allt för 

dyrt att genomföra, bland annat skulle Internetleverantörerna vara tvungna att 

upprätthålla en ökning av rutterna för att stödja alla dessa nätverk. Även om 

stödet för autokonfigurering har förbättrats i IPv6 förkastades den geografiska 

lösningen och den ingår inte i den nuvarande lösningen av IPv6. (Loshin, 1999) 

 13 



Blekinge Tekniska Högskola  
DVC001  
IPv6 2002-05-31 
 ___________________________________________________________________________ 
 
  
2.3 Ipv6 adresstyper 
 

2.3.1 Unicast 

En unicastadress identifierar endast ett IPv6-interface. En nod kan innehålla fler 

än ett nätverkskort, men då måste varje nätverkskort ha sin egen unicastadress. 

Ur adressens data kan mindre mängder av information plockas ut, men som hel-

het är adressfältet 128 bitar stort. En router kan till exempel bestämma från vil-

ket nätverk en nod tillhör genom att titta på en speciell plats i adressfältet. 

 

En unicastadress kan ses som ett fält bestående av två delar, en del är 

subnätsprefix som beskriver nätverket som noden tillhör, och den andra delen är 

interface ID som beskriver nodens interface och identifierar noden i detta nät-

verk. Eftersom en IPv6-adress är uppdelad i två delar, förväntas av en router att 

adressen innehåller ett värde som talar om hur adressen är maskad (Loshin, 

1999). I RFC 2373 förklaras det att längden på ”interface ID” beror på längden 

av subnätsprefixet (fig. 2), och båda fälten är beroende av vem det är som tolkar 

adressen. En router som befinner sig nära nodens interface behöver antagligen 

färre bitar för att identifiera noden, och som ett resultat av detta kommer ”inter-

face ID” att ta ett större utrymme av adressen. (Loshin, 1999) 

 
      Figur 2. En grundläggande bild av en IPv6 unicast-adress, från RFC 2373 
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2.3.1.1 Interfaceidentifierare 

Arkitekturen i IPv6-adresseringen kräver att det finns en Interfaceidentifierare 

för varje IPv6-unicastadress. En värd-adress i IPv6 baseras på IEEE EUI-64 

formatet som innebär att adressen bygger på den befintliga 48 bitars MAC-

adress som finns inbränt som ett unikt nummer på varje nätverkskort. Genom 

denna MAC-adress kan en 64 bitars interfaceidentifierare skapas som blir unik 

både lokalt och globalt. 

( http://standards.ieee.org/regauth/oui/tutorials/EUI64.html 2002-03-27) 

 

2.3.1.2 Sammanslagna Globala Unicast (Aggregatable Global Unicast) 

Den geografiska baseringen på adresser togs bort och termen provider-based 

unicast address ändrades till aggregatable global unicast address. Detta innebär 

en förenkling av ett byte mellan olika Internetleverantörer. Nu kan bytet ske 

direkt av en exchange-enhet som då internetleverantörerna ska tillhandahålla 

utan att adressen behöver ändras. (Loshin, 1999) RFC 2374 beskriver utseendet 

av en global adress på följande vis, (fig. 3) 

 
 Figur 3. Format av en IPv6 aggregatable unicast address, från RFC 2374 

 

Fälten som visas i figur 3 inkluderar: 

• FP. Detta prefix (för närvarande 001) beskriver att det är en global ag-

gregatable unicast address. 
• TLA ID. Top-level aggregation ID innehåller den högsta nivån för rou-

ting-information. För närvarande kan det inte finnas mer än 8192 olika 
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top-levels routing. Meningen är att TLA ID ska förbättra effektiviteten i 

routingen genom att minska routingtabellerna. IPv4 innehåller omkring 

50 000 prefix för detta ändamål. 
• RES. Detta fält är reserverat för framtida användning. 
• NLA ID. Next-level aggregation ID är till för de som styr TLA ID, det 

vill säga Internetleverantörerna. De kan använda detta fält till att stycka 

upp adresshierarkin ytterligare. 
• SLA ID. Site-level aggregation ID är ett adressutrymme som organisat-

ioner som styr TLA ID kan använda till att bygga upp en intern nät-

verksstruktur. 
• Interface ID. Detta 64-bitarsfält innehåller det värde som bygger på 

IEEE EUI-64 interface ID som diskuterats ovan. (RFC 2374)  och 

(Loshin, 1999)   

2.3.1.3 Reserverade adresser 

Precis som i IPv4 finns det i IPv6 reserverade adresser. I IPv4 är till exempel 

adressen 127.0.0.1 reserverad till loopbackadressen, och 10.0.0.0 och 192.0.0.0 

serierna är reserverade för internt bruk och är ej routerbara. 

 

• Unspecified address: denna adress består endast av nollor och används 

när det inte finns någon giltig adress ännu. Den skickas till exempel med 

i IPv6 header som källadress när en värd ber om konfigurationsinformat-

ion vid en första uppstart av ett nätverk. Den ser ut så här 

0:0:0:0:0:0:0:0 eller ::. 

 

• Loopback address: används för att testa om viss mjukvara är rätt konfi-

gurerad. Loopbackadressen måste passera ner genom protokoll-stacken 

till nätverksinterfacet, (men inte ut på nätverkslänken). Nätverksinter-

facet måste i sin tur acceptera paketet och skicka upp det igen, precis 

som om paketet skulle komma utifrån nätverkslänken. Loopbackadres-

sen ser ut så här: 0:0:0:0:0:0:0:1 eller ::1. 
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• IPv6 addresses with embedded IPv4 addresses: det finns två typer av 

dessa adresser. En som tillåter IPv6 att adressera IPv4-noder som inte 

stödjer IPv6, samt en som tillåter IPv6-routers att tunnla IPv6-paket över 

IPv4-nätverk. (Loshin, 1999) 

 

2.3.1.4 IPv6 addresses with embedded IPv4 addresses 

Eftersom det kommer att dröja ett tag innan övergången från IPv4 till IPv6 blir 

fullständig måste det finnas ett sätt för de båda att leva sida vid sida. IPv6 till-

handahåller två typer av adresser för detta ändamål. De 80 högsta bitarna i 

adressfältet är då satta till noll. De 32 lägsta bitarna innehåller IPv4-adressen. 

När de kvarvarande 16 bitarna i mitten är satta till noll (eller 0000), utgör adres-

sen en IPv4-kompatibel adress. När de är satta till ettor (eller FFFF), utgör 

adressen en IPv4-mapped IPv6 adress (fig. 4).  

 

 
Figur 4. IPv6-adresser med inneslutna IPv4-adresser. Från RFC 2373 

 

IPv4-kompatibla adresser är avsedda att användas när noder är i behov av att 

tunnla IPv6-paket genom IPv4-routers. IPv4-mapped IPv6 address används av 

IPv6-noder när de ska adressera noder som bara stödjer IPv4. (Loshin, 1999) 

 

2.3.1.5 Link- and Site-local addresses 

I IPv4 finns det adresser som är ämnade att aldrig ha tillgång till det globala 

Internet, till exempel 10.0.0.0. IPv6 har även den typen av adresser. Link-local 

addresses har för avsikt att användas inom ett lokalt nätverk. Adressens första 
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tio bitar av prefixet identifierar adressen om det är en Link-local address. Är det 

en sådan bryr sig inte några routers om att förmedla paketen vidare utan låter 

dem hålla sig inom det lokala nätverket. Site-local adresser behöver inte enbart 

hålla sig inom det lokala nätverket utan tillåts att kontakta andra intranät, men 

samtidigt tillåts inte routing till det globala Internet. Site-local adressers prefix 

skiljer sig endast lite ifrån Link-local adressernas prefix. (fig. 5) (Loshin, 1999) 

 

 
Figur 5. Link-local och site-local adresser, från RFC 2373 

 

2.3.2 Multicast 

När ett broadcastanrop görs inom ett nätverkssegment lyssnar alla noder på 

detta, och den nod som känner igen sin adress svarar och tar upp konversationen 

med den nod som skickade broadcastanropet. Multicast är lite mer komplicerat 

än broadcast. När en nod känner av att det är en multicastadress måste den också 

bestämma att det är en multicastadress den begärt en prenumeration ifrån. 

Broadcast tillåts inte att skickas vidare genom routers, men när en nod begär en 

prenumeration på en multicastadress ska routern börja prenumerera på den mul-

ticastadressen för den nodens räkning. Routern förmedlar sedan informationen 

vidare till den aktuella noden. (Loshin, 1999) 
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2.3.2.1 IPv6 Multicast address format 

Multicastadressen har till skillnad mot unicastadressen ett mer strikt format (fig. 

6). Dessa adresser får endast sändas med destinationsadresser, inget datagram 

som skickas får innehålla en källadress. 

 

 
Figur 6. Format av en IPv6 multicastadress, från RFC 2373. 

 

Formatet av en multicastadress består av fyra fält. Det första fältet (den första 

oktetten) identifierar adressen som en multicastadress, den innehåller då bara 

ettor. De tre andra fälten består av: 

 

• flgs: ett fyrabitars fält. I dagsläget används endast den fjärde flaggan, 

den talar om i fall adressen är känd. Är den satt till noll är adressen känd. 

De övriga flaggorna är till för framtida användningar. 

• scop: detta fyrabitars fält innehåller ett värde som talar om hur stort om-

fång en multicastgrupp ska innehålla. Det vill säga, om multicastgruppen 

bara ska inkludera noder inom samma nätverk, samma organisation eller 

om vem som helst inom IPv6 globala nät ska ingå. 

• group ID: detta 112 bitar stora fält identifierar själva multicastgruppen. 

(Loshin, 1999) 

 

2.3.3 Anycast 

Multicastadresser kan alltså delas mellan många olika noder. Alla noder som är 

prenumeranter på en multicastadress förväntas att få alla paket som sänds däri-

från. En router som är ansluten till fem olika lokala Ethernet-nätverk kommer att 

vidarebefordra en kopia av multicastpaketen till vart och ett av dessa nätverk 

(förutsatt att det finns minst en prenumerant till multicastadressen på varje nät-
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verk). Med anycast är det likadant, fast tvärtom. Många olika noder kan dela på 

en anycastadress, men det är bara en nod av dessa som kan mottaga ett datagram 

som är levererat från en anycastadress.  

 

Anycastadresser kan inte särskiljas från en unicastadress och därför måste med-

lemmar till en anycastadress tydligt konfigureras så att adressen känns igen som 

en anycastadress. (Loshin, 1999) 

 

2.4 IPv6-Headern 
När ett nätverksprotokoll ska presenteras, är det ofrånkomligt att nämna och gå 

igenom protokollets header. En header i IPv6 bygger på headern i IPv4, men har 

modifierats en hel del. Huitema (1998) skriver att den totala längden i en IPv6-

header är 40 bytes, och utgörs av ett initialt 64 bitars långt fält, som i sin tur är 

uppdelade i: 

 

• Version field (4 bitar) 

• Class (8 bitar) 

• Flow label (20 bitar) 

• Length of the “payload” (16 bitar) 

• Type of the next header (8 bitar) 

• Hop limit (8 bitar) 

 

Efter dessa fält följer två 128 bitars långa fält som innehåller käll- och destinat-

ionsadresserna. 
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Figur 7. IPv6-header. (Huitema, 1998) 

 

Enligt Huitema (1998) är det nya IPv6-protokollets header mycket enklare än 

den gamla klassiska IPv4-headern. Detta kan ses vid en grafisk jämförelse mel-

lan de båda protokollens headers. 

 

 
Figur 8. Ipv4-header. (Huitema, 1998) 

 

2.4.1 Skillnader i IPv6-headern jämfört med IPv4-headern 

Som visas i figur sju och åtta har flera fält från IPv4-headern försvunnit, dessa 

är the header length, type of service, identification, flags, fragment offset och 

header checksum. Det enda fältet av de initiala fälten som har behållit sin me-

ning är Version, som talar om vilken version av protokollet det är. Den ur-
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sprungliga idéen med detta var att de båda versionerna skulle samköras över 

nätet. Tre av fälten har bytt namn, det är length, protocol type och time-to-live. 

IPv4:s total length är ersatt i Ipv6-headern med payload length. Total length 

beskriver den totala längden på det data som kommer efter headern. (Huitema, 

1998) Fältet som kallas protocol type i IPv4 bytte namn till next header i IPv6, 

men har samma betydelse, det vill säga, detta fält indikerar vilket protokoll som 

kommer i nästa högre nivå. (Stallings, 2000)  

 

Namnbytet på time-to-live-fältet, som i IPv4 svarar för hur länge det får vara 

kvar i omlopp över Internet mätt i sekunder, där varje router ska minska med 

minst en sekund eller med den väntetid paketen har vid varje router. Detta fält 

har i IPv6 fått namnet next hop. (Stallings, 2000) Väntetiden för ett paket vid 

varje router är svår att uppskatta. Tiden räknas i sekunder, men i själva verket 

är det millisekunder det oftast handlar om, och varje router drar bort minst ett. 

Därför tyckte utvecklarna av IPv6 att antalet hopp skulle räknas istället. Det vill 

säga, varje paket som routas minskas med ett. (Huitema, 1998) 

 

Som framgår av figur sju och åtta ingår inte fältet options i det nya Internet-

protokollet. Detta innebär inte att IPv6 inte kan uttrycka några options för spe-

ciella paket. (Huitema, 1998) Eftersom fältet options sällan används i IPv4 be-

slutade utvecklarna sig för att i IPv6 lägga till en så kallat ”extension header”, 

utanför själva headern, för detta ändamål. En konsekvens av detta blev att he-

ader length field kunde uteslutas. (Loshin, 1999) 

 

I IPv4 ingick en fragmenteringsprocedur där sändaren av ett paket inte behövde 

bry sig om kapaciteten över förmedlingskanalerna. Dessa stora paket kan bli 

styckade i godtyckliga bitar och där mottagaren väntar tålmodigt på att sätta 

ihop dem igen varefter de kommer. Om stora paket skickas över ett nätverk 

som bara kan ta små paket delas paketen upp i mindre segment. Detta för med 

sig i en TCP-transport, att om ett segment går förlorat måste hela paketet sändas 

igen, vilket resulterar i ett ineffektivt användande av nätverket. Huitema (1998) 

I IPv6 måste den sändande värden känna till den maximala accepterbara seg-
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mentstorleken genom en procedur som kallas ”path MTU discovery”. Om ett 

för stort paket skickas, förkastas det helt enkelt av nätverket. Med anledning av 

denna procedur i IPv6 behövdes inte fälten där kontrollen av segmenteringen 

skedde, det vill säga, packet identification, segmentation control flags och 

fragment offset. (Huitema, 1998) 
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3 Metod 
Datainsamlingen genomfördes genom att läsa litteratur och artiklar för att få 

inblick i det aktuella ämnet. Litteraturen sökte vi på flera bibliotek och artiklar-

na fann vi med hjälp av artikelsökning samt i tidskrifter. Genom att sedan sätta 

oss in i TCP/IP- och IPv6-materialet kunde vi genomföra vår laboration.  

 

Vår laboration var en experimentell undersökning, det vill säga en undersökning 

där vi arbetade i en förenklad modell av verkligheten. Experimentet ägde rum i 

en kontrollerad miljö för att andra skall kunna upprätta samma experiment och 

få samma resultat. (Patel & Tebelius, 1987) 

 

Enligt Patel och Davidson är ett experiment ”en beteckning på en undersök-

ningsuppläggning där vi studerar några enstaka variabler och försöker få kon-

troll över annat som kan påverka dessa variabler”. (Patel & Davidson, 1991:44) 

Variablerna i vårt experiment utvecklade vi som ett antal egenutvecklade krite-

rier för att kunna få en så rättvis bild som möjligt. Dessa behandlade t ex install-

ation och funktionalitet. En utförlig förklaring av dessa kriterier som användes 

under testerna följer under underrubrikerna 3.1 till och med 3.3. Analysen av 

resultatet utgår från dessa kriterier. 

 

Vårt nätverk bestod av två stycken PC-maskiner (Pentium II-processor 233 

MHz, 128 MB RAM, 10.2 GB hårddisk) och en hubb. Dessa enheter var sam-

mankopplade med hjälp av två stycken kablar av typen UTP (Unshielded Twis-

ted Pair). 

 

3.1 Kriterier för installation 

3.1.1 Svårighetsgrad 

• Lätt.            

IPv6-protokollet är redan installerat på det valda ope-

rativsystemet. Inga ytterligare kommandon behöver 
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utföras. Adresskonfiguration görs automatiskt med 

hjälp av MAC-adressen. 

• Medel.        

IPv6-protokollet finns inlagt i operativsystemet men 

kräver ett eller ett par kommandon för att aktiveras. 

Adresskonfiguration görs automatiskt med hjälp av 

MAC-adressen. 

• Svårt.         

För att aktivera IPv6-protokollet måste användaren 

söka upp och ladda hem extra filer som skall installe-

ras. Filerna är specifika för varje enskilt operativsy-

stem. Användaren måste packa upp filerna separat 

och eventuellt ändra i registerfilerna.  

 

3.1.2 Tid att installera. 

Förutsatt att operativsystemet är installerat. Eventu-

ella övriga filnedladdningar inräknas i tiden för in-

stallation. 

• Snabbt 

  Användaren kan börja använda protokollet direkt.  

• Medel 

Användaren kan börja använda protokollet på under 

30 minuter. 

• Långsamt 

Användaren kan börja använda protokollet efter 30 

minuter eller längre tid. 

 

Tiderna kan variera beroende på datorns prestanda, upp-

startskonfigurationer och personliga inställningar. 
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3.1.3 Hårdvarukrav 

Vilket hårdvarukrav krävs för att installera IPv6? 

(CPU, RAM-minne och hårddiskutrymme) 

 

3.1.4 Avinstallation 

• Lätt 

Det behövs endast ett kommando för att avinstallera IPv6-

protokollet. Ingen omstart av datorn är nödvändig. 

• Medel 

Det behövs endast ett kommando för att avinstallera IPv6-

protokollet och en omstart av datorn. 

• Svårt 

Ominstallation av operativsystemet krävs för att återgå till 

föregående protokoll.   

 

3.2  Kriterier för installationshjälp 

3.2.1 Gränssnitt 

Finns det grafiskt gränssnitt att tillgå vid installation och 

konfigurering av IPv6-protokollet?  

 

3.2.2 Bekräftelser 

Vilka typer av meddelande visas under installationen.  

 

3.2.3 Finns det hjälpfiler att tillgå? 

Kan användaren finna hjälp i operativsystemet för att in-

stallera IPv6-protokollet?  

Finns hjälpsidor att tillgå på Internet? 

 

 26 



Blekinge Tekniska Högskola  
DVC001  
IPv6 2002-05-31 
 ___________________________________________________________________________ 
 
  
3.3 Kriterier för funktionalitet  

 3.3.1 Test av protokoll 

För att kontrollera att IPv6-protokollet är korrekt installe-

rat skall kommandona ’ping’ och ’traceroute’ fungera. I 

första hand skall loopbackadressen testas och därefter tes-

tas att en annan nod på nätverket kan kontaktas.  
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4 Genomförande 
 
4.1 Windows 98 
I en grundinstallation av Windows 98 medföljer inte stöd för IPv6-protkollet 

och Microsoft har inte heller några planer på att utveckla ett sådant. Däremot har 

Trumpet Software ett program, Trumpet Winsock 5.0, som medför att det nya 

protokollet skall kunna användas även i Windows 98.  

 

4.1.1 Installation – Svårighetsgrad 

Enligt de uppsatta testkriterierna är installation av IPv6 på Windows 98 svårt. 

Uppsökande och nedladdning av extra filer krävs. 

 

4.1.2 Installation – Tid att installera 

Tid att installera var medel enligt kriterierna eftersom det krävdes en nedladd-

ning av Trumpet Winsock 5.0. 

 

4.1.3 Installation – Hårdvarukrav 

Windows 98 kräver en processor på 486DX/66 MHz eller snabbare. Dessutom 

krävs 24 MB RAM och en hårddisk med 140 MB till 315 MB ledigt utrymme. 

 

4.1.4 Installation – Avinstallation 

För att avinstallera Trumpet Winsock 5.0 användes funktionen ”Lägg till/ta bort 

program” i Windows kontrollpanel. Detta görs med ett kommando och är såle-

des en lätt avinstallation. 

 

4.1.5 Installationshjälp – Gränssnitt 

Trumpet Winsock använder sig av ett grafiskt gränssnitt vid installation och 

konfiguration av IPv6-protkollet. 
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4.1.6 Installationshjälp – Bekräftelser 

Installationen sker med hjälp av ett gränssnitt som är vanligt vid installation av 

Windowsprogram. Installationsförloppet kan följas punkt för punkt. Fel- och 

informationsmeddelande är av Windowstyp. 

 

4.1.7 Installationshjälp – Finns det hjälpfiler? 

Hjälpfiler finns att tillgå i programmet. Ytterligare hjälp finns att tillgå på Inter-

net. På Trumpets egen hemsida (http://www.trumpet.com/) finns information att 

hämta om Trumpet Winsock 5.0. Microsoft har ingen information om IPv6 för 

Windows 98.  

 

4.1.8 Funktionalitet – Test av protokoll 
Inga test av protokollet gick att genomföra på grund av att Trumpet Winsock 5.0 

inte fungerade som utlovat. 

 

4.2 Windows 2000 
I en grundinstallation av Windows 2000 medföljer inte stöd för IPv6-protkollet. 

Microsoft har senare utvecklat detta och det finns en tilläggsmodul att ladda ner 

och installera. Den kräver dock att Windows 2000 uppgraderas med Service 

Pack 1 innan installation. 

 

4.2.1 Installation – Svårighetsgrad 

Eftersom en installation av tilläggsmodulen måste laddas ner till datorn och den 

dessutom kräver att Service Pack 1 laddas ner och installeras innan klassas in-

stallationen som svår. 

 

4.2.2 Installation – Tid att installera 

Installationen är långsam av den orsaken att Service Pack 1 och tilläggsmodu-

len måste laddas ner och installeras. 
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4.2.3 Installation – Hårdvarukrav 

Windows 2000 kräver en Pentium kompatibel processor på 133 Mhz eller 

snabbare. Dessutom krävs 64 MB RAM och en hårddisk på 2 GB med minst 

650 MB ledigt utrymme. 

 

4.2.4 Installation – Avinstallation 

För att avinstallera IPv6-protokollet används funktionen ”Lägg till/ta bort pro-

gram” i Windows kontrollpanel. Detta görs med ett kommando och är således 

en lätt avinstallation. 

 

4.2.5 Installationshjälp – Gränssnitt 

Installationen av IPv6 på Windows 2000 sker med hjälp av ett grafiskt gräns-

snitt. 

 

4.2.6 Installationshjälp – Bekräftelser 

Inga bekräftelser gavs på lyckad installation av IPv6-protkollet.  

 

4.2.7 Installationshjälp – Finns det hjälpfiler? 

Hjälpfiler för IPv6 finns inte att tillgå i Windows 2000. Däremot finns det in-

formation på Microsofts webbplats. (http://www.microsoft.com/ms.htm)  

 

4.2.8 Funktionalitet – Test av protokoll 

Kontakt med en annan nod i nätverket testades positivt med hjälp av ping6 och 

tracert6.  

 

4.3 Windows XP 
Microsoft har i Windows XP inkluderat IPv6-protokollet men inte aktiverat det i 

grundutförandet.  
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4.3.1 Installation – Svårighetsgrad 

Svårighetsgraden för att installera IPv6 på Windows XP är enligt kriterierna av 

graden medel. Ett kommando är allt som behövs för installation. 

 

4.3.2 Installation – Tid att installera 

Installationen av IPv6-protokollet beräknas som medel enligt kriterierna.  

 

4.3.3 Installation – Hårdvarukrav 

Windows XP kräver en processor på 233 MHz men det rekommenderas 300 

MHz eller högre. Intel Pentium/Celeron, AMD K6/Athlon/Duron, eller annan 

kompatibel processor rekommenderas. Dessutom rekommenderas 128 MB 

RAM eller mer och en hårddisk med 1.5 GB tillgängligt utrymme. 

 

4.3.4 Installation – Avinstallation 

Avinstallation av IPv6 på Windows XP är att betrakta som medel då endast ett 

kommando krävs och en omstart av datorn behövs för att avinstallationen skall 

träda i kraft.  

 

4.3.5 Installationshjälp – Gränssnitt 

Windows XP använder sig av ett textbaserat gränssnitt vid installation och kon-

figurering av IPv6. 

 

4.3.6 Installationshjälp – Bekräftelser 

Bekräftelser ges vid installation, färdig installation och att omstart krävs för att 

slutföra avinstallation. 
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4.3.7 Installationshjälp – Finns det hjälpfiler? 

Hjälpfiler finns att tillgå både i operativsystemet och på Microsofts hemsida. 

(http://www.microsoft.com/ms.htm)  

 

4.3.8 Funktionalitet – Test av protokoll 

Kontakt med en annan nod i nätverket testades positivt med hjälp av ping6 och 

tracert6. 

 

4.4 Linux RedHat 5.2 
Denna version av Linux RedHat visade sig ha en allt för gammal kärna 2.0. 

Inget stöd för IPv6 finns i operativsystemet och det finns inga uppgraderingar att 

hämta. Lösningen är att ladda ner den senaste versionen av Linux RedHat. 

(http://www.bieringer.de/linux/IPv6/) 

 

4.5 Linux RedHat 7.1 
Efter installation av Linux RedHat 7.1 upptäckte vi att det hade samma kärna, 

2.4, som RedHat 7.2. För genomförande se kapitel 4.6. 

 

4.6 Linux RedHat 7.2 
När det gäller operativsystemet Linux är vår uppfattning att distributionen av 

RedHat är den mest förekommande bland användarna. Därför ansåg vi att just 

den distributionen skulle vara mest intressant att utföra våra tester på. 

 

4.6.1 Installation – Svårighetsgrad 

För att ladda modulen IPv6 används kommandot ”modprobe”, och för att kolla 

att den är laddad används kommandot ”lsmod”. Enligt våra kriterier är installat-

ionen medelsvår att utföra.  
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4.6.2 Installation – Tid att installera 

Installationen är enligt våra kriterier av graden medel. 

4.6.3 Installation – Hårdvarukrav 

Minimikravet på CPU är 386SX/DX/SL/DXL/SLC. Krav på RAM-minne varie-

rar kraftigt beroende på vilken typ av installation som väljs. Vid en fullinstallat-

ion av Linux RedHat 7.2 krävs minst 1,8 Gb ledig plats på hårddisken. 

(http://www.redhat.com/docs/manuals/linux/RHL-7.2-Manual/) 

 

4.6.4 Installation – Avinstallation 

Linux normala kommando modprobe –r för att ta bort en modul fungerade inte 

på denna modul och därför är en omstart av datorn nödvändig, därav är den me-

del enligt våra kriterier. 

 

4.6.5 Installationshjälp – Gränssnitt 

Linux RedHat 7.2 använder sig inte av grafiskt gränssnitt vid installation och 

konfigurering av IPv6. 

 

4.6.6 Installationshjälp – Bekräftelser 

I Linux RedHat 7.2 ges inga bekräftelser på lyckade installationer. Vid miss-

lyckade kommandon ges ett felmeddelande. 

 

4.6.7 Installationshjälp – Finns det hjälpfiler? 

Information och dokumentation om hur en installation ska utföras av IPv6 på 

Linux RedHat är ganska bristfällig. Information finns till viss del på 

http://www.redhat.com, men framförallt på en hemsida skapad av Peter Bi-

eringer: http://www.bieringer.de/linux/IPv6/. 
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4.6.8 Funktionalitet – Test av protokoll 

När vi såg att modulen IPv6 fanns bland de laddade modulerna testade vi att 

pinga den egna datorn med loopbackadressen. Vi använde oss av IPv6-

kommandot ping6 och resultatet var positivt. 
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5 Resultat 
Efter att ha installerat de utvalda operativsystemen Windows 98, Windows 

2000, Windows XP, Linux RedHat 5.2, Linux RedHat 7.1 och Linux RedHat 

7.2 har testerna genomförts med följande resultat. Resultaten har analyserats och 

jämförts med de kriterier som tagits fram i kapitel 3.  

 

Det enda hårdvarukrav som finns vid installation av IPv6 är att varje operativ-

systems egna hårdvarurekommendationer följs. 

 

5.1 Microsoft Windows 
Tillvägagångssättet att installera IPv6-protokollet på de olika versionerna av 

Windows skiljer sig åt. Microsoft har gjort klart att de inte utvecklar något stöd 

för IPv6 till Windows 98. För Windows 2000 finns det en ”Technology Pre-

view” och i Windows XP följer IPv6-protokollet med som ”utvecklingsversion”. 

För Windows 98 har ett företag som heter Trumpet Software utvecklat ett till-

läggsprogram, Trumpet Winsock 5.0, som enligt dem skall medföra möjlighet 

att använda sig av IPv6-protokollet. 

 

5.1.1 Windows 98 

Vid nätverkstest med hjälp av IPv4-kommandot ping på datorer med Windows 

98 fick vi ett positivt resultat. Efter installation av Trumpet Winsock 5.0 kunde 

samma test inte genomföras. Vid installationen gavs ett meddelande om att test-

perioden av programmet hade löpt ut och att vi skulle ladda ner en ny version 

från deras webbplats (se bild 1). Detta gjordes två gånger på nyformaterade 

hårddiskar och nyinstallerade operativsystem och trots detta fungerade inte pro-

grammet. Tester med IPv6-protkollet kunde inte genomföras på Windows 98.  
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Bild 1 Felmeddelande i Trumpet Winsock. 

 

5.1.2 Windows 2000 

I grundversionen av Windows 2000 finns inget stöd för IPv6. Microsoft har gett 

ut en tilläggsmodul som är en testversion för utvecklare att prova. Denna kräver 

att Service Pack 1 för Windows 2000 är installerat på datorn (se bild 2).  

 

 
Bild 2 Varningsmeddelande i Windows 2000. 

 

När Service Pack 1 är installerat skall tilläggsmodulen med IPv6-protokollet 

installeras. Detta kan göras från utforskaren och då väljs den självuppackande 

setupfilen från den plats där den sparades vid nedladdningen. Detta förfarande är 

en förberedelse för IPv6 på datorn. 

 

Själva installationen av protokollet sker med hjälp av att högerklicka på ikonen 

”nätverket” och välja egenskaper. Väl inne i nätverksdialogen trycker använda-

ren på knappen ”lägg till”. En ny dialogruta öppnas och där väljer användaren 

”protokoll” och trycker sedan på ”lägg till”. Ännu en dialogruta öppnas och där 

väljs IPv6-protokollet och ”OK” (Se bild 3). 
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Bild 3 Val av IPv6-protokollet i Windows 2000. 

 

Efter installation av servicepaketet och tilläggsmodulen kunde IPv6-protokollet 

användas. Testerna bestod av ping6 och tracert6. 

5.1.3 Windows XP 

Microsoft har i Windows XP inkluderat IPv6-protokollet men inte aktiverat det i 

grundutförandet. I hjälpfilerna för IPv6 i Windows XP fanns information om hur 

installation av IPv6 skulle utföras. Genom att öppna ett kommandofönster och 

skriva in ”ipv6 install” utförs installationen av protokollet (se bild 4). Efter in-

stallation kunde IPv6-protokollet användas. Testerna bestod av ping6 och tra-

cert6. 

 

 
Bild 4 Lyckad installation i Windows XP. 
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5.2 Linux RedHat 
I Linux RedHat finns IPv6 implementerat i kärnan från och med version 2.4. 

Denna version är den som för tillfället går att ladda ned från 

http://www.linuxiso.org/distro.php?distro=7. Därav är det ingen vits att försöka 

ladda hem moduler för att få IPv6 att fungera på gamla kärnor eftersom det är 

mer avancerat än att uppgradera till en nyare version som har inbyggt stöd för 

IPv6. (http://www.bieringer.de/linux/IPv6) 

 

I Linux RedHat följer det med olika moduler som är valfria att aktivera i opera-

tivsystemet. IPv6-protokollet är en sån modul. Genom kommandot ”modprobe 

IPv6” aktiveras protokollet. (se bild 5)  

 

 
Bild 5 Lyckad inladdning av IPv6 modulen i Linux RedHat 
 
 
Installationen av IPv6 verifierades genom att använda kommandot ”ifconfig”. I 

bild 6 kan utläsas att IPv6-adressen har autokonfigurerats med hjälp av MAC-

adressen som i Linux kallas för HWaddr. På tredje raden, inet6 addr, visas 

adressen. Testningen av protokollet gjordes med hjälp av ping6 och traceroute6 

och resultatet var positivt.  
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Bild 6 Adresskonfiguration i Linux RedHat. 
 
5.3 Analys av resultat 
I jämförelse med varandra skiljer sig installationen av IPv6 åt på de olika opera-

tivsystemen. De skiljer sig även åt i grundutförandet med olika förutsättningar 

för att kunna använda protokollet. De största skillnaderna är att Windows XP, 

Linux RedHat 7.1 och 7.2 är förberedda för att använda IPv6 sånär som på att 

protokollet måste aktiveras med ett kommando. Jämfört med Windows 98, 

Windows 2000 och Linux RedHat 5.2 där inget stöd finns i den ursprungliga 

versionen av operativsystemen. För Windows 2000 finns det möjlighet att in-

stallera IPv6 med hjälp av en tilläggsmodul. Vad gäller Windows 98 är man 

tvungen att förlita sig på ett program från ett tredjepartsföretag. I våra tester 

fungerade inte denna lösning.  

 

Det finns inga egentliga skillnader mellan de olika operativsystemen när det 

kommer till själva aktiveringen av protokollet. Det är förberedelserna för in-

stallationen i de operativsystemen som gör det annorlunda. T.ex. måste Service 

Pack 1 vara installerat i Windows 2000 för att installation av IPv6-protokollet 

skall vara möjligt. Likaså är det hemladdning och installering av Trumpet Win-

sock till Windows 98 som är annorlunda i jämförelse med Windows XP och 

Linux RedHat. 
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Efter att ha följt de anvisningar som finns om hur datorer konfigureras med 

IPv6-protokollet lyckades vi utföra kommandona ping och traceroute med lyck-

at resultat på Windows 2000, Windows XP och Linux RedHat 7.1 och 7.2.  

 

5.3.1 Fördelar och nackdelar 

Det finns både för och nackdelar i de olika operativsystemen när det gäller IPv6. 

Beträffande installationen av protokollet är Windows XP och Linux RedHat 7.2 

likvärdiga då det endast är ett kommando som behövs för att genomföra install-

ationen. För Windows 98 är det en nackdel att användaren är beroende av ett 

tredjepartsföretag för att få möjlighet att använda sig av protokollet. 

 

För att konfigurera sin dator med IPv6 är man i Windows XP och Linux RedHat 

7.2 hänvisad till att arbeta med ett textbaserat gränssnitt, vilket är en nackdel då 

kommandon för detta måste memoreras. I Windows 2000 används ett grafiskt 

gränssnitt för att installera protokollet, men för ytterligare konfigurationer av 

IPv6-protokollet används även här ett textbaserat gränssnitt. 

 

I Windows XP finns hjälpsidor att tillgå i operativsystemet. I de övriga operativ-

systemen är användaren hänvisad till hjälpsidor på Internet. 

 

En fördel med hela IPv6-protokollet är att autokonfigurering av IP-adresser fö-

rekommer i samtliga operativsystem.  

 

5.4 Slutsatser 
Eftersom vi inte fick Trumpet Winsock 5.0 att fungera kunde inga tester av IPv6 

genomföras i Windows 98. Därav kunde vi inte dra några slutsatser för detta 

operativsystem. 

 

Slutsatser vi har dragit av resultatet är: 
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• IPv6 fungerar i Windows 2000 efter hemladdning av Ser-

vice Pack 1 och en tilläggsmodul utgiven av Microsoft. 

• IPv6 fungerar i Windows XP efter aktivering av protokol-

let i operativsystemet. Protokollet finns implementerat i 

Windows XP. 

• IPv6 fungerar i Linux RedHat 7.2 efter aktivering av pro-

tokollet i operativsystemet. Protokollet finns implemente-

rat i Linux RedHat med en kärna nyare än version 2.2. 

Äldre distributioner av Linux RedHat medför en uppgra-

dering för att IPv6 skall vara körbart. 

• I operativsystemen Windows XP och Linux RedHat 7.2 

överväger fördelarna medan i de tidigare operativsystemen 

överväger nackdelarna. 

 

 

 41 



Blekinge Tekniska Högskola  
DVC001  
IPv6 2002-05-31 
 ___________________________________________________________________________ 
 
  

6 Diskussion 
Vårt mål med detta arbete har varit att undersöka hur olika operativsystem för-

håller sig till IPv6. Genom att installera protokollet på de olika operativsystemen 

skaffade vi underlag för att dra slutsatser om hur protokollet fungerar i praktiken 

på datorer. För detta använde vi de verktyg som finns implementerade i proto-

kollet, till exempel ping och trace route.  

 

Under arbetets gång fann vi att för att kunna utföra en än mer noggrannare ut-

värdering av IPv6 skulle ha behövt ett större antal datorer varav en eller två 

skulle ha agerat som routrar. Vi hade då kunnat undersöka om operativsystemen 

agerar på olika sätt gentemot routrarna och om routrarna agerar på ett annat sätt 

gentemot IPv4. Resultatet av en sådan undersökning hade troligtvis givit en mer 

realistisk bild av hur IPv6 fungerar i praktiken.  

 

Installationen av protokollet i de olika operativsystemen fungerade enligt de 

instruktioner vi följde, sånär som på Windows 98 som inte fungerade alls. Win-

dows 2000 använder ett grafiskt gränssnitt liknande det som finns vid konfigu-

ration av IPv4, vilket gör att användaren känner igen sig. I övriga operativsy-

stem måste användaren ta reda på vilka kommandon som skall användas för 

installationen. Dessa kommandon måste utföras i ett textbaserat kommandoföns-

ter. När vi utförde installationerna ansåg vi att textbaserade kommandofönster 

var en nackdel, men med facit i handen var det inte särskilt svårt att utföra ef-

tersom vi fick mycket hjälp av hjälpsidorna. Vi anser dock att ett grafiskt gräns-

snitt med t ex tydliga valmöjligheter är att föredra för en ovan användare ef-

tersom det ibland är långa kommandon som ska matas in.  

 

Enligt vår hypotes skulle Linux RedHat vara att föredra framför Windows vid 

installation och användning av IPv6-protkollet. Detta fann vi inte vara sant. 

Istället framhåller vi att det inte spelar någon större roll vilket operativsystem 

som används. Detta beroende på att de senaste versionerna av de båda operativ-

systemen ger användaren möjlighet till att enkelt installera protokollet. Win-

dows XP ger dock användaren välbehövlig hjälp i operativsystemet med hjälp 
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av sina hjälpsidor. Även till Linux finns omfattande hjälp, skillnaden är att den 

finns tillgänglig på Internet.  

 

Protokollet i sig är i stort sett färdigt, men fortfarande uppdateras det genom att 

nya RFC:er ges ut med nya vinklingar på lösningarna. I de operativsystem som 

vi testat finns möjlighet att använda IPv6-protokollet som testversion. Utveckl-

ing av applikationer och programvaror till routers och annat ligger efter och har 

inte satt igång på allvar än. Vår uppfattning är att IPv6 är i utvecklingsstadiet 

fortfarande men att det finns en framtid för det om de stora tillverkarna satsar på 

att utveckla applikationer och routermjukvara som stödjer IPv6. Huitema (1998) 

påpekar att övergången från IPv4 till IPv6 inte kommer vara något problem för 

slutanvändarna eftersom de oftast uppgraderar hårdvara ungefär vart tredje år. 

Om IPv6 blir accepterat som uppföljare till IPv4 kommer det att finnas inbyggt i 

operativsystemen och andra applikationer vilket betyder att användarna inte 

behöver installera det som de måste med testversionerna som finns idag. Pro-

blemet ligger istället hos Internetleverantörerna som inte anser att behovet är 

tillräckligt stort för att de ska införa det i sina system.  

 

När vi sökt efter information om IPv6 under arbetets gång upptäckte vi att den 

mesta forskningen bedrivs i japanska projekt. Anledningen till detta är att Asien 

har blivit åsidosatt när det gäller utdelningen av IP-adresser. Till exempel finns 

det 18 amerikanska företag och universitet som är tilldelade klass A allokering-

ar. Dessa allokeringar kan var och en använda 16,7 miljoner olika adresser. Ex-

empel på företag är Mercedes Benz och IBM. Detta skall jämföras med Kina 

som blivit tilldelat endast 1.04 miljoner adresser. (Goodin, Macavinta, 1999) 

Andra länder i Asien har också blivit tilldelade dessa mindre adressallokeringar 

med adressbrist som följd. (Orans, 2001) Detta anser vi vara en anledning till att 

Japan är framstående och pionjärer inom forskningen om IPv6. 

 

Om vi skall försöka oss på en spekulation i hur en övergång till IPv6 måste ske 

är det fem punkter som är grundläggande. Punkterna är alla lika viktiga för att 

IPv6 skall nå framgång men ordningen vi ställt upp ger en fingervisning om 
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vem som kan hjälpa eller stjälpa protokollet. Dessutom anser vi att det inte är 

nödvändigt för slutanvändarna att göra rockaden förrän alla punkterna är upp-

fyllda. 

 
1. Den slutgiltiga standarden för IPv6 måste bestämmas. 

2. Operativsystemstillverkarna måste införa IPv6 som standard i sina pro-

dukter. 

3. Routertillverkarna måste implementera stöd för IPv6 i sina produkter. 

4. Applikationsprogrammerarna måste utveckla program som hanterar 

IPv6. Exempel är mailprogram och webbläsare.  

5. Internetleverantörerna måste uppgradera sin maskinpark till att klara av 

IPv6. 

 

Vi kan inget annat än att instämma i vad Weiser (2001) skriver, nämligen att 

medan Internetleverantörerna inte är villiga att övergå till IPv6 är det ingen idé 

för slutanvändarna att skifta Internetprotokoll. Men om någon känner att IPv6 är 

framtiden och redan nu vill prova hur det fungerar rekommenderar vi att välja 

Windows XP eller Linux RedHat 7.2 att testa på. Skillnaderna mellan dessa två 

operativsystem i fråga om IPv6 är så små att det mer är en fråga om vilket ope-

rativsystem personen i fråga är van att arbeta med.  
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7 Fortsatt forskning 
Under tiden som vi arbetat med vårt examensarbete har vi stött på andra intres-

santa områden som är kopplade till IPv6. 

 

• Varför skulle det vara intressant för Blekinge Tekniska Högskola att 

koppla upp sig mot ett IPv6-nät och forska på möjligheterna i ett större 

perspektiv? Det finns idag testnät som är till för att ge erfarenheter och 

för intresserade att utvärdera.  

• Hur påverkas routingtrafiken av IPv6 jämfört med IPv4? Finns det förde-

lar med IPv6? Finns det nackdelar? För att få ut så mycket som möjligt 

av denna frågeställning förutsätts att ett fungerande IPv6-nät finns till-

gängligt.  

• Vad finns det för säkerhetsfrågor inom IPv6 som gör protokollet bättre 

eller sämre? En jämförelse med IPv4 kan belysa dessa faktorer. 
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Ordlista 
DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency): 

Den federala byrån som startade Inter-
net, blev ARPA 1990. 
 

 
IETF (Internet Engineering Task Force): En internationell grupp av nätverksde-

signers, operatörer, försäljare och fors-
kare som samordnar skötsel och ut-
veckling av Internet. 

 
 
ISO (International Organisation for Standardization): 

En frivillig organisation bildad 1946, 
ansvarar för skapandet av internation-
ella standarder inom många områden, 
bland annat datavetenskap och kom-
munikation. 

 
 
MAC-adress: Den fysiska adress som finns inbränd 

som ett unikt nummer på varje nät-
verkskort. 

 
 
MTU (Maximum Transmission Unit): Den största mängd data som kan sän-

das på ett särskilt fysiskt medium. 
 
 

NAT (Network Address Translation): En metod som tillåter en multipel 
mängd datorer på ett lokalt nätverk att 
koppla upp sig mot Internet genom en 
IP-adress. 

 
 
OSI (open system interconnection): En modell som ISO utvecklade för att 

tillåta datasystem skapade av olika säl-
jare att kommunicera med varandra. 
Målet med OSI är att skapa en världs-
omspännande miljö där alla system 
kan samspråka. 
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RFC (Request for comments):  En serie numrerade internationella 

dokument (RFC 822, RFC 1123, etc.) 
som sätter standarder vilka frivilligt 
följs av många mjukvaruföretag inom 
Internetsamhället.  

 
 
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol): 

Detta protokoll utvecklades av 
DARPA för att möjliggöra kommuni-
kation mellan olika typer av datorer 
och datanätverk. IP är ett förbindelse-
löst protokoll som tillgodoser routing. 
TCP är förbindelseorienterat och sörjer 
för pålitlig förbindelse. 
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Webbplatser för hämtning av filer som nämns i arbetet. 

 

Windows 98: 

Trumpet Winsock 5.0: http://www.trumpet.com 

 

Windows 2000: 

Service Pack 1: 

http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/servicepacks/default.asp 

Tilläggsmodul Ipv6: 

http://msdn.microsoft.com/downloads/sdks/platform/tpipv6.asp 

 

Linux RedHat: 

Operativssystem: http://www.linuxiso.org/distro.php?distro=7 
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