
str. 1 
 

Wprowadzenie protokołu IPv6 do sieci operatorskiej  

na przykładzie operatora telewizji kablowej 

Borys Owczarzak1, Piotr Zwierzykowski2  

Wprowadzenie 

Podstawowym protokołem zapewniającym obecnie komunikację w sieciach teleinformatycznych jest protokół IP. 

W większość współczesnych sieci wykorzystuje się wersję 4 protokołu IP (IPv4). Zastosowanie wersji 4 oznacza, że 

każde urządzenia w sieci posiada adres IP o długość 32 bitów, a więc teoretycznie można zaadresować ponad 4 mld 

urządzeń3. Jednak nie wszystkie adresy można wykorzystywać ze względu na rezerwacje niektórych zakresów i w 

praktyce mamy do dyspozycji około 3,7 mld adresów.  

Dynamiczny rozwój największej sieci teleinformatycznej – Internetu – powodował szybkie wyczerpywanie się adresów 

dostępnych w IPv4. Jeszcze w 1994 roku rozpoczęto prace nad nową wersją protokołu IP, która miała zapewnić większą 

ilość adresów. Przyjęto, że każde pole adresowe w nowym protokole składać się będzie z 128-bitów, będzie więc do 

dyspozycji 3,4x1038 4 adresów. Ostatecznie opracowano zupełnie nowy protokół, który ze względu na zapewnienie 

ciągłości nazwy i funkcji, oznaczono wersją 6 protokołu IP. Nowy protokół nie zachowuje jednak zgodności ze starszym 

protokołem IPv4. Dlatego urządzenia posiadające adres IPv4 nie mogą komunikować się bezpośrednio z urządzeniami 

posiadającymi tylko adres IPv6. W okresie przejściowym konieczne jest jednak zapewnienie możliwości współpracy 

między nimi. W celu rozwiązania tego problemu zaproponowano kilka rozwiązań, które umożliwiają migrację z IPv4 do 

IPv6, zaliczamy do nich: 

• tunele - sposób komunikacji między urządzeniami z adresami IPv4 (lub IPv6), poprzez sieć obsługującą tylko 

IPv6 (lub IPv4), 

• translacje - sposób komunikacji między urządzeniami posiadającymi różne typy adresów (IPv4 / IPv6), 

• podwójny stos (ang. dual stack) – urządzenia posiadają oba adresy (IPv4 oraz IPv6) - w zależności od typu 

adresu jaki posiada inne urządzenie (IPv4 / IPv6), komunikacja realizowana jest, albo z wykorzystaniem adresu 

IPv4, albo adresu IPv6. 

Wykorzystanie podwójnego stosu jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ nie narzuca konieczności instalowania 

dodatkowych urządzeń tunelujących, lub tłumaczących (translatorów). W takim rozwiązaniu urządzenia komunikują 

się z wykorzystaniem adresów IPv6, a jeśli któreś z nich posiada tylko adres IPv4, to wtedy korzystają ze starszego 

protokołu. 

Dlaczego wdrażamy IPv6? 

Każdy dynamicznie rozwijający się operator usług teleinformatycznych do zapewnienia ciągłości wzrostu potrzebuje 

kolejnych adresów IP. Od 12 września 2012 europejski rejestrator adresów RIPE NCC5 zaprzestał transferu pul adresów 

IPv4 na żądanie operatorów. Od tej pory każdy operator może otrzymać tylko jedną pulę składającą się z 1024 adresów 

(prefiks /22). Możliwe jest również, w porozumieniu z RIPE, odkupienie adresów IPv4 od innego operatora. Jest to 

jednak rozwiązanie doraźne i nie rozwiązuje głównego problemu, jakim jest brak możliwości zaadresowania wszystkich 

urządzeń sieciowych. Głównym powodem zainteresowania protokołem IPv6 jest więc brak dostępności adresów. 

W jaki sposób wdrożyć IPv6? 

Przygotowując się do wdrożenia IPv6 należy przeanalizować możliwość wykorzystania urządzeń i usług stosowanych 

w sieci operatora. Musimy zatem sprawdzić, które urządzenia sieciowe wykorzystywane obecnie w sieci wspierają 

 

1   Wachowiak&Syn s.c.  
2   Politechnika Poznańska 

3   dokładnie 4 294 967 296 (1032) adresów 

4   3,4x1038 czyli 340 sextyliony adresów, czyli 7,9x1028 krotnie więcej adresów od IPv4 

5   Réseaux IP Européens - Network Coordination Centre 
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protokół IPv6 oraz jakie usługi wymagają protokołu IPv6, a jakie IPv4. Dzięki temu ocenimy zakres możliwości 

wykorzystania IPv6 w sieci operatora. Dyskusję przeprowadzimy na przykładzie doświadczeń zebranych podczas 

wdrażania protokołu IPv6 w Winogradzkiej Telewizji Kablowej w Poznaniu (WTvK). Rozpoczniemy od przedstawienia 

schematu sieci oraz obszarów oddziaływań kluczowych protokołów sieciowych. Rysunek 1 przedstawia topologię sieci 

z zaznaczonymi usługami dostępnymi po IPv4, a rysunek 2 pokazuje kluczowe protokoły stosowane w sieci WTvK. 

 

 

Rysunek 1. Topologia sieci WTvK z zaznaczonymi usługami dostępnymi przez IPv4 

 

 

Rysunek 2. Schemat sieci WTvK z wybranymi protokołami współpracującymi z IPv4 

 

Przygotowując się do wdrożenia protokołu IPv6, w pierwszej kolejności, sprawdzono, które urządzenia działające 

obecnie w sieci współpracują z IPv6. Na tej podstawie ustalono, czy możliwa jest migracja świadczonych usług, do sieci 

IPv6. Wyniki przeprowadzonej analizy zebrano w Tabeli 1. 

 

 

Tabela 1. Możliwości wykorzystania protokołu IPv6 w różnych urządzeniach i usługach sieciowych 

Urządzenie Usługa 
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Dostęp do Internetu Telefonia IP Telewizja IP Monitoring wizyjny Zarządzanie siecią 

Routery 

brzegowe 
wymagana / możliwe wymagana / możliwe nie dotyczy nie dotyczy wymagana / możliwe 

Przełączniki 

warstwy 3  
wymagana / możliwe wymagana / możliwe wymagana / możliwe wymagana / możliwe wymagana / możliwe 

Przełączniki 

warstwy 2  
wymagana / możliwe wymagana / możliwe wymagana / możliwe wymagana / możliwe wymagana / możliwe 

Serwer DNS wymagana / możliwe nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy wymagana / możliwe 

Serwer DHCP wymagana / możliwe nie dotyczy wymagana / możliwe wymagana / możliwe wymagana / możliwe 

Hosty 

abonenckie 
wymagana / częściowo nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Bramki VoIP nie dotyczy wymagana / częściowo nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Centrala 

telefoniczna 
nie dotyczy wymagana/niemożliwe nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Streamery IP nie dotyczy nie dotyczy wymagana / możliwe nie dotyczy nie dotyczy 

Wyposażenia 

abonentów - 

STB IP 

nie dotyczy nie dotyczy wymagana/niemożliwe nie dotyczy nie dotyczy 

Kamery IP nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy wymagana / częściowo nie dotyczy 

Serwery 

archiwizujące 
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy wymagana/niemożliwe nie dotyczy 

 

Analizując dane przedstawione w tabeli 1 można zauważyć, że nie wszystkie urządzenia wykorzystywane do 

świadczenia usług telefonii IP6 oraz monitoringu wizyjnego, wspierają protokół IPv6. Obecnie nie ma więc możliwości 

pełnej migracji tych usług do sieci opartej na IPv6 i dlatego usługi te nadal będą świadczone za pośrednictwem IPv47.  

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku telewizji IP [2]. Większości treści telewizyjnych do stacji czołowej WTvK 

dostarczana jest niezależne od protokołu IP, poprzez transmisję naziemną DVB-T8, lub satelitarną DVB-S/DVB-S29 . 

Część kanałów telewizyjnych odbierana jest bezpośrednio od nadawców, przez sieć IPv4, za pośrednictwem 

tzw. punktów wymiany ruchu [3]. Następnie kompletny sygnał telewizyjny trafia w zależności od dostępnej 

infrastruktury w technologii IP lub DVB-C.  

Rysunek 3. przedstawia technologie stosowane przez WTvK do odbioru i nadawania TV. Migrację do IPv6 możemy 

przeprowadzić dwuetapowo – w części odbiorczej i nadawczej. 

W przypadku części odbiorczej urządzenia są gotowe do przejścia na IPv6. Aktualnie trwają testy posiadanych urządzeń 

głównie pod kątem bezpieczeństwa. Ograniczenie wdrożenia IPv6 w tym miejscu jest spowodowane brakiem 

zainteresowania nadawców przesyłaniem treści z użyciem IPv6. Jeśli przejdziemy na IPv6, to na stacji czołowej będzie 

odbywać się konwersja IPv6 > IPv4. 

Wdrożenie IPv6 w części nadawczej - po stronie odbiorcy końcowego (Rysunek 3) - ograniczone jest możliwościami 

STB. Aktualnie STBy nie wspierają IPv6, a głównym kierunkiem zmian jest dostosowanie do UHD i HbbTV. Wdrożenie 

IPv6 nie jest priorytetem producentów urządzeń końcowych sieci IPTV (STB). Jeśli urządzenia końcowe będą wspierały 

IPv6, to wdrożenie IPv6 będzie wymagało uruchomienia na stacji czołowej konwersji IPv4 > IPv6. 

 

 

6    Telefonia IP do połączeń poza sieci WTvK wykorzystuje łącza telefonicznej, które nie wykorzystują protokołu IP, a więc 
tej usługi nie dotyczy problem migracji do sieci IPv6. 

7   W przypadku wyczerpania puli publicznych adresów IPv4 będzie można wykorzystać pulę adresów prywatnych IPv4 

(RFC1918). 

8   DVB-T – Digital Video Broadcasting – Terrestrial, czyli naziemna telewizja cyfrowa 

9   DVB-S – Digital Video Broadcasting – Satellite, czyli satelitarna telewizja cyfrowa, DVB-S2 – wersja druga standardu, 
wprowadzono dodatkową modulacje i wartości FEC 
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Rysunek 3. Technologie dosyłu kanałów telewizyjnych do odbiorców końcowych 

Aktualnie stacja czołowa WTvK wyposażona jest w streamery IP stosujące konwersję IPv4-IPv4, która wynika z 

konieczności zmiany niektórych pól w nagłówku IP: adres źródłowy, adres docelowy, TTL (Time to Live) oraz wartość 

pola ToS (Type of Service). Przy pełnym przejściu na IPv6, zarówno po stronie odbiorczej, jak i nadawczej, na stacji 

czołowej będzie realizowana konwersja IPv6 > IPv6 

Wyniki analizy sieci WTvK przedstawione w tabeli 1 wskazują, że w przypadku usługi dostępu do Internetu oraz 

zarządzania siecią, urządzenia niezbędne do realizacji tych usług w sieci WTvK, obsługują protokół IPv6. Uruchomienie 

sieci IPv6 obsługującej te usługi wymagało podjęcia następujących kroków: 

A. Zaadresowanie interfejsów urządzeń sieciowych. 

B. Uruchomienie protokołów routingu (np. OSPFv3). 

C. Zastosowanie list kontroli dostępu. 

D. Uruchomienie protokołów zarządzania przełącznikiem (w przypadku zarządzania siecią). 

E. Organizacja dostępu dla użytkownika (w przypadku usługi dostępu do Internetu). 

A. Adresowanie interfejsów urządzeń sieciowych 

W pierwszej kolejności zdefiniowano przestrzenie adresowe wykorzystywane w projektowanej sieci IPv6, obejmujące: 

pulę adresów globalnych (ang. global address)10 oraz pulę unikalnych adresów lokalnych (ang. unique local address)11. 

Adresy globalne są odpowiednikiem publicznych adresów IPv4 i są przyznawane przez regionalnego rejestratora 

adresów IANA12. Takim rejestratorem dla Europy jest RIPE NCC (Réseaux IP Européens Network Coordantion Center). 

W celu uzyskania puli adresów IPv6 operator musi złożyć do rejestratora odpowiedni wniosek. WTvK złożyło wniosek 

RIPE-425 - IPv6 First Allocation Request Form [6] i na jego podstawie Winogradzka Telewizja Kablowa otrzymała prefiks 

2a03:1280::/32. Otrzymana pula adresowa zawiera 296 adresów. Przydzielając adresy, warto jednak pamiętać o 

zaleceniach dotyczących wykorzystania adresów globalnych. Zaleca się, aby podsieć miała prefiks nie dłuższy niż 64 

bity (/64). Rekomenduje się również, aby użytkownikowi - w zależności od potrzeb – przydzielać prefiks od 48 bitów 

(/48) do 64 bitów (/64). Stosowanie się do zaleceń pozwoli uniknąć wielu potencjalnych problemów, związanych 

między innymi z : 

• niewystarczającą pulą adresów IPv6, 

 

10   Adresy globalne (ang. global address, GA) – pula adresów IPv6, rozgłaszanych w Internecie [4] 
11   Adresy unikalne lokalne (ang. Unique local address, ULA) – pula adresów IPv6 unikalnych, ale nierozgłaszanych w 

Internecie [5] 
12     IANA - Internet Assigned Numbers Authority – organizacja aktualnie zarządza domenami najwyższego 

poziomu i nadzoruje system DNS. Za przydział adresów odpowiedzialni są regionalni rejestratorzy adresów.  
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• dużym rozdrobnieniem puli adresów IPv6, 

• przepełnieniem tablic routingu IPv6 (o tym w dalszej części artykułu). 

Adresy lokalne unikatowe są odpowiednikiem prywatnych adresów IPv6 z tą różnicą, że są unikalne w skali globalnej. 

Pula ta nie jest pod nadzorem jakiejkolwiek instytucji, jak ma to miejsce z adresami globalnymi, ale w dokumencie 

RFC 4193 opisano algorytm wygenerowania takiego prefiksu [7]. Sieć WTvK wykorzystuje dwa takie prefiksy. Adresy 

te są wykorzystywane w tych obszarach, w których dostęp do Internetu nie jest wymagany. Może jednak spotkać takie 

sytuacje, w których prefiksy nie zostały wygenerowane, a jedynie składają się z poszczególnych słów np. 

• fd00:dead:beef::/48, 

• fd00:bad:bed::/48, 

• fd00:cafe:cafe::/48. 

Dodatkowo, poza wymienionymi adresami, każdy interfejs generuje adres lokalny (ang. link-local address) [8], który 

wykorzystuje się w obrębie lokalnej domeny rozgłoszeniowej. Adres ten generowany jest na podstawie adresu MAC 

interfejsu (RFC 4193). Warto zauważyć, że adresy te pomimo lokalnego zasięgu (adresy nie są rutowalne), mają dość 

szerokie zastosowanie np. w protokołach rutingu (Rysunek 5.).  

B. Uruchomienie protokołów routingu 

W kolejnym kroku uruchomienia sieci IPv6 konieczne jest uruchomienie protokołów rutingu. W przypadku sieci WTvK 

wybrano protokoły BGP (międzydomenowy) [9] i OSPFv3 (wewnątrzdomenowy) [10]. Funkcjonowanie sieci Internet 

opiera się na protokole BGP, więc wybór tego protokołu był oczywisty. Natomiast protokół OSPF jest 

najpopularniejszym protokołem stosowanym wewnątrz sieci operatorskich. Protokół ten jest zdefiniowany w 

otwartym standardzie i nie narzuca konieczności stosowania urządzeń konkretnego producenta. 

C. Zastosowanie listy kontroli dostępu 

Kolejnym koniecznym etapem przygotowania urządzeń do pracy w sieci IPv6 jest odpowiednie przygotowanie  nowych 

list kontroli dostępu, które pozwolą na ograniczenie dostępu do urządzeń oraz do zasobów i usług sieciowych. Listy 

kontroli dostępu są przygotowane analogiczne do swoich odpowiedników dla IPv4, a główna różnica dotyczy typu 

wykorzystywanych adresów IP. 

Przy definiowaniu list kontroli dostępu, należy pamiętać, że urządzenia sieciowe szeroko wykorzystują adres typu link-

local (blok fe80::/10), nawet wtedy gdy interfejs ma przypisany adres globalny (blok 2000::/3). Urządzenia i komputery 

wykorzystują ten typ adresu m.in.: w komunikacji z serwerem DHCP (rys. 4), w komunikacji z routerami OSPF (rys. 5) 

oraz  tablicach routingu (rys. 6). 

 

 

Rysunek 4. Przykładowa wymiana pakietów DHCP pomiędzy hostem a serwerem DHCP 

 

 

Rysunek 5. Wymiana pakietów pomiędzy routerami OSPF 
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Rysunek 6. Fragment przykładowej tablicy routingu 

D. Uruchomienie protokołów zarządzania przełącznikiem 

Sprawne zarządzanie siecią wymaga od operatora uruchomienia odpowiednich protokołów (np. SSH, SNMP, SYSLOG 

oraz NTP). W większości przypadków, aby zapewnić współpracę protokołów wspomagających zarządzanie siecią z IPv6, 

konieczne jest podjęcie tylko kilku czynności konfiguracyjnych. Do protokołów wspomagających bezpieczne 

zarządzanie urządzeniami sieciowymi należą również protokoły zapewniające funkcje AAA (ang. Authentication, 

Authorization, Accounting), takie jak RADIUS [11]. Protokoły takie mogą również współpracować z protokołem IPv6, 

ale w praktyce zależy to bezpośrednio od oprogramowania urządzeń stasowanych w sieci. Dlatego w sieci WTvK 

wykorzystuje się protokół RADIUS, ale tylko do obsługi urządzeń komunikujących się protokołem IPv4. Wynika to z 

ograniczenia części urządzeń sieciowych, które w momencie pisania artykułu obsługiwały ten protokół tylko w ramach 

IPv4. W celu zachowania spójności i jednolitej konfiguracji nie uruchomiono protokołów realizujących funkcję AAA  dla 

IPv6. 
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E. Organizacja dostępu dla użytkownika Internetu 

Organizacja usługi dostępu do Internetu z wykorzystaniem protokołu IPv6 dla użytkowników okazała się  

najtrudniejszym elementem całego procesu migracji. Wynikało to przede wszystkim z konfiguracji urządzeń 

końcowych będących własnością użytkowników. Dlatego ten etap prac podzielono na cztery etapy: 

• przydział adresów IPv6, 

• dostosowanie protokołu DHCP, 

• dostosowanie protokołu routingu IPv6 (OSPFv3), 

• dostosowanie protokołu DNS. 

Przydział adresów IPv6  

 W przypadku IPv4 abonent WTvK ma przydzielony dynamicznie (z serwera DHCP) jeden publiczny adres IP. Jeśli 

użytkownik zastosuje router SOHO (ang. Small Office Home Office), zwany też routerem domowym, to realizowana 

jest translacja NAT na tym urządzeniu, a hosty końcowe (PC, smartfony, tablety, itp.) są podłączone do routera i 

otrzymują prywatny adres IPv4. 

W przypadku IPv6 zdefiniowane są trzy sposoby przydziału adresu [12]: 

• statycznie, 

• autokonfiguracja (ang. stateless autoconfiguration), 

• dynamicznie, z serwera DHCP (ang. stateful autoconfiguration). 

Użytkownik sieci WTvK otrzymuje adres IPv6 dynamicznie z serwera DHCP. Przypisanie statyczne adresu, podobnie jak 

w przypadku IPv4, jest oczywiście możliwe, ale rodzi to wiele trudności, szczególnie w dużej, dynamicznie rozwijającej 

się, sieci. Sama konfiguracja urządzenia (przypisanie adresu IP) byłaby uciążliwa dla użytkownika. Ponadto każda 

reorganizacja sieci, np. przydział innej puli IP, powodowałaby potrzebę przeadresowania wszystkich urządzeń 

końcowych. Mechanizm autokonfiguracji jest z kolei prosty w obsłudze, ale w przypadku sieci operatorskiej powoduje 

następujące problemy: 

• brak kontroli nad wygenerowanym adresem IP - operator nie wie jakim adresem IPv6 użytkownik się 

posługuje, lub jest to trudne do określenia, 

• host nie ma informacji o serwerach DNS - użytkownik musi przypisać ręcznie, lub skorzystać z serwerów IPv4. 

Ponadto IPv6 wprowadza nową funkcjonalność tzw. delegację prefiksu. Zaleca się odejście od translacji (NAT66)13. 

Wszystkie urządzenia w sieci domowej powinny mieć przydzielony globalny adres IPv6. Zwykle użytkownik domowy 

wyposażony jest w router domowy. Może on zgłosić do serwera DHCP żądanie przydziału adres IPv6 do interfejsu 

łączącego go z siecią operatora (interfejs WAN) oraz o przydział prefiksu dla interfejsu do którego dołączona jest sieć 

lokalna (interfejs LAN). Przyznawany prefiks powinien mieć długość nie większą niż 64-bity (/64), co pozwoli routerowi 

domowemu przydzielać urządzeniom klienta adresy IP w trybie autokonfiguacji. WTvK oferuje taką możliwość i 

przydziela prefiksy /56. 

Rysunek 7. przedstawia typowy schemat adresacji wykorzystywany w sieci WTvK. Router domowy otrzymuje z serwera 

DHCP adres IPv6 (w przykładzie: 2a03:1280:3::ab), który zostaje przypisany do interfejsu WAN. Jednocześnie router 

otrzymuje cały prefiks /56 (w przykładzie: 2a03:1280:30ab::/56), który wykorzystuje do zaadresowania urządzeń 

podłączonych do interfejsu LAN. W zależności od możliwości routera, urządzenia końcowe mogą otrzymywać adresy z 

serwera DHCP wbudowanego w router (na rysunku 7 jest to adres IP smartfonu), lub w trybie autokonfiguracji (na 

rysunku 7 jest to adres IP laptopa). 

 

13   IPv6-to-IPv6 Network Address Translation 
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Rysunek 7. Przydział adresacji IPv6 w sieci domowej abonenta WTvK 

Niestety w praktyce pojawia się wiele odstępstw od przedstawionego schematu. Do najważniejszych spośród nich 

należą: 

• Router domowy nie żąda prefiksu. Otrzymuje tylko adres IPv6, który jest przydzielony do interfejsu WAN 

routera domowego. Natomiast urządzenia końcowe otrzymują adres ULA, co oznacza, że musi być 

zastosowana translacja NAT66. 

• Router domowy z siecią WTvK komunikuje się tylko z wykorzystaniem IPv4. W takim przypadku stosuje się 

tunelowanie IPv6 w IPv4. Tunel zostaje zestawiony pomiędzy routerem domowym, a dedykowaną siecią 

oferującą tunelowanie.  

• Komputer użytkowania domowego wyposażony jest w system Windows XP i nie obsługuje protokołu DHCPv6. 

Komputer z takim systemem operacyjnym może mieć skonfigurowany adres IPv6, albo statycznie, albo 

poprzez autokonfigurację. W przypadku bezpośredniego połączenia z siecią WTvK (tzn. bez routera 

domowego), realizowana będzie jedynie komunikacja przez protokół IPv4. W przypadku podłączenia do sieci 

za pośrednictwem routera domowego, możliwa będzie wymiana danych poprzez IPv6, pod warunkiem 

ustawienia urządzeń końcowych klienta w trybie autokonfiguracji. 

Dostosowanie protokołu DHCP 

Działanie protokołu DHCP dla IPv4 oraz IPv6 jest analogiczne. W nowszej wersji protokołu pojawiło się jednak kilka 

dość istotnych zmian, np.:  

• Serwer DHCP nie przydziela adresu IPv6 na podstawie adresu MAC [13]. 

• Serwer DHCP nie informuje o bramie domyślnej dla hosta.  

Serwer DHCP nie przydziela adresu IPv6 na podstawie adresu MAC. Natomiast przydzielenie adresu IPv6 w serwerze 

DHCP odbywa się na podstawie identyfikatora DUID14. Aktualnie, zdefiniowano cztery typy identyfikatorów: DUID-

LLT, DUID-EN, DUID-LN w dokumencie RFC 3315 [15] oraz DUID-UUID w RFC 6355 [16]. Wszystkie wspominane 

identyfikatory pozwalają na unikalną identyfikację klienta i serwera DHCP.  

 

14   DUID – DHCP Unique IDentifier – unikalny identyfikator hostów wykorzystywany przez serwer DHCPv6 do ich 
rozróżnienia. [14] 
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Odczyt identyfikatora DUID możliwy jest w zaawansowanych ustawieniach urządzenia sieciowego i dlatego sprawiałby 

użytkownikom trudność. Dlatego w sieci WTvK zastosowano rozwiązanie opisane w dokumencie RFC 4649 [17] - 

przekaźniki DHCP (DHCP Relay) – dodając informację o adresie MAC hosta żądającego adres IP.  

 

 

Rysunek 8. Zasada działania przekaźnika DHCP (DHCP Relay) 

 

Na rysunku 8 pokazano jak urządzenie żądające przydziału adresu IP, wysyła pakiet multicast na adres ff02::1:2 z 

wiadomością DHCP Solicitation, która zawiera identyfikator DUID. Przekaźnik DHCP odbiera komunikat i wysyła do 

serwera DHCP pakiet unicast z wiadomością DHCP Relay-forward dodając adres MAC hosta. Dalsza komunikacja 

pomiędzy hostem, przekaźnikiem DHCP i serwerem DHCP odbywa się zgodnie z RFC 3315. Stosując przekaźnik DHCP 

możemy w serwerze DHCP dla IPv6 do identyfikacji hostów wykorzystywać adres MAC, tak jak to jest obecnie 

stosowane w serwerach DHCP dla IPv4. 

Możliwość delegacji prefiksu wymaga na przekaźnikach DHCP, aby dodawały prefiks do tablicy routingu. Bez takiej 

informacji komunikacja byłaby niemożliwa. Rysunek 9. przedstawia taką sytuację. 

 

Rysunek 9. Sposób dodawania informacji o delegowanych prefiksach 

Na rysunku 9. przedstawiono interfejsy WAN routerów domowych A oraz B oraz bramę (DHCP Relay). Mają one 

przypisane adresy IP, które należą do jednej podsieci (2a03:1280:3::/64). Założono, że routery pobrały prefiksy do 

zaadresowania podłączonych hostów. W ten sposób laptop otrzymał adres 2a03:1280:30ab::3, który został 

przydzielony przez router domowy B, z puli delegowanego prefiksu (2a03:1280:30ab::/56). Warto podkreślić, że bez 

rozszerzonej funkcjonalności przekaźnika DHCP, gdyby brama otrzymała pakiet z adresem docelowym laptopa 

(2a03:1280:30ab::3), to pakiet nie byłby przekazany do routera domowego B. Dlatego, że brama nie miałaby 

informacji, gdzie przesłać pakiety kierowane na ten adres. Z tego powodu przekaźnik DHCP podczas delegowania 

prefiksu, wpisuje go do tablicy routingu. Jako adres następnego skoku wykorzystany jest adres lokalny interfejsu 

routera. W przykładzie pokazanym na rysunku 9. jest to adres fe80::211:22ff:fe33:4455 dla prefiksu 

2a03:1280:30ab::/56 oraz fe80::211:22ff:fe33:bbbb dla prefiksu 2a03:1280:3089::/56. Należy również rozgłosić 

delegowane prefiksy w całej sieci. 
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Dostosowanie protokołu routingu IPv6 (OSPFv3) 

Rozgłoszenie delegowanych prefiksów realizowane jest za pomocą protokołu routingu OSPFv3. Warto jednak 

zauważyć, że redystrybucja każdego prefiksu z osobna powoduje wzrost tablicy routingu, a co za tym idzie wydłużenie 

czasu zbieżności. Każdy router obsługujący IPv6 otrzymuje jeden prefiks. Stąd przy 10 000 abonentach, tablica routingu 

OSPFv3 zawiera 10 000 tras, po jednej dla każdego prefiksu sieci.  

Odpowiednie zaprojektowanie przydziału poszczególnych pul adresów IPv6, umożliwiło znaczne obniżenie liczby tras 

w tablicy routingu. Rysunek 10. przedstawia schemat przydziału i rozgłaszania prefiksów. 

 

Rysunek 10. Schemat przydziału i delegowania prefiksów w sieci WTvK 

W ramach jednej podsieci dostępowej/punktu dystrybucyjnego, routery domowe otrzymują prefiks /56 w obrębie 

krótszego prefiksu /40. Poszczególne routery podłączone do bramy A, otrzymują prefiksy z przedziału od 

2a03:1280:3000:0000::/56 do 2a03:1280:30ff:ff00::/56, natomiast podłączone do bramy B od 

2a03:1280:3100:0000::/56 do 2a03:1280:31ff:ff00::/56. Bramy natomiast rozgłaszają odpowiednio prefiksy: brama A 

– 2a03:1280:3000::/40, brama B – 2a03:1280:3100::/40. Wprowadzenia takiego rozwiązania umożliwia przydział 

65536 prefiksów /56 w obrębie jednej bramy i rozgłoszenie tylko jednego prefiksu /40 przez każdą bramę. 

Dostosowanie protokołu DNS 

Dostosowanie protokołu DNS do obsługi IPv6 należy rozpatrzyć dwuetapowo: 

• na poziomie warstwy IP, 

• na poziomie warstwy aplikacji. 

W pierwszym przypadku należy interfejsom sieciowym przypisać adresy IPv6. Oczywiście w praktyce serwery DNS są 

osiągalne zarówno po IPv4, jak i po IPv6. Natomiast w drugim przypadku, należy utworzyć rekordy AAAA, które 

przypisują konkretnej domenie adres IPv6. 

Należy zwrócić uwagę, że oba elementy działają niezależnie. Urządzenie końcowe może komunikować się z serwerami 

DNS za pomocą IPv4, a z pożądanym urządzenie końcowym za pomocą IPv6, lub odwrotnie. Przykładową wymianę 

informacji przedstawiono na rysunku 11. 
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Rysunek 11. Odpytanie serwera DNS po IPv4 o rekord AAAA oraz A 

 

Na rysunku 11 pokazano jako urządzenie końcowe o adresie 213.5.209.17, które wysyła wiadomość DNS query do 

serwera DNS znajdującego się pod adresem 213.5.209.15 z pytaniem o adres IPv6 (rekord AAAA) oraz IPv4 (rekord A) 

domeny youtube.com. Jeżeli serwer o adresie 2a00:1450:401b:804::200e jest osiągalny dla urządzenia końcowego, to 

dalej komunikacja odbywa się przy użyciu protokołu IP wersji 6, a w przeciwnym razie z wersji 4. 

Problemy z wdrażaniem IPv6 

W trakcie wdrażania IPv6 w sieci Winogradzkiej Telewizji Kablowej napotkano kilka dodatkowych problemów, o 

których nie wspomniano wcześniej, zaliczamy do nich: 

• W niektórych urządzeniach nie było możliwe zastosowanie adresu /127 do zaadresowania łącza pomiędzy 

routerami. W tych przypadkach prefiks był ograniczony do 64 bitów (/64). Spowodowało to zmianę 

pierwotnego planu przydziału adresacji IP w sieci WTvK. 

• Niektóre urządzenia ograniczały do 64 liczbę tras w tablicy routingu, które pozyskało przez protokół OSPFv3. 

Po zgłoszeniu do producenta urządzeń, których to dotyczyło, producent przygotował nową wersję 

oprogramowania, w której ten problem został rozwiązany. 

• Niektóre urządzenia nie miały możliwości rozgłoszenia trasy domyślnej przez protokół OSPFv3. Tymczasowo 

problem rozwiązano poprzez redystrybucję trasy statycznej do sieci domyślnej (::/0). Po aktualizacji 

oprogramowania problem został rozwiązany. 

• Brak komunikacji z serwerami RADIUS/TACACS z wykorzystaniem IPv6. Aktualnie komunikacja odbywa się z 

użyciem IPv4. Gdy producent przełączników doda taką możliwość, to wtedy funkcjonalność ta zostanie 

wprowadzona. 

Dodatkowo na wczesnym etapie wdrażania protokołu IPv6, przełączniki i routery niemal wszystkich producentów 

będących w zasobach sieci WTvK działały niestabilnie. W różnych odstępach czasu pojawiały się różne problemy, tj.: 

• przekaźniki DHCP nie dostarczały informacji o trasach do delegowanych prefiksach do tablic routingu, 

• routery zrywały sesje OSPFv3, 

• routery nie akceptowały trasy domyślnej ::/0, 

• przełączniki „nie widziały” sąsiadów IPv6, 

• na niektórych przełącznikach całkowicie przestawało działać przełączanie pakietów w oparciu o IPv6. 

W każdym przypadku pomagał restart urządzenia. Każda kolejna aktualizacja oprogramowania poprawiała stabilność 

pracy. Aktualnie w sieci WTvK nie są już odnotowywane takie przypadki. 

Plany na najbliższą przyszłość 

Obecnie w sieci WTvK trwają testy wdrożenia komunikacji multicast IPv6, która jest m. in. podstawą działania telewizji 

IP. Przewiduje się, że zastosowanym protokołem routingu będzie PIM-SM, który będzie współpracował z działającym 

protokołem OSPFv3. W sieciach końcowych/krawędziowych wykorzystany zostanie protokół MLD na urządzeniach 

warstwy trzeciej (przełączniki i routery) oraz funkcjonalność MLD Snooping na przełącznikach warstwy drugiej. Główną 

przyczyną opóźnienia we wdrożeniu tego rozwiązania do sieci produkcyjnej jest brak wystarczających możliwości 

zabezpieczenia danych przesyłanych w ramach transmisji multicast IPv6 (na niektórych przełącznikach i routerach). Do 

najważniejszych problemów, możemy zaliczyć: 

• możliwość zarejestrowania w sieci (przez protokół PIM-SM) grup multicastowych z obcych źródeł, 

• możliwość pojawienia się obcego MLD querier-a w sieci dostępowej, 
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• możliwość dołączania się przez odbiorców do zabronionych grup multicastowych. 

Pomimo wspomnianych trudności można oczekiwać, że wraz z pojawianiem się nowych wersji oprogramowania 

urządzeń sieciowych, większość problemów zostanie rozwiązana. W przyszłości planuje się zatem uruchomienie 

wszystkich usług dostępnych w sieci WTvK w oparciu o protokół IPv6. Niestety obecnie, tak jak to pokazano w tabeli 1, 

usługi tj. monitoring wizyjny, telefonia IP i telewizja IP, działają tylko w IPv4. 

 W przypadku monitoringu wizyjnego, głównym powodem braku migracji do IPv6 jest brak obsługi kamer po 

IPv6 przez oprogramowanie zarządzająco-archiwizujące, które jest zainstalowane na serwerach archiwizujących. Same 

serwery pracują pod kontrolą systemu operacyjnego, w pełni wspierającego nowy protokół. Obsługę IPv6 można 

będzie zapewnić wtedy, gdy producent kamer dostarczy odpowiednie aktualizacje oprogramowania. Na przestrzeni 

11 lat zainstalowano w różnych lokalizacjach 197 kamer. Chociaż z biegiem lat montowane były coraz to nowsze 

modele, to jednak najstarsze wersje kamer nie obsługują IPv6 (obecnie jest 76 takich kamer). Z uwagi na 

przeprowadzone na bieżąco konserwacje kamer, ich awaryjność jest na bardzo niskim poziomie. Zatem wymiana 

kamer, spowodowana tylko potrzebą obsługi IPv6, jest obecnie ekonomicznie nieuzasadniona. Podobna sytuacja 

dotyczy telefonii IP. Obecne oprogramowanie centrali telefonicznej nie obsługuje protokołu IPv6. Ponadto część 

starszych bramek VoIP nie obsługuje technologii IPv6, ale ich wymiana jest również nieuzasadniona ekonomicznie.  

 W przypadku telewizji IP sytuacja jest odmienna. Urządzenia nadające sygnał telewizyjny (multicast SPTS) są 

przygotowane do pracy z protokołem IPv6. Niestety nie dotyczy to odbiorników telewizyjnych. Obecnie na rynku nie 

są powszechnie dostępne odbiorniki wspierające IPv6. Nie ma więc możliwości migracji do IPv6. Należy jednak 

pamiętać, że jest to usługa działająca w obrębie wydzielonej sieci i może jeszcze przez długi czas działać w oparciu o 

IPv4.  

W przyszłości planuje się jednak, w miarę pojawiania się nowych możliwości ekonomiczno-technicznych, także 

usługi monitoringu wizyjnego, telefonii IP oraz telewizji IP, będą świadczone za pośrednictwem IPv6. 

Podsumowanie 

Protokół IPv6 ciągle się rozwija. Obecnie część funkcjonalności dobrze znanych nam z IPv4 jest, wciąż niedostępna dla 

IPv6 (np. ARP Security), lub działa w ograniczonym zakresie (np. protokół RADIUS). Definiowane są też nowe 

funkcjonalności (np. delegacja prefiksów). Trzeba jednak pamiętać, że od momentu standaryzacji do momentu 

implementacji, przez producentów urządzeń sieciowych, mija pewien czas. Czasami oczekiwanie na stabilną wersję 

implementacji nowych funkcji może zająć wiele miesięcy. Zazwyczaj czas wdrożenia zależy od faktycznego 

zapotrzebowania tzn. im więcej operatorów i potencjalnych nabywców zgłasza się do producenta o dodanie nowej 

funkcjonalności, tym szybciej zostanie ona dodana. Warto jednak śledzić rozwój protokołu IPv6 i sukcesywnie wdrażać 

nowe możliwości do sieci produkcyjnej. 
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