
IPv6 

Ismeretek 



Tartalomjegyzék 
 
 
Bevezetés .......................................................................................................................... 5 

1.1. Az ISO OSI referenciamodell és kapcsolata az IPv4-gyel .................................... 5 

1.2. Az IPv4 címrendszere és annak sajátosságai ......................................................... 6 

1.3. Az IPv4 szűk keresztmetszetei .............................................................................. 7 

1.4. Magyarországi vonatkozás .................................................................................... 8 

2. Tárgyalás I - Az IPv4 szűk keresztmetszeteinek leküzdésére tett kísérletek .............. 10 

2.1. Alhálózatok létrehozása ....................................................................................... 10 

2.1.1. Fix hosszúságú alhálózati maszkok alkalmazása .......................................... 10 

2.1.2. Változó hosszúságú alhálózati maszkok alkalmazása (VLSM) ................... 10 

2.2 Osztályfüggetlen irányítás (CIDR) ....................................................................... 11 

2.3. Publikus és privát IP-címek ................................................................................. 12 

2.4. A hálózati cím- és portfordítás ............................................................................. 12 

2.4.1. Portok ............................................................................................................ 12 

2.4.2. Network Address Translation (NAT) ........................................................... 13 

2.4.3. Port Address Translation (PAT) ................................................................... 14 

2.4.4. Dinamikus transzparens átjárás az UPNP segítségével ................................ 14 

3. Tárgyalás II - Az IPv6 kifejlesztése ............................................................................ 16 

3.1. Az IPv6 előtörténete ............................................................................................ 16 

3.2. Az IPv6 kidolgozása során figyelembe vett tényezők ......................................... 16 

3.2.1. Aspektusok .................................................................................................... 17 

3.2.2. Az autonóm körzetek elve ............................................................................ 18 

3.2.3. Kapcsolat az ISO OSI referenciamodellel .................................................... 19 

3.3. Az IPv6 protokoll tervezési terének áttekintése .................................................. 19 

4. Tárgyalás III - Címformátum, címzési módok ........................................................... 21 

4.1. Az IPv6 címtere és a címek reprezentációja ........................................................ 21 

4.2. címzési módok ..................................................................................................... 23 

4.2.1. Unicast címzési mód ..................................................................................... 23 

4.2.2. Multicast címzési mód .................................................................................. 28 

4.2.3. Anycast címzési mód .................................................................................... 30 

4.3. A hálózati eszközök tipikus IPv6 címei ............................................................... 31 

4.3.1. Az állomások ................................................................................................ 31 

4.3.2. A forgalomirányítók ..................................................................................... 32 

5. Tárgyalás IV - Az IPv6 protokoll szerkezete .............................................................. 33 

5.1. Az IP csomag szerkezetének evolúciója .............................................................. 33 

5.2. Az IPv4-hez képest eltávolított mezők ................................................................ 34 

5.3. Az IPv6 csomag alap fejrészének mezői és értelmezésük ................................... 35 

5.4. Az IPv6 csomag kiegészítő fejrészeinek áttekintése ........................................... 37 

5.5. Az IPv6 csomag kiegészítő fejrészeinek részletei ............................................... 37 

5.5.1. Hop-by-hop options fejrész .......................................................................... 37 

5.5.2. Destination options fejrész ............................................................................ 41 

5.5.3. Irányítási fejrész ............................................................................................ 46 

5.5.4. Darabolási fejrész ......................................................................................... 48 

5.5.5. Hitelesítési fejrész ......................................................................................... 51 



5.5.6. A hasznos teher beágyazásának biztonságát szolgáló fej- és farokrész ........ 52 

5.6. A kiegészítő fejrészek sorrendje .......................................................................... 53 

6. Tárgyalás V - A protokoll kapcsolata a környező rétegekkel ..................................... 55 

6.1. Általános követelmények és jellemzők ................................................................ 55 

6.2. Beágyazás LAN médiumok esetén ...................................................................... 56 

6.2.1. Ethernet: Ethetnet II ...................................................................................... 56 

6.2.2. Ethernet: IEEE 802.3 SNAP ......................................................................... 56 

6.2.3. Token Ring: IEEE 802.5 SNAP ................................................................... 57 

6.2.4. FDDI (SNAP) ............................................................................................... 58 

6.3. Beágyazás WAN médiumok esetén ..................................................................... 59 

6.3.1. PPP ................................................................................................................ 60 

6.3.2. X.25 ............................................................................................................... 61 

6.3.3. Frame Relay .................................................................................................. 61 

6.3.4. ATM .............................................................................................................. 62 

6.4. Az ICMPv6 csomag ............................................................................................. 64 

6.4.1. Fejrész ........................................................................................................... 64 

6.4.2. Hibaüzenetek ................................................................................................ 65 

6.4.3. Tájékoztató üzenetek .................................................................................... 69 

6.4.4. Feldolgozás szabályai ................................................................................... 70 

6.5. Módosítás a szállítási rétegben ............................................................................ 70 

7. Tárgyalás VI - Forgalomirányítási kérdések .............................................................. 72 

7.1. Az IPv6 címtér alhálózatokra bontása ................................................................. 72 

7.1.1. Az NLA ID felhasználása ............................................................................. 72 

7.1.2. Az SLA ID/Subnet ID felhasználása ............................................................ 75 

7.2. Irányítás ............................................................................................................... 77 

7.2.1. Az általános IPv6 irányítási tábla ................................................................. 78 

7.2.2. Az útválasztási folyamat általánosságban ..................................................... 79 

7.2.3. A forrás csomópont feladatai ........................................................................ 80 

7.2.4. Az útválasztási folyamat forgalomirányítók esetében .................................. 81 

7.2.5. A célállomás feladatai ................................................................................... 83 

7.2.6. Az IPv6-ot támogató irányító protokollok .................................................... 84 

8. Tárgyalás VII - Biztonsági kérdések és a szolgáltatás minősége ............................... 90 

8.1. Általános biztonsági kérdések ............................................................................. 90 

8.2. Az IPSec alapjai ................................................................................................... 91 

8.3. Az IPv6 biztonsági elemei ................................................................................... 91 

8.3.1. A hitelesítési fejrész ...................................................................................... 92 

8.3.2. A hasznos teher beágyazásának biztonságáért felelős fejrész (ESP) ............ 94 

8.3.3. Az AH és az ESP kombinálása ..................................................................... 97 

8.3.4. Problémák az IPSec-IPv6 használata során .................................................. 97 

8.3.5. A rendszerek biztonságát befolyásoló tényezők IPv6 használata esetén ...... 98 

8.4. A szolgáltatás minőségének fogalma, általános szabályok ................................. 99 

8.4.1. QoS protokollváltozatok ............................................................................... 99 

8.4.2. QoS az IPv6 protokollnál ............................................................................ 100 

9. Tárgyalás VIII - Konfiguráció .................................................................................. 102 

9.1. A konfigurációt támogató mechanizmusok ....................................................... 102 

9.1.1. Neighbor Discovery Protocol (NDP) .......................................................... 102 

9.1.2. A forgalomirányítók lekérdezése és azok hirdetményei ............................. 103 



9.1.3. A szomszédok lekérdezése és azok hirdetményei ...................................... 105 

9.1.4. Az ICMP átirányítás üzenet ........................................................................ 107 

9.1.5. A szomszédos eszközök címének inverz feloldása ..................................... 108 

9.1.6. Opciók a szomszédok feltérképezéséhez .................................................... 109 

9.1.7. A szomszédok elérhetőségének nyomonkövetése (NUD) .......................... 110 

9.1.8. A szomszédok- és a célállomások adatait tároló gyorsítótár ...................... 110 

9.1.9. Automatikus konfiguráció .......................................................................... 110 

9.1.10. A hálózatok átszámozása .......................................................................... 115 

9.1.11. Path MTU Discovery ................................................................................ 116 

9.1.12. Multicast Listener Discovery elméletben ................................................. 117 

9.1.13. MLDv1 megvalósítás ................................................................................ 117 

9.1.14. MLDv2 megvalósítás ................................................................................ 119 

9.1.15. Multicast Router Discovery ...................................................................... 121 

9.1.16. DNS szolgáltatás ....................................................................................... 121 

9.2. Egy heterogén LAN IPv6 tesztkörnyezet konfigurálása .................................... 122 

9.2.1. Az IPv6 protokollkészlet telepítése ............................................................ 122 

9.2.2. A routing daemon beállítása ....................................................................... 123 

9.2.3. Site-local hatókörű kommunikáció a hálózati rétegben .............................. 126 

9.2.4. Site-local hatókörű kommunikáció az alkalmazási rétegben ...................... 127 

9.3. Az IPv6 implementációk összehasonlítása ........................................................ 129 

10. Befejezés ................................................................................................................. 131 

M2. Élő IPv6 gerinchálózati projektek ......................................................................... 132 

M2.1. Az Euro6IX pán-európai IPv6 backbone projekt ........................................... 132 

M2.1.1 Az új generációs Internet Exchange modell ............................................. 134 

M2.1.2. Az új Internet Protokoll jogi kérdései ..................................................... 136 

M2.2. Az Internet2-Abilene Észak-Amerikai backbone projekt .............................. 138 

M3. IPv6 ismertető laikusok számára ........................................................................... 142 

M3.1. Az Internet jövője ........................................................................................... 142 

M3.2. Miért jobb az IPv6, mint a jelenleg használt IPv4? ........................................ 142 

M3.3. Az új Internet Protokoll beállítása Windows XP esetén ................................ 143 

Irodalomjegyzék ........................................................................................................... 144 

Ábrák jegyzéke ............................................................................................................. 145 

Táblázatok jegyzéke ..................................................................................................... 147 

Tartalmi összefoglaló .................................................................................................... 148 

Abstract ......................................................................................................................... 148 



Bevezetés 
 
 
 
 
Az Internet egy mindenki számára elérhető, egymással összekapcsolt számítógépes 
hálózatokból álló világméretű rendszer, amely az adatátvitelt csomagkapcsolás útján 
valósítja meg a szabványosított IP protokoll használatával. [1] 

 

1.1. Az ISO OSI referenciamodell és kapcsolata az IPv4-gyel 
 

Az ISO szabványosítási világszervezet felállított egy elvi modellt, melyet a hálózati 
architektúrák kidolgozása során az egész világ elfogad és használ. Ez az Open System 
Interconnection (OSI) modell. 

Ennek a lényege, hogy 7 rétegre osztja a host-ok által a hálózati működés érdekében 
kifejtett feladatokat. Az egyes rétegekben a valóságban különféle protokollok 
működnek. Egy adott réteg az alatta lévő réteg szolgáltatásait használva felelős 
bizonyos funkciók ellátásáért, valamint szolgáltatásokat nyújt a felette lévő rétegnek 
szabványos interfészeken keresztül. 

Az absztrakciós szintek a következők: fizikai-, adatkapcsolati-, hálózati-, szállítási-, 
viszony-, megjelenítési- és alkalmazási rétegek. 

 

 

 
1.1. ábra. Az ISO OSI referenciamodell 

 



Az alsó 3 réteg kialakítása hálózatfüggő, a felső 3 alkalmazásfüggő, míg a 4. réteg e 
kettő közötti kapcsolatot teremti meg. 

A szakdolgozat tárgyalása a citromsárgával jelzett 3. rétegre, a hálózati rétegre 
koncentrál. Fontos megjegyezni, hogy ez a struktúra egy ajánlás, melytől a konkrét 
implementációk kisebb mértékben általában eltérnek. 

Az Internet mai napig általánosan használt és elterjedt hálózati protokollja az IPv4, 
(Internet Protocol version 4) kiegészülve más (pl a TCP) protokollokkal. 

 

 

 
1.2. ábra. Az OSI modell implementációja és vetítése a TCP/IP protokollkészletre 

 

Az IP maga egy összeköttetés nélküli (connectionless) adatgramma-továbbító protokoll. 

Ez azt jelenti, hogy a csomagok egymástól függetlenül kerülnek továbbításra, akár 
különböző útvonalakon is haladhatnak. 

Megbízhatatlan, mert a kézbesítés nem garantált: a csomagok elveszhetnek, 
kettőződhetnek, késhetnek illetve helytelen sorrendben érkezhetnek meg. 

A szállítási rétegben elhelyezkedő TCP/IP protokollkészletből a TCP-t használják e 
szolgáltatás feljavítására, amely pozitív nyugtázással történő ismétléskéréssel 
gondoskodik az integritásról és a sorrendhelyességről. 

 

1.2. Az IPv4 címrendszere és annak sajátosságai 
 

Ahhoz, hogy a világ bármely részén egy eszközt egyértelműen azonosítani lehessen, 
globálisan egyedi címeket használó rendszert kellett létrehozni. 

A protokoll mai verziójában használatos címtér 32 bites, ami felső korlátot ad a címmel 
ellátható interfészek számára nézve: 232 = 4.294.967.296. 1983-ban, amikor a protokollt 
és a címzési rendszert véglegesítés után szabványosították, ez elegendően soknak 
bizonyult, mivel úgy gondolták, hogy az Internet egy olyan rendszer lesz, melyet csak 
magasszintű szaktudással felruházott egyének fognak használni munkájuk, kutatások 
céljából. 



Mai világunkban azonban egyre nagyobb igény jelentkezik a laikus felhasználók 
részéről is: együttműködés valós idejű alkalmazásokban, chat, játékok stb. A 
lehetőségek teljes köre az Internetworking tárgyalásához tartozik, mely nem képezi 
részét a szakdolgozat témájának. 

Címosztályokat hoztak létre az alábbiak szerint: 

 

 

 

1.3. ábra. IPv4 címosztályok 
 

A gyakorlatban az A,B és C osztályokat használják címzésre. A cím tehát 3 
komponensű: címosztály-azonosító, hálózatazonosító (netid) és állomásazonosító 
(hostid). 

A címek leggyakoribb reprezentációja a pontokkal elválasztott decimális forma, mely 
oktetenkénti 2→10 számrendszerbeli átalakításokkal nyerhető a bináris alakból: 

10101111.11011001.00111001.00000001    →    175.217.57.1 

Léteznek speciális címek illetve címtartományok: 

- alapértelmezett hálózat: 0.0.0.0. Forgalomirányítás során kap szerepet 
         (Gateway of last resort) 
- hálózatot azonosító cím: a hostid végig 0. Állomás címeként nem használható. 
- loopback: 127.0.0.1 : a helyi gépre mutat, nem használja a hálózati interfészeket 
- automatikus konfigurációra használt: 169.254.0.0 - 169.254.255.255 (DHCP nem 
         elérhető, és nincs statikus IP cím se 
konfigurálva) 
- multicast: 224.0.0.0 - 239.255.255.255, pl. az operációs rendszerek egyes 
szolgáltatásai 

       használják többes címzésre, tartományok elérésekor. 
- directed broadcast: a hostid végig 1. Adott alhálózat minden interfésze megkapja. 
- limited broadcast: 255.255.255.255. A kiindulási alhálózatra lokalizált szórás. 
- privát címtartományok: lásd 2.3 
 
 
1.3. Az IPv4 szűk keresztmetszetei 
 



A címosztályok léte, a ki nem osztható tartományok, a publikus címzésre fel nem 
használható tartományok valamelyest szűkítik a rendelkezésre álló címteret. 

További tényező a címtér-töredezés. Vegyük például a 141.131.0.0 hálózatcímet. Itt 
65536 - 2 = 65534 interfész látható el címmel. Ha ebben az alhálózatban csak 2000 
állomást helyezünk el, a lefoglalt címtartomány döntő része kihasználatlan marad. 

A címek önkényesen nem oszthatók ki az általunk üzemeltetett hálózaton (kivéve a 
privát címek). Minden egyes címigénylést az INTERNIC nemzetközi szervezethez kell 
benyújtani. Ez a szervezet nyilvántartásba veszi az igényelt címterületet, ha az igény 
elfogadható. 

A legtöbb szervezet számára a B osztályú címek a legalkalmasabbak, mivel elegendően 
sok van belőlük, és elég sok állomást képesek lefedni (16384 hálózat, mindegyike 
65534 állomással). Az "elegendően sok" mára bizony nem minősül elegendőnek 
olyannyira, hogy igényelni B osztályú címtartományt - sőt címet - nem igazán lehet. 

Igaz, a B osztályú címek a teljes címtér csak mintegy negyedét teszik ki, de a másik 2 
címosztály hálózataiból vagy túl kevés van és túl nagy méretűek (A osztály: 126 
hálózat, egyenként ~16 millió állomással), vagy pedig többet kell igényelni belőlük kis 
méretüknél fogva (C osztály: ~2 millió hálózat egyenként 254 állomással). A 
rugalmatlanság - mint oly sok más területen az iparban - itt is végzetessé vált. A B 
osztályú címek kimerülésének problémája 1993-ban jelentkezett. 

Egy további, napjainkra jellemző igény a mobiltelefonok és egyéb hordozható eszközök 
széleskörű elterjedésével került felszínre: minden ilyen eszköz rendelkezzen egyedi 
címmel. A Föld népessége napjainkban kb. 6.586.100.000 fő [5]. Természetesen nem 
állítható az, hogy a népesség valamennyi tagja rendelkezik vagy rendelkezni fog olyan 
eszközzel, mely tárgyalásunkat képezi, de a technológia és az országok fejlődése 
töretlen, és rövid távon a korlátok gátakká válhatnak. A fejlett országokban a lakosság 
többsége rendelkezik egy vagy több olyan eszközzel, melynek egyedi azonosítót 
szeretnénk adni, például nyomonkövethetőség, ellenőrizhetőség céljából. 

A 2. rétegbeli fizikai azonosítók (pl. MAC cím) - bár általában globálisan egyediek - 
azért nem alkalmasak címnek, mert nem alkotnak olyan hierarchiát, mellyel biztosítható 
elérésük a világ bármely pontján, kapcsolt hálózatokon keresztül. A 
forgalomirányítóknak olyan hatalmas méretű irányítási táblázatokat kellene 
menedzselniük, hogy pusztán a feladat gátolná őket elsődleges feladataik, az útválasztás 
és kapcsolás határidőn belüli elvégzésében. 

Protokoll-szinten megjelent a töredezettség hatékonyságának csökkenése (IP csomag 
maximális mérete 64 kbyte), az ICMP vezérlő- és hibajelző üzenetek között sok 
kihasználatlan volt. [8] 

Végezetül a ma egyre inkább teret nyerő szolgáltatás-minőség (Quality of Service) 
nyújtásához a forgalomirányító eszközöknek szükségük lenne az IP csomag olyan 
mezőire, paramétereire, melyek ezt a funkciót hatékonyan támogatják. A jelenlegi IP 
változat csak korlátozottan támogatja ezt. 

 

1.4. Magyarországi vonatkozás 
 



Hazánkban 2003 után az ADSL és a különféle kábeles szolgáltatások elterjedésével és 
árainak mérséklődésével robbanásszerű növekedés figyelhető meg. 

 

 

 

1.4. ábra.  Magyarországi címallokáció fejlődése 



2. Tárgyalás I - Az IPv4 szűk keresztmetszeteinek leküzdésére 
tett kísérletek 

 
 
 
 
A B osztályú címek kimerülése és az IP-címekkel való általános takarékoskodás életre 
hívott egy sor módszert, melyet világszerte alkalmaznak. 
 
2.1. Alhálózatok létrehozása 
 
Célja az volt, hogy egy megadott osztályú hálózatot (A,B vagy C) felosszanak 
alhálózatokra a töredezettség minimalizálásával. 

Következésképpen valahogy jelezni kellett a forgalomirányítók számára, hogy egy adott 
IP cím melyik alhálózathoz tartozik, hogy lehetséges legyen az irányítás elvégzése. 
Ennek eszköze az alhálózati maszk. 

Formátuma megegyezik az IPv4 címekével, ugyanúgy 32 bites érték. Viszont nem 
címet azonosít, hanem megmondja, hogy a hozzá tartozó IP cím MSB-je (most 
significant bit) felől hány bitet kell tekinteni a hálózatot azonosító résznek, legyen ez X. 
Értelemszerűen az állomás címbitek száma 32-X. Reprezentációja általában szintén 
pontokkal elválasztott decimális, de szokás közvetlenül az IP cím után írni a netid 
hosszát egy perjellel elválasztva. Egy példa: 

 
IP-cím:  01010101.01101101.10001100.00100111    →    85.109.140.39 
alhálózati maszk: 11111111.11100000.00000000.00000000    →    255.224.0.0 

Tömören: 85.109.140.39 / 11 
 
2.1.1. Fix hosszúságú alhálózati maszkok alkalmazása 
 
Jellemzője, hogy az adott hálózat összes alhálózata ugyanazt az alhálózati maszkot 
használja. Ezek közül is azt, amelyik a legnagyobb méretű alhálózaté. 

Előnye, hogy könnyen számítható és konfigurálható, az irányító protokollok körében 
jóval támogatottabb megoldás (RIPv1). Nem szükséges a hálózati maszk-információk 
továbbítása a hálózaton, kevésbé terhelő az irányítótáblák cseréje. 

Hátránya, hogy ha a legnagyobb alhálózat nagyságrendekkel nagyobb a többinél, 
rengeteg kihasználatlan cím lesz feleslegesen a tartományban. Elég példának említeni a 
forgalomirányítók közötti soros vonalakra jellemző 2 állomáscímet. Továbbá az 
alhálózatok közül kettő, a "subnet zero" és az irányított szórás tartományai nem 
használhatók fel alhálózatok címzéséhez, azaz egyetlen alhálózat címe sem kaphatja az 
eredeti hálózat címét, továbbá egyetlen alhálózat szórási címe sem egyezhet meg a teljes 
hálózat szórási címével. 

 
2.1.2. Változó hosszúságú alhálózati maszkok alkalmazása (VLSM) 



 
Itt minden alhálózat optimális esetben a 2 egy megfelelő hatványával felülről becsült 
méretű állomáscím-tartománnyal fog rendelkezni. 

A felosztásnál az alhálózatok adatait méretük szerinti csökkenő sorrendben kell 
számítani. 

Előnyei: a töredezettség a fix hosszú maszkolási technikához képest jelentősen 
kevesebb, a forgalomirányítók soros szakaszai 30-as maszkkal kitűnően kezelhetőek. 
Sőt, az újabb forgalomirányítók képesek kezelni a 31-es maszkot is. 

Hátrány: Az alhálózati maszk-információk továbbítása szükséges az irányítótáblák 
cseréjekor, ezért a RIP népszerű irányítóprotokollját át kellett dolgozni: a RIPv2 
szükségessé vált. A subnet zero és irányított szórás tartományai itt is 
forgalomirányítótól függően használhatók. A hálózatok számítása jóval nehezebb, 
ugyanis ügyelni kell a netid-k prefix tulajdonságának teljesülésére, azaz egyik netid sem 
lehet folytatása egy másiknak (ellenkező esetben átfedő tartományok keletkeznének). 
 
2.2 Osztályfüggetlen irányítás (CIDR) 
 
Az alhálózati maszkokkal való trükközéssel mindössze a szemcsézettség - az alhálózat-
méretek közötti különbség - javítható. 

Az autonóm körzetbe tartozó valamennyi forgalomirányító irányítótáblája kell 
tartalmazzon egy bejegyzést valamennyi hálózatról. Ez a sok-sok alhálózat 
létrehozásával tekintélyes méretűre növekszik. A RIP protokollt alapul véve a hálózaton 
történő periodikus irányítótábla-csere lényegi terhelést okoz az infrastruktúrának. 

Erre a problémára kínál megoldást az osztályfüggetlen irányítás. Lényegét tekintve a 
hálózati osztályazonosító helyett bizonyos kitüntetett prefixeket használnak a 
címbitekben, melyek alapját képezik az irányításnak. Megszűnik a címosztályok szerepe 
(innen az elnevezés). 

Egy irányítótábla-bejegyzés nem csupán egy, hanem több hálózat felé való továbbítási 
irányt ír le, azaz a célpontok nem egyedi hálózatok, hanem hálózatok csoportjai. Ezáltal 
az azonos irányba eső hálózatok adatai egy bejegyzéssel eltárolhatók. 

A CIDR esetében is beszélünk maszkokról, de szerepük eltér az alhálózati maszkokétól. 
Ez is 1-esek, majd 0-k sorozata, de folyamatos, és rövidebb, mint az alhálózati maszk. 
Több alhálózatot lehet leírni egyetlen maszkkal. 

Például a 152.64.0.0 cím a 255.252.0.0 maszkkal lefedi a 152.64.0.0, 152.65.0.0, 
152.66.0.0 és a 152.67.0.0 hálózatokat is. Ha ezen hálózatok felé irányuló csomagokat 
ugyanarra a portjára kell továbbítsa a forgalomirányító, akkor elegendő csak 1 
bejegyzés 4 helyett az irányítótáblában. Ez az ún. címaggregáció (address aggregation). 

Ha a célcímek mellé még a maszkot is hozzávesszük, nemcsak címaggregáció 
lehetséges, hanem az alhálózatok is változó hosszúak lehetnek, mint például a változó 
hosszúságú alhálózati maszkok alkalmazása (VLSM) esetében. 

Hátránya igazából akkor van, ha egy adott szervezet több telephellyel rendelkezik, mert 
ezek általában más-más útvonalakon érhetők el, így nem lehetséges a címaggregáció. A 



földrajzi helyhez kötöttség egyes alhálózatok címeinek újraszámolását követelheti a 
hatékonyság érdekében. 

 
2.3. Publikus és privát IP-címek 
 
Címzési övezetnek nevezzük azt a hálózatrészt, melyben biztosítani kell az IP-címek 
egyediségét. 

A publikus IP címek az IANA által kezelt címtartománnyal rendelkező címzési 
övezetből kerülnek ki. Bárhonnan megcímezhetők, globálisan egyediek. 

A privát IP címek ezzel szemben olyan tartományok, melyek tetszőleges számban 
felhasználhatók, globálisan nem, csak az adott hálózati szegmensen belül, lokálisan 
egyediek. Mindhárom hálózati címosztályra definiálva van a tartományuk [6]: 

A osztály: 10.0.0.0 / 8 
B osztály: 172.16.0.0 / 12 
C osztály: 192.168.0.0 / 16 

A gyakorlatban használják különféle ad-hoc LAN szegmensek címzésére, melyek nem 
rendelkeznek az Internet felé eléréssel. 

Haszna igazából akkor van ezen címtartományok használatának, ha képesek az ilyen 
címekkel ellátott állomások a publikus címűek elérésére. Ezt a problémát oldja meg a 
hálózati cím- és portfordítás mechanizmusa. 

 
2.4. A hálózati cím- és portfordítás 
 
Ezen technikák alapfeltételezése, hogy az állomások jelentős része csak kliensként vesz 
részt a hálózati kommunikációban, azaz kívülről nem szükséges, hogy lássák a rajtuk 
futó szolgáltatásokat. A szolgáltatást mindig egy adott IP cím-port páros jelenti. 

Beszélhetünk alkalmazásfüggő és alkalmazásfüggetlen megvalósításokról. Előbbiek 
angol terminológiával a proxy és ALG (application layer gateway) szolgáltatások. 
Utóbbiak a Network Address Translation (NAT) és Port Address Translation (PAT) 
szolgáltatások. Ezek jóval hasznosabbak, hiszen új alkalmazások nap mint nap 
jelenhetnek meg, melyek használni kívánják az Internet szolgáltatásait, és ezek 
támogatásának implementálása késleltetné azok bevezetését. 

 

2.4.1. Portok 
 

A NAT és PAT tárgyalása előtt szót kell ejteni a portok (TCP és UDP) tartományairól, 
melyeket az IANA két szegmensre bontott: 

0 - 1023 :  szerver portszámok. Egy adott állomáson futó portszámok ezek valamelyikét 
      allokálják, s ezen várják a bejövő kérelmeket. TCP esetén a háromfázisú 
      kézfogással (SYN, SYN+ACK, ACK primitívek) épül fel a kapcsolat. Az 
UDP 



      nem végez kapcsolatfelépítést (akárcsak az IP, de ez a 4. rétegben működik, 
mert az 
      IP nem végez portcímzést). 

1024 - 65535 : kliens portszámok. Kapcsolat kezdeményezésekor ezek valamelyikét a 
   kezdeményező folyamat a helyi állomáson (sajátgép) lefoglalja, s innen 
küldi a 
   csomagokat (vagy 4. rétegbeli terminológiával szegmenseket) a célgép 
egy 
   megadott portjára. 

A megadott portok az IANA ajánlásai, ettől eltérően lehet szervert futtatni a kliens 
portszámok tartományában is, de néhány országban ezt szankcionálják, különösen az 
ún. well-known portokhoz tartozó szolgáltatások esetében. Ilyen például az FTP 
fájlátviteli szolgáltatás parancs portja, a 21-es, vagy a webszerver-szolgáltatás 80-as 
portja. 

 

2.4.2. Network Address Translation (NAT) 
 

NAT-ról beszélünk, ha a privát címtartomány címeit több publikus címre képezzük le. 
Az ilyen publikus címek alkotják az ún. NAT Pool-t. 

 

Tulajdonságai: 

 

- transzparens címösszerendelés: a NAT eszköz (tipikusan forgalomirányító vagy egy 
PC forgalomirányítási funkcióra konfigurálva) a privát-publikus tartomány őreként a 
kimenő csomagok IP címét megváltoztatja a NAT Pool egyik IP címére, a visszaérkező 
csomagoknál pedig a publikus címeket a belső privát címekre írja át. 

- transzparens forgalomirányítás: a NAT eszköz által biztosított irányítási funkció IP 
csomagokat irányít a privát és publikus címzési övezet között, mindkét irányban. 

- kommunikációs viszony (session): az a kommunikációs egység, melyben egy adott 
címtranszformáció fenntartandó. A viszony eleje és vége TCP esetében a SYN és FIN 
jelzőbitekkel, UDP esetében pedig az első csomag megérkeztével és időzítés lejárásával 
(timeout) határozható meg. 

- ICMP hibaüzenetek adatrészének transzformációja. Biztosítja a belső tartományban 
lévő állomás és a publikus állomás közötti adattovábbítás során felmerült hibákról való 
értesítését a feleknek. 

 

Beszélhetünk statikus és dinamikus NAT-ról. Statikus esetben a címösszerendelés az 
irányítási övezetek között statikus. Dinamikus esetet a 2.4.4. alpontban tárgyalom. 

 



A tradicionális NAT esetén a belső hálózat csomópontjai elérhetik a külső hálózati 
csomópontokat (szervereket). Ennek jellemzői: 

- egyirányú (belső → külső) kapcsolatkezdeményezés 

- diszjunkt címzési övezetek 

- külső hálózati (irányítási) információk hirdethetők a belső hálózaton 

- egy külső IP címet egyidőben csak egy belső IP cím használhat. 
 

Kétirányú NAT-ról beszélünk, ha a kommunikációs viszony nem csak belülről, hanem 
kívülről - a külső hálózatból - is kezdeményezhető. Jellemzői: 

- DNS ALG (névszolgáltatás alkalmazásszintű kétirányú átjáró funkciója) 
megvalósítása szükséges a megfelelő transzparens működéshez 

- a belső információk nem hirdethetők a külső hálózat felé 

 

Erőforrásigényes megoldások (főként processzorigényes), mert nem csak 3. rétegbeli 
funkciókat kell ellátniuk a portok kezelése miatt. Továbbá: 

- keresést kell végezni a címtranszformációs táblázatban 

- cím- és portszámcserét kell végrehajtani a csomagokon 

- ellenőrző összegek újraszámolása szükséges 

 

További hátrányként róható fel, hogy az összerendelési információk létrehozása, 
karbantartása és megszüntetése adminisztrátor beavatkozását igényli. 

Tagadhatatlan előnyként azonban a hálózat biztonságosabbá válik a közbenső szűrési 
lehetőség révén. 

 
2.4.3. Port Address Translation (PAT) 
 

PAT-ről beszélünk, ha a NAT pool egyelemű, azaz csupán egyetlen publikus IP cím áll 
rendelkezésre, amire leképezhetjük a belső hálózat címeit. A belső hálózat összes 
állomása ezzel az egy publikus címmel jeleníthető meg a hálózaton. Nyilvánvalóan a 
portszámok egyedisége szükséges ahhoz, hogy bejövő csomag esetén a demultiplexálás 
elvégezhető legyen. Néhány internetszolgáltató előrszeretettel alkalmazza, mivel az 
ügyfelek döntő többsége weblapok megtekintésére, levelezésre használja az Internetet. 

Egyéb tulajdonságai megegyeznek a NAT-éval. Legnagyobb hátránya, hogy port-
ütközések léphetnek fel, ezt megfelelő módon (például az adott operációs rendszerrel) 
kezelni kell. 

 

2.4.4. Dinamikus transzparens átjárás az UPNP segítségével 
 



Az előbb tárgyaltak közös jellemzője az volt, hogy statikus módon, adminisztrátor által 
beállítva végezték a csomagok továbbítását, információinak átalakítását. 

Felmerül az igény, hogy ne kelljen az adminisztrátorra hagyatkozni, legyen képes 
bármely állomás a továbbító információk létrehozására, menedzselésére, törlésére. 

Az UPNP (Universal Plug and Play) szolgáltatás gyűjtőfogalom, mely számos eszközt 
és szolgáltatást ölel fel. Célja az, hogy automatikus konfigurálást biztosítson otthoni és 
helyi hálózatokon át egy sor eszköz számára, legyen az akár egy Hi-Fi torony, illetve - 
hogy a tárgyalás ne menjen el más irányba - egy forgalomirányító NAT funkciója. 
2001-ben szabványosították. 

A használathoz az átjárást igénybe vevő alkalmazás (vezérlési pont) és az átjárást 
biztosító eszköz (IGD) UPNP-támogatása egyaránt szükséges. 

Kliens és átjáró oldalon is egy sor protokollt kell implementálni: SSDP, HTTP, XML, 
SOAP, GENA, DOM [7]. 

Az IGD eszköz megkeresése az SSDP (Simple Service Discovery) protokoll 
segítségével, IP multicast továbbítást használva történik. Az átjáró válaszüzenetében 
megküld egy URL-t, melyen elérhetők az eszköz tulajdonságai, konfigurációs 
lehetőségei, mindez XML formátumban. 

Ha elérhető az ún. WanIPConnection szolgáltatása az IGD-nek, akkor a vezérlési pont a 
SOAP (Simple Object Access) protokollt használva - a távoli eljáráshívás 
mechanizmusához hasonlóan - utasítja az IGD-t bizonyos tevékenységek elvégzésére. 

Az általunk igényelt tevékenység az ún. portforwarding. Meg kell adni, hogy az IGD 
külső hálózati oldalról nézve bizonyos portjára (TCP vagy UDP és a szám) érkező 
csomagokat melyik belső IP cím felé, és annak melyik portjára továbbítsa. Ekkor 
nyilvánvalóan kétirányú (bi-directional) NAT-ről illetve PAT-ről beszélünk. Lehetővé 
válik ezáltal a belső hálózat állomásain futó szolgáltatások elérése bárhonnan az 
Internetről. 

A szolgáltatás előnye és hátránya összekapcsolódik: az IGD eszköz adminisztrációja 
könnyű, de felügyelete sokkal összetettebb. Internetszolgáltatók esetén folyamatosan 
monitorozni kell az előfizetői csomópontok IGD eszközének portleképzés-bejegyzéseit, 
szükség esetén törölni azokat. E mellett a forgalomirányítók korábbi UPNP 
implementációi számos sebezhető ponttal rendelkeztek, melyeket a mostani firmware-
frissítésekkel sikerült csak orvosolni. Ha a hálózat számára maximális biztonságot 
kívánunk foganatosítani, nem célszerű az UPNP szolgáltatás engedélyezése. 



3. Tárgyalás II - Az IPv6 kifejlesztése 
 
 
3.1. Az IPv6 előtörténete 
 
A ténylegesen új protokoll kidolgozását megelőzte 3 projekt, melyek megpróbálták 
életben tartani az IPv4-et [11]: 

- CATNIP (Common Architecture for Next Generation Internet Protocol): Az Internet 
(IPv4, 
  TCP, UDP), az OSI (CLNP, TP4, CLTP) és a Novell (IPX,SPX) protokollok közös 
tulajdon- 
  ságainak egyesítését célozta 

- TUBA (TCP and UDP with Bigger Addresses): A meglévő IPv4 hálózati réteget 
lecserélte 
  az ISO CNLP protokolljával. Ez nagyobb címteret biztosított, miközben a TCP és 
UDP 
  vonatkozásában semmilyen változtatásra nem volt szükség. 

- SIPP (Simple Internet Protocol Plus): Eltávolították a hasztalan funkciókat az IPv4-
ből, át- 
  alakították a csomag fejét a hatékonyabb feldolgozás érdekében, és megnövelték a 
címteret 
  32 bitről 64 bitre. Szem előtt tartották a későbbi 128 bitre váló átállást is. 
 
Jogos lehet a kérdés: mi történt az IPv5-tel? Volt egyáltalán ilyen protokoll? [12] 
 
A 70-es évek végén kidolgoztak egy ST nevű protokollt, az Internet Stream Protocol-t, 
és kísérleti céllal használták hang- és videoátvitelre, valamint elosztott szimulációk 
megvalósításához. Két évtized múltán a protokollt felülvizsgálták, létrejött az ST2. Ezt 
a protokollt már elkezdték implementálni kereskedelmi projektek számára olyan nagy 
nevek, mint az IBM, NeXT, Apple és a Sun. 

A protokoll lényegi változása volt az IPv4-gyel szemben, hogy összeköttetés-alapú volt, 
ellentétben az IPv4-gyel. E mellett garantált minőségi paramétereket nyújtott (QoS). 

 

Az igazi áttörés, az IPv6 megalkotása a 90-es évek elejéhez és az Internet Engineering 
Task Force (IETF) nevéhez fűződik. Ők a protokollt IPng-nek, azaz IP Next 
Generation-nek nevezték el. 1994-ben, a torontoi IETF találkozón szorgalmazták az 
IPv6 kifejlesztését. Ajánlásuk az 1752-es RFC-ben olvasható, "The Recommendation 
for the IP Next Generation Protocol" címen. Az IETF igazgatói megalapították az 
Address Lifetime Expectation (ALE) csoportot, melynek munkája az IPv4 
életciklusának nyomonkövetésében teljesedett ki. Ők jósolták meg, hogy várhatóan 
2005 és 2011 között bekövetkezik az IPv4 címek végleges kimerülése. 

  
3.2. Az IPv6 kidolgozása során figyelembe vett tényezők 



 

3.2.1. Aspektusok 
 

Az előbbi fejezetben ismertetett szűk keresztmetszeteken kívül különféle 
infrastruktúrális és kompatibilitási tényezők is sürgették az új protokoll kidolgozását: 

 

1. Új számítógép- és kommunikációs technológiák megjelenése 
- a számítógépek és forgalomirányítók teljesítménye nő, 
- új hálózati technológiák jelennek meg: pont-pont szatellit összeköttetés, 
  ATM, vezeték nélküli hálózatok (infrared, spread-spectrum) 

 
2. Új alkalmazások megjelenése 

- ezek olyan szolgáltatásokat igényelnek, amelyeket a jelen protokollok 
nem 
  biztosítanak, pl. a multimédia  alkalmazások esetén a kép- és hang 
hatékony 
továbbítása. 
- A valós idejű audio és video kommunikácóhoz olyan protokollok 
  szükségesek, amelyek a késleltetést bizonyos korláton belül tartják, és 
  az audio és a video szinkronizálható. 

 
3. A hálózat méretének és terhelésének növekedése, barangolási funkciók 

- az Internet növekedése exponenciális, mérete 9 havonta 
megduplázódik. 
- hamarosan szinte minden eszköznek IP címe lesz (pl. szenzorhálózatok) 
- az Internet terhelése a méreténél is gyorsabban növekszik. Széles 
   rétegek számára is elérhető, akik üzleti célokra és szórakozásra 
használják. 
   Képek és video továbbítása nagyobb hálózati forgalmat generál, mint a 
   szöveg továbbítása. 
- az automatikus keresőrendszerek is nagyban hozzájárulnak a forgalom 
  növeléséhez. 
- a barangolás (roaming) támogatása alhálózatok között 

 
4. Új politikák 

Ahogy az Internet új iparágak és új országok felé terjeszkedik, új 
adminiszt–ratív hatóságokra van szükség. Ehhez új adminisztratív 
politikát kell érvényesíteni. Az Internet architektúrája és protokollja is 
egyre jobban eltávolodik a centralizált modelltől. 
 

 
5. Biztonsági kérdések 

A hálózati támadások széles palettája elleni védekezés, a támadási 
felületek minimalizálása mindenki számára cél. 



A hálózatmenedzsment hatékonyabb, közvetlenebb támogatása 
szükséges. 
 

3.2.2. Az autonóm körzetek elve 
 

Az Internetet tekinthetjük egymással összekapcsolt autonóm körzetek összességeként. 
Mivel a kiépített fizikai hálózat teljes egészét nem lehet lecserélni egy új protokoll 
miatt, alkalmazkodni kellett ahhoz. 

 

 

 

3.1. ábra. Az Internet, mint autonóm körzetek halmaza [9] 
 
Az autonóm rendszereken belül használt forgalomirányítókat interior gateway-eknek, az 
autonóm rendszereket a maghálózathoz csatolókat pedig exterior gateway-eknek 
nevezzük. A megfelelő routing protokollok pedig: az Interior Gateway Protocol (IGP) 
és az Exterior Gateway Protocol (EGP). Az egyes autonóm rendszerek különböző 
típusú IGP-vel rendelkezhetnek, az EGP azonban egységes az egész Internetre nézve. 
[9] 

Az állomások és a forgalomirányítók nem tárolnak a teljes Internetre vonatkozó 
irányítási információt. A routing információ tárolása hierarchikus: 



 
• a host-ok csak annyi routing információt tárolnak, amely elegendő ahhoz, hogy 

az ugyanahhoz a hálózathoz csatolt állomások és interior gateway-ek számára 
továbbíthassák a csomagokat 

• az interior gateway-ek csak annyi routing információt tárolnak, amely elegendő 
ahhoz, hogy az ugyanahhoz az autonóm rendszerhez csatlakozó állomások és 
interior gateway-ek számára továbbíthassák a csomagokat, 

• az exterior gateway-ek csak annyi routing információt tárolnak, amely 
elegendő ahhoz, hogy egy interior gateway vagy egy másik exterior gateway 
számára továbbíthassák a csomagokat. [9] 

 

3.2.3. Kapcsolat az ISO OSI referenciamodellel 
 

A bevezetőben ismertettem az OSI modellt, ezt szükségtelen újra megtenni. Az IPv6 
szintén 3. rétegbeli, azaz hálózati rétegbeli protokoll. 

Az adatkapcsolati réteg protokolljai közül nyilván nem lesz mind képes az IPv6 
beágyazására és így továbbítására. A ma elterjedt és széles körben használt ilyen 
protokollok pl. Ethernet, HDLC, PPP LCP és Frame Relay LMI keretei minden 
bizonnyal képesek lesznek rá, hiszen nem függenek a felsőbb protokolloktól, mint 
ahogyan régen a SLIP. 

Az alsóbb rétegekkel való kapcsolatra a 6. fejezetben térek vissza. 

 

3.3. Az IPv6 protokoll tervezési terének áttekintése 
 

A tervezők két lehetőség közül választhattak a fejlődési irány kijelölésekor: 

- revolúciós irány: a régi IPv4 protokollt egy jobb ISO/OSI modellt tökéletesen 
implementáló protokollal váltják fel 
- evolúciós irány: a meglévő protokoll koncepciójának átdolgozásával, javításával 
hozzák létre az új protokollt 
 
Az evolúciós irány - akárcsak az AMD-Intel processzorok párharcának terén - itt is 
győzedelmeskedett. 
 
 



 
 

3.2. ábra. Az IPv6 tervezési tere [8] 
 
A táblázatból kitűnik, hogy az evolúció leginkább a címzési rendszer és a szolgáltatási 
minőség területeit érinti. 

Az IPv6 megtartja az IPv4 számos olyan tulajdonságát, melyek hozzájárultak annak 
sikeréhez, mint például: 

- összeköttetés nélküli adatgramma-kézbesítés 
- a küldő megválaszthatja az adatgramma méretét 
- a küldő meghatározhatja az ugrások (forgalomirányítókon való áthaladás) számát. Itt 
  megjegyzendő, hogy távolságvektor alapú irányító protokollokat feltételez az 
irányításhoz. 
- megmarad az adatgramma darabolhatóságának lehetősége 
 

A legfontosabb változtatások az IPv4-hez képest áttekintő jelleggel: 

 

- nagyobb címtartomány. 32 bit helyett 128 bitet használunk címzésre. 

- rugalmasabb fej (header) formátum. Új, a régivel nem kompatibilis adatgramma 
formátum. 
  Az IPv6 több opcionális fejet tartalmazhat. 

- javított opciók. Opcionálisan vezérlő információk is továbbíthatók. Az IPv4-hez 
képest 
  újabb opciók. 

- erőforrás-allokáció támogatása. Az IPv4 type-of-service specifikációját felváltja egy 
  mechanizmus, amely megengedi hálózati erőforrások előzetes lefoglalását (garantált 
  sávszélességet és késleltetést igénylő alkalmazásokhoz). 

- a protokoll bővítésének lehetősége. A protokollhoz utólag új tulajdonságok adhatók, 
   amellyel alkalmazkodni lehet a megváltozott körülményekhez. 



4. Tárgyalás III - Címformátum, címzési módok 
 
 
4.1. Az IPv6 címtere és a címek reprezentációja 
 
Az új címtér 32 bit helyett 128 bites, mellyel az elméletileg megcímezhető állomások 
száma 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456. E nagyságrend 
érzékeltetéséhez elég annyit mondani, hogy a Föld minden egyes négyzethüvelyknyi 
területére 3,7*1021 cím jut. A belátható jövő számára ez a mennyiség minden bizonnyal 
elegendő lesz. Jelenleg a címtérnek csupán 15%-át allokálták, a maradék 85%-ot 
jövőbeli felhasználásra fenntartják. 

Az IPv6 címek megjelenésükben nem hasonlítanak az IPv4 megszokott címeihez. 
Szokásos ábrázolásuk 8 darab, kettőspontokkal elválasztott hexadecimális 
számjegynégyes, a következő szabályokkal: 

- a tetszőleges számú bevezető nulla elhagyható, csoporton belül is 
- folytonos, végig nulla csoport helyettesíthető 2 darab kettősponttal "::", de csakis 
egyetlen ilyen csoport 

Egy teljesen kiírt cím a következőképpen néz ki: 

 3ffe:3700:0200:00ff:0000:0000:0000:0001 

Ez a cím azonban a következő formákban is felírható, a fenti szabályokat betartva: 

 3ffe:3700:200:ff:0:0:0:1 

 3ffe:3700:200:ff::1 

A :: sorozatot a bináris reprezentációba való átalakításkor az értelmező behelyettesíti 0-
kkal mindaddig, amíg a cím 128 bit hosszú nem lesz. Ha több ilyen helyettesítés is 
megengedett lenne, nem lehetne egyértelműen eldönteni, hogy melyik résznél hány 
darab 0-val kell kiegészíteni a címet a szükséges hosszra. Ez az oka annak, hogy csak 
egyetlen ilyen rövidítés megengedett. 
Olyan heterogén környezetben, ahol IPv4-et és IPv6-ot használó állomások is 
találhatók, kényelmi szempontból szokták alkalmazni az IPv6 címek olyan formában 
történő felírását, mely hasonlít az IPv4-ben megszokott alakhoz, konkrétan az IPv6 cím 
alsó 4 bájtját feleltetik meg az IPv4-es címnek. Például a 192.168.0.2 címet az alábbi 
alakokban írhatjuk fel: 
 
0:0:0:0:0:0:192.168.0.2 
::192.168.0.2 
::C0A8:2 

 
A cím az alábbi részekből épül fel: 
 

 
 

4.1. ábra. IPv6 cím általános felépítése 



 

A globális irányítási prefix vagy egy adott telephelyhez rendelt címtartományt jelöl, 
vagy valamilyen speciális címet (pl. multicast). Az alábbi táblázat (2006. február 27-ei 
állapot) ezekről ad áttekintést. 

 

Rendeltetés A teljes 
címtérből való 
részesedés 

Hexadecimális 
prefix 

Kapcsolódó 
dokumentum 

Fenntartva az IETF által 883/1024 0000::/8 *1 *4 
0100::/8 
0200::/7 
0400::/6 
0800::/5 
1000::/4 
4000::/3 
6000::/3 
8000::/3 
A000::/3 
C000::/3 
E000::/4 
F000::/5 
F800::/6 
FE00::/9 
FEC0::/10 *3 

RFC3513 
RFC3513 
RFC4048 
RFC3513 
RFC3513 
RFC3513 
RFC3513 
RFC3513 
RFC3513 
RFC3513 
RFC3513 
RFC3513 
RFC3513 
RFC3513 
RFC3513 
RFC3879 

Globális unicast 1/8 2000::/3 *2 RFC3513 
Link-local unicast 1/1024 FE80::/10 RFC3513 
Egyedi helyi unicast 1/128 FC00::/7 RFC4193 
Multicast 1/256 FF00::/8 RFC3513 

 

4.1. táblázat. Az IPv6 címtér felosztása 
 

*1 A “meghatározatlan cím”, a “loopback cím” valamint a beágyazott IPv4 címmel 
rendelkező IPv6 címek ebből a tartományból kerülnek ki. 

*2 Maga az IPv6 unicast címtér az FF00::/8 (multicast) kivételével felöleli a teljes 
IPv6 címteret, azonban az IANA által kiosztott címek jelenleg csak ebből a 
tartományból kerülnek ki. Az így kiosztott tartományokat az IANA regisztrálja. 

*3 Korábban a Site-local típusú címek prefixeként definiálták, ez azonban 2004. 
szeptemberével érvényét vesztette. 

*4 A 0000::/96 korábban az “IPv4 címekkel kompatibilis IPv6 címek“ 
tartományaként volt ismert. Ezt azonban 2006. februárjában érvénytelenítette az 
RFC4291. 

Az alhálózati azonosító egy adott szegmenst azonosít a telephelyen belül. Több ilyen 
azonosító tartozhat egyetlen szegmenshez. 



Az interfész azonosító egy interfészt egyértelműen jelöl ki az adott szegmensben. Egy 
adott szegmensre nézve egyedinek kell lennie, hasonlóképpen, mint egy adott 
szegmensen belül a MAC címnek. 

 

4.2. címzési módok 
 

Beszélhetünk unicast, anycast és multicast címzési módokról. 
Ezek rendeltetése nagymértékben hasonlít az IPv4 már ismert unicast, multicast és 
broadcast technikáihoz. 

Az IPv6 címeket interfészekhez rendeljük – hasonlóan az IPv4-hez – nem pedig az OSI 
terminológiában említett csomópontokhoz, ezáltal egy csomópont minden egyes 
interfésze kell rendelkezzen legalább egy unicast címmel (lásd 4.2.1.). 

Egy interfész azonban rendelkezhet több címmel is, legyen az bármilyen típusú. Egy 
csomópont ezáltal egyértelműen azonosítható bármely interfészének unicast címe 
segítségével. 

Az IPv6 nem rendelkezik broadcast jellegű címzéssel. Ezt a funkcionalitást a multicast 
(lásd 4.2.2.) valósítja meg. 

Ennek következményeként a csupa 0-ból illetve csupa 1-ből álló címek is ugyanúgy 
érvényesek, mint bármelyik másik, míg az IPv4-ben ezeknek speciális szerepe volt – 
rendre magát a hálózatot illetve a szórási tartományt azonosították. 

 

4.2.1. Unicast címzési mód 
 

Egyetlen interfészt jelöl ki a teljes hálózaton. Azonban megfigyelhetők sajátos jellegek, 
szerepek, melyeket betölthet egy-egy ilyen cím a hálózatban. 

A következő típusokat különböztetjük meg: 

Aggregálható globális unicast címek: ezek lényegében az IPv4 publikus címeinek 
szerepét veszik át. A globális irányítás megoldott rájuk, az Internet IPv6 részén bárhol 
elérhetőek. Globális irányítási prefixük 001 a három legnagyobb helyiértéken. Ahogyan 
nevük is mutatja, ezeket a címeket összegezni, aggregálni lehet a prefixitás teljesülése 
esetén a hatékony irányítási infrastruktúra megvalósításának érdekében. 

 

001 TLA ID 
13 bit 

RES 
8 bit 

NLA ID 
24 bit 

SLA ID 
16 bit 

Interface ID 
64 bit 

 

4.2. ábra. Az aggregálható globális unicast címek struktúrája 
 

TLA ID (Top-Level Aggregation Identifier): Az irányítási hierarchia legmagasabb 
szintjét azonosítja. Adminisztrációjukat az IANA végzi, és helyi Internet regisztrációs 
központokhoz rendelik hozzá, melyek ezután egyedi TLA ID-t rendelnek a legnagyobb 



szolgáltatási területtel rendelkező Internetszolgáltatók számára. Az IPv6 Internetre 
vonatkozó irányítási hierarchiájában ezen a szinten elhelyezkedő forgalomirányítók 
nem rendelkeznek alapértelmezett útvonallal, csak az ezen azonosítókra vonatkozó 16 
bit prefixűekkel, valamint a TLA ID által kijelölt irányítási régióhoz tartozó további 
bejegyzésekkel. 

RES: A jövőbeli felhasználásra fenntartott bitek. Célja, hogy a TLA ID illetve a 
következőkben ismertetett NLA ID bitjeinek száma változtatható legyen. 

NLA ID (Next-Level Aggregation Identifier): Lehetővé teszi az internetszolgáltatók 
számára, hogy többszintű címzési hierarchiát alakítsanak ki saját hálózatukon belül, 
mely lehetővé teszi az alájuk tartozó szolgáltatók felé történő forgalomirányítást, 
továbbá a szervezeti egységek azonosítását. Az internetszolgáltató hálózatának 
struktúráját nem ismerik a legfelsőbb szinten elhelyezkedő forgalomirányítók. A 001-es 
prefix, a TLA ID, a RES és az NLA ID együtt egy olyan 48 bites prefixet alkot, melyet 
egy – az Internet IPv6 részéhez csatlakozó – szervezeti telephelyhez rendelhetünk. 
Telephely alatt az adott szervezet hálózatát, vagy annak egy részét értjük, amelynek 
földrajzi elhelyezkedése jól definiált (például egy iroda, egy épületkomplexum vagy egy 
campus). 

SLA ID (Site-Level Aggregation Identifier): Egyedülálló szervezetek használják saját 
alhálózataik azonosítására. Többszintű címzési hierarchia, hatékony irányítási 
infrastruktúra hozható létre a segítségével. Az IPv4-hez hasonlítva azt mondhatjuk, ez 
akkora szabadságot jelent, mintha egy A osztályú címet osztanánk ki egy szervezet 
számára, feltételezve, hogy az utolsó oktet az egyes alhálózatokon található állomások 
azonosítására szolgál. A szervezet hálózatát nem látja az internetszolgáltató. 

Interface ID: Egy megadott alhálózaton található interfészt jelöl ki. Analóg az IPv4 
címek host ID részével. 

Összegezve a fentieket, a cím felosztható 

- egy 48 bites, publikus topológiát azonosító, 

- egy 16 bites, telephelyi topológiát azonosító valamint 

- egy 64 bites interfészt (és ezáltal csomópontot) azonosító 

részre. 

A publikus topológia alatt a kisebb-nagyobb internetszolgáltatók azon közösségét 
értjük, melyek hozzáférést nyújtanak az IPv6 Internethez. A telephelyi topológia az 
adott szervezet összes alhálózatát fedi le, míg az interfész azonosító egy szervezet 
telephelyének adott alhálózatán található egyedi interfészt jelöl. 

Ez utóbbi vita tárgya a mai napig is az IETF-ben, mert jelen elképzelés szerint – nem 
kötelező érvénnyel – a MAC címből származtatnák (az automatikus konfiguráció 
esetén, lásd 9.1.9.), ezáltal bármely csomópont kapcsolódásának nyomonkövetése 
lehetséges. Jelen ajánlás szerint a 001 és 111 közötti prefixszel rendelkező unicast 
címek esetén az ún. EUI-64 (Extended Unique Identifier) formátum alkalmazandó, 
melyet az IEEE definiált. 

Három megközelítése létezik: 



1. Az adott csomópont már rendelkezik EUI-64 azonosítóval. Ekkor az interfész 
azonosítót az U (universal/local) bit invertálásával kapjuk. Tekintsük az alábbi, 
globálisan egyedi EUI-64 azonosítót: 

|0              1|1              3|3              4|4              6| 
|0              5|6              1|2              7|8              3| 
+----------------+----------------+----------------+----------------+ 
|cccccc0gcccccccc|ccccccccmmmmmmmm|mmmmmmmmmmmmmmmm|mmmmmmmmmmmmmmmm| 
+----------------+----------------+----------------+----------------+ 

c: a vállalatot azonosító rész 
0: az universal/local bit értéke, azaz globálisan (1) vagy csak helyileg (0) egyedi 
az azonosító 
g: az invididual/group bit értéke 
m: a gyártó által kiválasztott azonosító 

Az IPv6-beli inferfész azonosító ekkor következőképpen mutat: 

|0              1|1              3|3              4|4              6| 
|0              5|6              1|2              7|8              3| 
+----------------+----------------+----------------+----------------+ 
|cccccc1gcccccccc|ccccccccmmmmmmmm|mmmmmmmmmmmmmmmm|mmmmmmmmmmmmmmmm| 
+----------------+----------------+----------------+----------------+ 

A különbség mindössze annyi, hogy az MSB felőli 7. bithelyiértéket invertáltuk. 

2. Az adott csomópont az IEEE 802-ben rögzített 48 bites MAC címmel 
rendelkezik. Az eljárás során 0xFF és 0xFE hexadecimális értékeket szúrunk be 
a MAC cím gyártót azonosító része után. Ekkor az alábbi mintát kapjuk (a 
betűkódok megegyeznek az előbbivel): 

|0              1|1              3|3              4|4              6| 
|0              5|6              1|2              7|8              3| 
+----------------+----------------+----------------+----------------+ 
|cccccc1gcccccccc|cccccccc11111111|11111110mmmmmmmm|mmmmmmmmmmmmmmmm| 
+----------------+----------------+----------------+----------------+ 

3. Az adott csomópont nem rendelkezik globálisan egyedi azonosítóval. Ilyenek 
például a LocalTalk és az Arcnet szegmensek. Az EUI-64 formátumú 
azonosítójuk kialakításához vegyük a szegmensazonosítót (pl. a LocalTalk 8 
bites csomópont azonosítóját), majd végezzünk baloldali helykitöltést csupa 0 
sorozattal. Így például a 0x4F azonosítóból az alábbit kapjuk: 

   |0              1|1              3|3              4|4              6| 
   |0              5|6              1|2              7|8              3| 
   +----------------+----------------+----------------+----------------+ 
   |0000000000000000|0000000000000000|0000000000000000|0000000001001111| 
   +----------------+----------------+----------------+----------------+ 

Érdemes megfigyelni, hogy ezáltal az universal/local bit értéke is 0 lesz, azaz 
nem globálisan egyedi azonosítót kapunk! 

2001 elején az RFC 3041-ben definiáltak az automatikus konfiguráció (lásd 9.1.9.) 
számára egy olyan algoritmust, mely álvéletlen interfészazonosítókat biztosít, adott 
szegmensre vonatkozó hatókörrel (link-local). Ez a cím nem állandó, időről időre 
változik. A generálás lépései: 

1. Egy 64 bites álvéletlen számot generálunk – vagy, ha rendelkezésre áll, az előző 
számítás eredményét vesszük –, majd ehhez hozzáadjuk az EUI-64 interfész azonosítót. 



2. Az összegre alkalmazzuk az MD5 hasítófüggvényt. 

3. Vegyük az MD5 érték 64 bitjét az MSB felől, majd ennek szintén MSB felőli 6. 
helyiértékét állítsuk 0-ra, ezzel jelezve, hogy az azonosító csak helyileg egyedi. 

4. Vegyük az MD5 érték LSB felőli 64 bitjét, és ezt tároljuk el későbbi felhasználásra. 

 

Link-local címek: Egy adott szegmensben található szomszédok között, illetve a 
szomszédok megtalálához használható. Például: egy forgalomirányító nélküli IPv6 
hálózatban az adott vonalra kapcsolt állomások használják egymással való 
kommunikációra. Analóg az IPv4-nél ismert Automatic Private IP Addressing (APIPA) 
169.254.0.0/16 címével. Globális irányítási prefixének eleje 1111 1110 10. Hatóköre 
csak a helyi szegmensre terjed ki. 

 

1111 1110 10 000...000 
54 bit 

Interface ID 
64 bit 

 

4.3. ábra. Link local típusú cím struktúrája 
 

A szomszédok feltérképezésének folyamatának szükséges feltétele, hogy az interfészek 
rendelkezzenek ilyen címmel. Ezt segítendő, automatikusan beállításra kerülnek még 
akkor is, ha egyébként az adott interfész nem rendelkezik unicast címmel. Erről az 
automatikus konfigurációról a 9.1.9. pontban lesz szó. A 64 bites interfész azonosító 
esetében e címek prefixe mindig FE80::/64. Egy IPv6-képes forgalomirányító nem 
továbbítja az ezen címek között végbemenő forgalmat a szegmensen kívülre. 

Site-local címek: Adott szervezeten belül egymással kommunikáló állomások között 
használják. Globális irányítási prefixének eleje 1111 1110 11. Lényegét tekintve 
megfelel az IPv4 privát címterének (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 és 192.168.0.0/16). Ebből 
kifolyólag az intraneteken (Internet felé közvetlen kapcsolattal nem rendelkező 
hálózaton) biztonsággal használható az adott telephely állomásainak címzésére a 
globális címekkel való ütközés veszélye nélkül. Ezek a címek nem érhetők el „külső” 
helyekről, de gondoskodni kell arról a forgalomirányítók esetében, hogy ne továbbítsák 
az ilyen jellegű forgalmat a telephelyen kívülre. Hatóköre az adott telephelyre terjed ki. 

 

1111 1110 11 000...000 
36 bit 

Subnet ID 
18 bit 

Interface ID 
64 bit 

 

4.4. ábra. Site local típusú cím struktúrája 
 

A Link-local címekkel ellentétben ezeket nem konfigurálja be semmi 
alapértelmezésben, a hozzárendelést vagy az állapotmentes vagy az állapottartó 
automatikus konfigurációval végezhetjük el. Erről a 9.1.9. pontban lesz szó. 



Az alhálózat azonosítója segítségével – a legegyszerűbb esetet tekintve – 65536 
alhálózatot hozhatunk létre telephelyünkön belül. Természetesen átgondolt tervezéssel 
inkább célszerű egy hierarchikus, aggregálható irányítási infrastruktúrát létrehozni, 
mindig szem előtt tartva a szükséges tartalékokat. 

A 64 bites interfész azonosító szerepe megegyezik az előbbiekben tárgyalttal. 

Érdekes megfigyelni, hogy a Site-local címek és a globális aggregálható címek az első 
48 bit kivételével azonos struktúrájúak. A globális címek esetében az SLA ID mező 
jelöli ki az alhálózatot az adott szervezeten belül, a Site-local címek esetében pedig a 
Subnet ID látja el ugyanezt a feladatot. Ebből kifolyólag létrehozható egy olyan, 
alhálózatokra bontott irányítási infrastruktúra, amelyben mind Site-local, mind globális 
címek szerepelhetnek. Ez az IPv4 szűk keresztmetszeteinél tárgyalt NAT funkció 
transzparens megvalósítására ad lehetőséget, azonban ezt a forgalomirányítókón 
megfelelően konfigurálni is kell. 

Tekintsünk egy példát: legyen adott a globális 3FFE:FFFF:4D1C:221A::/64, valamint a 
Site-local FEC0:0:0:221A::/64 cím. Az alhálózatot a Subnet ID/SLA ID 221A értéke 
azonosítja. Bár az alhálózat azonosító megegyezik mindkét prefix esetében, mindkét 
prefixről értesíteni kell az irányítási infrastruktúra megfelelő résztvevőit, hogy mindkét 
formában elérhetőek  legyenek a kívánt célállomások. 

Speciális címek: Ezek közül az egyik a már IPv4 esetén (127.0.0.1) is jól ismert 
loopback cím. IPv6-beli rövidített alakja ::1. Ezzel egy adott állomás saját magát 
címezheti meg illetve magának küldhet csomagokat anélkül, hogy bármilyen 
interfészével csatlakozna a hálózathoz. Az ilyen címekkel rendelkező csomagokat 
semmilyen esetben sem szabad továbbítania a forgalomirányítóknak, és adott hálózati 
szegmensben sem jelenhet meg. 

A másik speciális cím az úgynevezett „meghatározatlan cím” (unspecified address). 
Lényegében a cím jelenlétének hiányát jelenti. Funkciója azonos az IPv4-ben megismert 
0.0.0.0 címével. Tipikusan akkor használják feladócímként, ha az egyértelmű cím még 
nem került megállapításra (lásd 9.1.9. automatikus konfiguráció). Ez a cím nem 
használható interfészek esetén és célcímként sem. 

Kompatibilitást megvalósító címek: Az IPv4-ről IPv6-ra való átállást segítendő, e két 
protokollváltozatot használó heterogén környezetre definiálták az alábbi típusokat: 

• IPv4-kompatíbilis címek: olyan állomások használják, melyek nyilvános 
címeket használó IPv4 infrastruktúrán (pl. Internet) át kommunikálnak IPv6 
protokollal. Alakjuk ::w.x.y.z , ahol w.x.y.z az IPv4-nek megfelelő pontokkal 
elválasztott decimális alak. 

• IPv4-re leképzett címek: ezekkel egy IPv6 állomás felé jelezhetjük, hogy az 
adott címzett csak IPv4-et ismer. Alakjuk: ::FFFF:w.x.y.z , ahol w.x.z.y a 
célállomás IPv4-beli címe. 

• 6a4enát (6over4) címek: Az ún. alagút (tunneling) mechanizmusok által 
használt formája egy publikus vagy privát IPv4 címnek. Alakjuk: [64 bites 
prefix]:0:0:WWXX:YYZZ , ahol WWXX:YYZZ a w.x.y.z IPv4-beli alak 
hexadecimális formára átírt változata. 



• 6a4re (6to4) címek: egy másik alagút mechanizmus, a 6to4 által használt 
formája egy IPv4-beli címnek. Alakjuk: 2002:WWXX:YYZZ:[SLA 
ID]:[Interface ID] , ahol WWXX:YYZZ az IPv4-beli alak hexadecimális 
formája. 

• ISATAP címek: az Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol 
címhozzárendelési mechanizmus használja IPv4 címek leírására. Alakjuk: [64 
bites prefix]:0:5EFE:w.x.y.z , ahol w.x.y.z a megfelelő IPv4-beli alak bináris 
formája átírva hexadecimális alakra. 

NSAP címek: Kapcsolatot teremtenek az OSI által használt NSAP címei és az IPv6 
címek között. Az NSAP címek a 0000001 prefixet használják, és az NSAP cím 
fennmaradó 121 bitjét IPv6 címre képzik le. 

 

0000 001 SNAP-leképzett cím 
121 bit 

 

4.5. ábra. OSI NSAP-kompatibilis IPv6 cím struktúrája 
 

4.2.2. Multicast címzési mód 
 

Interfészek egy halmazát (0 vagy több) azonosítja, melyek tipikusan más-más hálózati 
csomópontokhoz tartoznak. Egy ilyen címre küldött csomagot minden, az adott cím 
által azonosított eszköz megkap. 

A multicast forgalom kezelése az IPv4-hez hasonló módon történik. Az önkényesen 
kijelölt IPv6 állomások egy megadott IPv6 címen várják a hozzájuk küldött 
csomagokat. Egyszerre akár több multicast címet is figyelhetnek. Az állomások ki-be 
léphetnek a multicast csoportba, amikor akarnak. 

A cím prefixe 1111 1111, másképpen FF. Nem szerepelhetnek feladócímként vagy 
közbenső állomások címeként az irányítási fejrészekben. A prefix után jelzőbitek, 
hatókörbitek és a multicast csoportot azonosító bitek találhatók, az alábbi ábra szerint. 

 

1111 1111 Flags 
4 bit 

Scope 
4 bit 

Group ID 
112 bit 

 

4.6. ábra. IPv6 multicast cím struktúrája 
 

Flags (jelzőbitek): Jelenleg egyedül az LSB-je van kihasználva, ez az ún. transient 
jelzőbit. Ha ez 0, akkor azt jelöli, hogy a multicast cím permanens kiosztású (well-
known), amelyet az IANA kezel. Ha értéke 1, akkor ez a cím csak átmenetileg került 
kiosztásra. 

 



Scope (hatókör): Meghatározza a multicast forgalom által megcélzott állomások 
halmazát. A forgalomirányítók ennek a mezőnek a segítségével állapítják meg, 
továbbítaniuk kell-e a multicast forgalmat (természetesen nem kizárólag ez alapján 
döntenek, komoly szerepet kapnak a multicast irányító protokollok is). 

Az RFC 2373-nak megfelelően az alábbi hexadecimális értékeket veheti fel a scope 
mező: 

 

Érték Hatókör 

0 fenntartva 

1 Node-local (adott csomópontot nem hagyhatja el) 

2 Link-local (adott szegmenst nem hagyhatja el) 

5 Site-local (a telephelyi hálózatot nem hagyhatja el) 

8 Organization-local 

E Global 

F fenntartva 

 

4.2. táblázat. A multicast hatókör mezőjének lehetséges értékei 
 

A következő prefixek használatosak a különböző hatókörök esetén a csoport összes 
elemének azonosítására. 

NL: Node-local 

LL: Link-local 

SL: Site-local 

X: egy tetszőleges hexadecimális karakter 

Prefix Hatókör Alkalmazás 

FF01::1 NL az összes állomás 

FF01::2 NL az összes forgalomirányító 

FF02::1 LL az összes állomás 

FF02::2 LL az összes forgalomirányító 

FF02::3 LL nincs hozzárendelve semmihez 

FF02::4 LL DVMRP forgalomirányítók 

FF02::5 LL OSPFIGP 

FF02::6 LL kijelölt OSPFIGP forgalomirányítók 

FF02::7 LL ST forgalomirányítók 



FF02::8 LL ST állomások 

FF02::9 LL RIP forgalomirányítók 

FF02::A LL EIGRP forgalomirányítók 

FF02::B LL Mobil ágensek 

FF02::D LL az összes PIM forgalomirányító 

FF02::E LL RSVP beágyazás 

FF02::1:1 LL A vonal neve (Link name) 

FF02::1:2 LL az összes DHCP ágens 

FF02::1:FFXX:XXXX LL minden egyes unicast illetve anycast címhez 
kötelezően tartozó csomópont-cím 

FF05::2 SL Site-local hatókörben az összes 
forgalomirányítóra vonatkozó multicast cím 

FF05::1:3 SL az összes DHCP kiszolgáló 

FF05::1:4 SL az összes DHCP relay 

FF05::1:1000 –től 
FF05::1:13FF -ig 

SL Szolgáltatás helye (service location)  

 

4.3. táblázat. Well-known multicast címek 
 

Például az IPv4-ből ismert alhálózatot irányított broadcast címek funkcióját a Link-local 
hatókörű, minden csomópontra kiterjedő, FF02::1 cím vette át. 

A minden egyes unicast illetve anycast címhez kötelezően tartozó multicast csomópont-
cím olyan cím, melybe minden csomópontnak kötelező „belépnie” minden egyes 
unicast és anycast címével. Ezt a duplikált címek detektálási folyamata (DAD) 
használja fel. Az adott IPv6 cím alsó 24 bitjéből (az állomás azonosító vége) és az 
FF02:0:0:0:0:1:FF prefixből áll össze. 

Group ID (csoport azonosító): A hatókörön belül egyedi, kijelöli a multicast csoportot. 
Permanens kiosztás esetén ez az érték független a hatókörtől.  

 

4.2.3. Anycast címzési mód 
 

A multicast-hez hasonlóan szintén interfészhalmazt azonosít, de egy ilyen címre küldött 
csomagot csak az adott halmazban található egyik interfész fogja megkapni, mégpedig 
az, amelyik az irányítási szabályok szerint a legközelebb esik a forráshoz. Ennek 
megfelelően a forgalomirányítóknak ismernie kell azon interfészeket – és a hozzájuk 
rendelt irányítási metrikákat – amelyek anycast címmel (is) rendelkeznek. A legkisebb 
64 (vagy több) helyiértéken csupa 0 bitsorozat található. 



Ha ezen interfészek halmaza nem vonható össze az irányítás adott szintjén prefixekkel, 
akkor állomás-alapú irányítási információt kell terjeszteni a forgalomirányítók között, 
hogy a csomagok célba érhessenek. 

Például a 3FFE:2900:D005:6187:2AA:FF:FE89:6B9A című állomásról a 
3FFE:2900:D005::/48 prefixű szervezeten belül minden forgalomirányító terjeszteni és 
ismerni fogja a hozzá tartozó útvonalat. Mivel ez a csomópont a szervezeti intraneten 
belül bárhol elhelyezkedhet, mindegyik forgalomirányító tárol róla egyedi bejegyzést. A 
szervezeten kívül ezt az anycast címet egyszerűen összegezni lehet a 
3FFE:2900:D005::/48 prefix-szel. Emiatt – szerencsére – nem szükséges az összes, 
IPv6 Interneten található forgalomirányítónak állomás-szintű bejegyzést tárolnia. 

Az RFC 2373 alapján az anycast címek csak célcímek lehetnek, és csak 
forgalomirányítókhoz rendelhetők. A unicast címtérből kerülnek kiosztásra, hatóköre 
pedig megegyezik annak a unicast címnek a típusával, amelynek tartományából azt 
kiosztották. 

Globális szemszögből nézve nincs mód arra, hogy megállapítsuk egy adott cél unicast 
címről, hogy az egyben anycast cím is-e. Ezt csak azok a forgalomirányítók tudják, 
amelyek egyedi bejegyzéssel rendelkeznek az adott állomásról, tehát lényegében a 
szervezeten belüliek. 

Speciális esetnek tekinthető az ún. Subnet-Router Anycast cím. Ez az adott szegmens 
határain elhelyezkedő forgalomirányítók azon interfészeihez rendelődik hozzá, 
amelyeken át a szegmenst közvetlenül csatoltként érzékeli. Ezáltal az adott alhálózathoz 
közvetlenül csatlakozó forgalomirányítók közül a hozzánk legközelebbivel lehet 
kommunikálni. 

 

Alhálózati prefix 
n bit 

000...000 
128-n bit 

 

4.7. ábra. A subnet-router anycast cím struktúrája 
 

4.3. A hálózati eszközök tipikus IPv6 címei 
 
Az előbbiekben már szó volt arról, hogy egy-egy interfész több, akár különböző típusú 
címmel is rendelkezhet. Lássuk, milyen címekkel rendelkeznek szokásos esetben az 
egyes szereplők. 
 
4.3.1. Az állomások 
 
IPv4-ben egy állomás egy interfésze tipikusan csak egy IP címmel – publikussal vagy 
priváttal – rendelkezik. Egy IPv6 állomáshoz azonban – akár mindegyik interfészéhez – 
több illetve többféle címet is rendelhetünk. Leggyakrabban ezek: 

- egy link-local cím minden egyes interfészre 



- további unicast címek minden egyes interfészre (mely lehet egy site-local cím és egy 
vagy több globális cím) 

- a loopback cím a loopback interfész számára 

- a minden egyes unicast illetve anycast címhez kötelezően tartozó multicast cím(ek) 

- azon csoportok multicast címei, amelyeknek az állomás tagja 

Logikailag tehát minden egyes állomás többféle módon is megcímezhető (ha a hatókör 
engedi), egyrészt a link-local címével az adott szegmensen belül, másrészt a site-local 
címével a szervezen belül, és a globális címével bárhonnan az Internet felől. 

Továbbá minden egyes interfész kész forgalmat fogadni a következő multicast címeken: 

- a node-local hatókörű, minden csomópontra kiterjedő címen (FF01::1) 

- a link-local hatókörű, minden csomópontra kiterjedő címen (FF02::1) 

- a minden egyes unicast illetve anycast címhez kötelezően tartozó csomópont-címen  

- az összevont csoportok multicast címein 

 
4.3.2. A forgalomirányítók 
 
A következőket szokás hozzájuk rendelni a fentieken kívül: 

- egy subnet-router anycast cím minden egyes alhálózatra vonatkozóan 

- szükség esetén további anycast címek 

- az összes forgalomirányítóra érvényes multicast cím 

A forgalomirányító a következő multicast címeken tud még forgalmat fogadni: 

- a node-local hatókörű, minden csomópontra kiterjedő címen (FF01::1) 

- a node-local hatókörű, minden forgalomirányítóra kiterjedő címen (FF01::2) 

- a link-local hatókörű, minden csomópontra kiterjedő címen (FF02::1) 

- a link-local hatókörű, minden forgalomirányítóra kiterjedő címen (FF02::2) 

- a site-local hatókörű, minden forgalomirányítóra kiterjedő címen (FF05::2) 

- a minden egyes unicast címhez kötelezően tartozó csomópont-címen (solicited-
node address) 

- az összevont csoportok multicast címein 

 



5. Tárgyalás IV - Az IPv6 protokoll szerkezete 
 
 
Egy IPv6 csomag áll egyrészt az IPv6 fejrészből, esetleges kiegésztítő fejrészekből és a 
felsőbb réteg(ek) számára információt hordozó adategységből. 
 

 
IPv6 fejrész 

 
Kiegészítő fejrészek 

 

 
Felsőbb rétegbeli protokollok adategysége 

 

5.1. ábra. Egy IPv6 csomag áttekintő struktúrája 
 

• IPv6 fejrész 
Minden egyes csomag egyet és csakis egyet tartalmaz belőle, mérete fixen 40 
bájt.  

• Kiegészítő fejrészek 
0-t vagy többet, akár változó hosszúságúakat is tartalmazhat a csomag. 
Maximális méretük nincs megkötve. E két tulajdonsága miatt a fejrésszel 
kapcsolatos elemzések, lehetőségek tárháza széles skálán mozog. 

• Felsőbb rétegbeli protokollok adategysége 
Tipikusan egy felsőbb rétegbeli protokoll fejrészéből és hasznos adatából áll 
össze, pl. TCP vagy UDP szegmens, ICMPv6 üzenet. 

A kiegészítő fejrészek és a felsőbb rétegbeli protokollok adategysége együtt alkotják az 
ún. “hasznos terhet” (payload). A payload alapesetben 65535 byte hosszú lehet. 
Lehetőség van azonban ennél nagyobb tartalom küldésére is lehetőség van az ún. 
jumbogramok segítségével (lásd 5.5.1. pont, Jumbo Payload opció). 

 

5.1. Az IP csomag szerkezetének evolúciója 
 

A protokoll fejlődését legjobban akkor láthatjuk, ha összehasonlítjuk a v4 és v6 
csomagok fejrészének szerkezetét. 

 



 

 

5.2. ábra. Az IPv4 és az IPv6 csomagok fejrésze 
 

A csomag evolúciójára általánosan jellemző, hogy funkcionalitása megmaradt illetve 
nőtt az IPv6-nak, ugyanakkor a csomag fejrészének struktúrája jelentős mértékben 
átalakult. 

 

5.2. Az IPv4-hez képest eltávolított mezők 
 

Látható, hogy az új változat fejrészében nem találhatók meg a régebbi fejrész alábbi 
mezői: 

- header length 

- identification 

- flags 

- fragment offset 

- header checksum 

A fejrész hosszát jelző mezőt azért távolították el, mert az IPv6 alap fejrésze fix 
hosszúságú. IPv4-ben ennek minimális hossza 20 bájt, maximális hossza pedig a 
további opciókkal (4 bájt egyenként) 60 bájt. IPv6 esetén az opciókat a kiegészítő 
fejrész(ek)ben definiálják. 

A csomagazonosítót, a jelzőbiteket és a tördelési eltolást az IPv4 arra használja, hogy a 
szükséges méretűre feldarabolt csomagrészeket össze tudja illeszteni. Mivel az IP nem 
nyújt garantált átvitelt, akár egyetlen töredék elvesztése esetén is az összes 
részcsomagot újra kell küldeni. Ez hatékonyság szempontjából meglehetősen rossz 
módszer. IPv6 esetén a küldő állomás először információt szerez az adott útvonalon 
átvihető legnagyobb adategység méretéről (Path MTU discovery, lásd 9.1.11.), majd – 
ha a tördelés szükséges – a kiegészítő fejrészbe írja a tördeléssel kapcsolatos 



információkat. A csomag útjába eső forgalomirányítók nem nyújtanak tördelési 
szolgáltatást, mint tették azt az IPv4 esetében. 

A fejrész ellenőrző összegét pedig azért vették ki a protokoll új változából, hogy 
növeljék a különböző csomagfeldolgozási műveletek sebességét. Nagyságrendi 
gyorsulás érhető el a csomagok elemzése, feldolgozása során, ha a 
forgalomirányítóknak nem kell ellenőrizni, majd szükség esetén frissíteni ezt az értéket. 
Amikor az IPv4-et kifejlesztették, a közeghozzáférés szintjén történő ellenőrzőösszeg-
számítás nem volt bevett gyakorlat, emiatt kapott ez létjogosultságot akkor a hálózati 
rétegben. Manapság a felderítetlen hibákból eredő kockázat és a csomagok 
“félreirányításának” esélye elenyésző. A felsőbb rétegek felől vizsgálva a problémát: 
míg az IPv4-ben az általa szállított UDP szegmensre vonatkozó ellenőrző összeg 
megadása opcionális volt, addig az új verzióban ez kötelező. Az IPv6 – hasonlóan 
elődjéhez – nem nyújt garantált pont-pont célbajuttatást, ez megmaradt a felsőbb 
rétegek feladata. 

Összegezve az IPv4-hez képest bekövetkezett változtatásokat: 

- a mezők száma 12-ről (opciókat is beleértve) 8-ra csökkent 

- a közbenső forgalomirányítóknak 6 helyett 4 mezővel kell csak foglalkozniuk, mely 
hatékonyabbá teszi a csomagok továbbítását 

- az olyan ritkán használt mezők, amelyek a csomagok darabolásával kapcsolatosak, az 
alap fejrész helyett átkerültek az IPv6 új, kiegészítő fejrészeibe 

- habár az IPv6 fejrésze az IPv4 legkisebb fejrészének kétszeresére nőtt, képes tárolni 
ekkora helyen a négyszer hosszabb forrás- illetve célcímeket 

 

5.3. Az IPv6 csomag alap fejrészének mezői és értelmezésük 
 
* verzió: az IP protokoll verzióját jelenti, értéke 6. Ezt az információt nem használják 
fel az alsóbb rétegek annak eldöntésére, hogy mit kell tenni az adategységgel, azok az 
adatkapcsolati rétegbeli fejrészből, annak protokollazonosító mezőjéből nyerik ezt az 
információt. 
* a forgalom osztálya: ez a mező a csomag osztályát vagy prioritását jelzi. Hasonló 
funkcionalitást nyújt, mint az IPv4 esetén a „szolgáltatás típusa” mező. Az RFC 2460 
nem definiálja a lehetséges értékeket. Emiatt egy IPv6 megvalósításnak nyújtania kell a 
felsőbb rétegek felé egy szolgáltatást, mellyel azok megadhatják ezt az értéket. Az RFC 
2474 ad egy ajánlást – alternatív definíciót – a megkülönböztetett szolgáltatások 
(Differentiated Services) mezővel (lásd 8.4.1.). 
* adatfolyam címke: megmutatja az adott csomagról, hogy az része-e egy meghatározott 
– adott forrás és cél közötti – csomagsorozatnak, és ha igen, melyiknek. Az ilyen 
csomagokat a közbenső forgalomirányítóknak speciális módon kell kezelniük. 
Tipikusan hang- és videoadatok átvitelekor használják, az alapból nem QoS priorizált 
folyamok esetén. Ha a forgalomirányítóktól nem várják el a csomagok különleges 
kezelését, a mező értéke 0. Forrás és cél között több folyam is kialakulhat egyidejűleg, 
amelyeket a címke folyamonként egyedi, nem 0 értékeivel lehet megkülönböztetni. 
Akárcsak a forgalom osztályának esetében, e mező lehetséges értékei sincsenek 



definiálva. A megkülönböztethető adatfolyamok száma adott forrás és cél között 220-1 = 
1.048.575. 
* hasznos teher hossza: beleértendők az esetleges kiegészítő fejrészek, valamint a 
felsőbb rétegbeli információt hordozó adategység. A payload mérete alapból maximum 
65535 bájt lehet. Ennél nagyobb méret esetén a mező értékét 0-ra kell beállítani, és 
használni kell a Jumbo Payload mezőt az opcionális „ugrásról ugrásra” (hop-by-hop) 
kiegészítő fejrészben (lásd 5.5.1. Jumbo payload opció). 
* a következő fejrész: kizáró jelleggel vagy az első kiegészítő fejrész típusát adja meg 
(ha az létezik), vagy a hasznos teherben elhelyezkedő - a magasabb rétegek által 
használt -  adatgramma típusát (pl. TCP, UDP, ICMPv6). Ha ez utóbbit, akkor értéke 
megegyezik azzal, amit az IPv4 is használ ezek azonosítóiként. 
 
Jellemzően a következő értékeket használják az alap- illetve kiegészítő fejrészek 
leírásakor: 
 

decimális 
érték 

fejrész vagy 
szállított adatgramma típusa 

0 „ugrásról ugrásra” opciók fejrésze 
6 TCP 
17 UDP 
41 beágyazott IPv6 fejrész 
43 irányítási fejrész 
44 darabolási fejrész 
50 beágyazás-biztonsági opciók fejrésze 
51 hitelesítési fejrész 
58 ICMPv6 
59 nincs következő fejrész 
60 célállomás opcióinak fejrésze 

 
5.1. táblázat. Kiegészítő fejrészek és néhány beágyazott adatgramma kódja 

 
Felmerülhet a kérdés: miért nem a „nincs következő fejrész” azonosítója a 0? 
Az IPv6 tervezésének fontos aspektusa volt, hogy a közbenső forgalomirányítók 
képesek legyenek hatékonyan végezni irányítási és továbbítási funkcióikat. Amit 
minden ilyen eszköznek kötelezően fel kell dolgoznia, az az „ugrásról ugrásra” opciókat 
tartalmazó fejrész. A mező vizsgálatakor (és általában minden decimális értékkel való 
munka során) sokkal könnyebb azt eldönteni, hogy 0-e az adott érték, mint azt, hogy 59-
e. 
 
* ugrási korlát: megadja azon szegmensek számát, amelyen a csomag áthaladhat, 
mielőtt eldobnák. Funkcionálisan csak annyiban különbözik az IPv4 TTL mezőjétől, 
hogy nem mutat rá arra az időre, amit a csomag a forgalomirányítók feldolgozási 
sorában töltött. Mikor értéke egy adott forgalomirányítónál 0 lesz, egy ICMPv6 
„időtúllépés – ugrási korlát elérve” típusú üzenetet küld vissza a forrásnak, és eldobja a 
csomagot. 
* forrás cím: a csomagot létrehozó állomás címét adja meg. 



* cél cím: A jelenlegi célcsomópont címét adja meg. Legtöbb esetben ez megegyezik az 
eredeti címzettel, azonban ha egy irányítást szabályozó kiegészítő fejrész is 
megtalálható a csomagban, annak célállomás mezője a következő, közbenső cél címét 
adhatja meg. 
 
5.4. Az IPv6 csomag kiegészítő fejrészeinek áttekintése 
 
Az IPv4 esetében egyetlen fejrész tárolja az összes opciót. Emiatt az összes közbenső 
forgalomirányítónak ellenőriznie kell az opciók jelenlétét és annak megfelelően 
cselekedni. A csomagok továbbításában ez a teljesítmény csökkenéséhez vezethet. Az 
új generációs protokoll esetén ezek az opciók a kiegészítő fejrészekben találhatók meg. 
Ahogy az előbbi pontban már említettem, kötelező jelleggel csak az „ugrásról ugrásra” 
opciókat tartalmazó fejrészt kell feldolgoznia a forgalomirányítóknak. Ez megnöveli a 
feldolgozási- és továbbítási sebességet. 

Az RFC 2460 útmutatása szerint a minden IPv6 csomópont által támogatandó 
kiegészítő fejrészek a következők: 

• „ugrásról ugrásra” opciók fejrésze (Hop-by-hop options header) 

• célra vonatkozó opciók fejrésze (Destination options header) 

• irányítási opciók fejrésze (Routing header) 

• darabolási opciók fejrésze (Fragment header) 

• hitelesítési fejrész (Authentication header) 

• beágyazás-biztonsági opciók fejrésze (Encapsulating security payload header) 

A kiegészítő fejrészeket a legtöbb esetben nem használjuk. Azonban, ha a csomagot 
valamilyen a szokásostól eltérő módon kell kezelnie a közbenső forgalomirányítóknak 
és/vagy a címzettnek, a feladó állomás hozzáfűz a csomaghoz egy vagy több ilyen 
fejrészt. 

Minden egyes ilyen rész 64 bites, azaz 8 bájtos határra kell essen. A fix méretű 
kiegészítő fejrészek hossza pedig 8 egész számú többszöröse kell legyen. 

 

5.5. Az IPv6 csomag kiegészítő fejrészeinek részletei 
 

5.5.1. Hop-by-hop options fejrész 
 

A forrás és cél közötti út valamennyi közbenső csomópontjára nézve célbajuttatási 
paramétereket, szabályokat ír le. 

 



 

 

5.3. ábra. A hop-by-hop options fejrész struktúrája 
 

A „következő fejrész” mező a már ismertetett módon hivatkozik a képzeletbeli láncolt 
lista következő elemére. 

A kiegészítő fejrész hossza megadja a benne szereplő 8 bájtos blokkok számát, de nem 
veszi számításba az első blokkot. Ebből kifolyólag egy 8 bájtos fejrész esetén ez az 
érték 0. A 8 bájtos határra igazítás érdekében helykitöltést (padding) alkalmaznak. 

Az opciókat mezők sorozata adja, melyek vagy a csomag célbajuttatására vonatkozó 
speciális jellemzőket írják le, vagy egyszerűen a helykitöltést szolgálják. Minden egyes 
opciót az úgynevezett típus-hossz-érték (type-length-value, TLV) formátumban 
kódolnak, amit már ismerhetünk a TCP/IP protokollokból. 

 

 

 

5.4. ábra. a hop-by-hop fejrész egy opciójának struktúrája 
 

A típus mező egyrészt azonosítja magát az opciót, másrészt meghatározza, hogy a 
csomagot feldolgozó csomópont milyen módon kezelje azt. Az MSB felőli 2 bit előírja 
a feldolgozó csomópont számára, miként kezelje az opciókat. Az erre vonatkozó 
lehetséges értékeket az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

bináris 
érték 

akció leírása 

00 ne foglalkozzon az opcióval 

01 értesítés nélkül dobja el a csomagot 

10 dobja el a csomagot, de küldjön egy ParameterProblem típusú ICMPv6 
üzenetet a feladónak, ha az alap fejrészben szereplő célcím unicast vagy 
multicast cím. 



11 dobja el a csomagot, de küldjön egy ParameterProblem típusú ICMPv6 
üzenetet a feladónak, ha az alap fejrészben szereplő célcím nem multicast 
cím 

 

5.2. táblázat. Az opciók kezelésének típuskódjai a hop-by-hop options fejrészben 
 

Az MSB felőli 3. bit mondja meg, hogy a csomag útja során megváltozhatnak-e a 
típusadatokat leíró mezők (option data), vagy sem. 1 esetén igen, 0 esetén nem. 

A hossz mező az opcióadatok hosszát adja meg bájtokban. 

Az opcióadatok esetén szintén szükségessé válhat a helykitöltés annak érdekében, hogy 
meghatározott mezők a kívánatos határpontokra essenek a könnyebb feldolgozás végett. 
Az ilyen jellegű igazításhoz alkalmazkodva a helykitöltés jellemzően egy opció előtt 
illetve több opció esetén azok között jelenik meg. 

A következő opciók adhatók meg ebben a fejrészben: 

 

Pad1 opció 

 

Az RFC 2460 definiálja. Egyetlen bájt helykitöltést szúr be, ezáltal egyrészt a „Hop-by-
hop options” illetve „Destination Options” fejrészek 8 bájtos határra fognak esni, 
másrészt alkalmazkodik az opciók igazítási igényeihez. Ennek az opciónak nincsen 
igazítási igénye. 

 

 

5.5. ábra. A Pad1 opció típusmezője 
 

Ez az opció nem rendelkezik hossz mezővel és opcióadat mezővel sem. Mivel az 
opciótípus értéke 0, figyelmen kívül hagyják a különféle eszközök, ha nem ismerik fel, 
és értéke nem változtatható meg a csomag útja során. 

 

PadN opció 

 

Szintén az RFC 2460 definiálja. Ugyanazt lehet vele elérni, mint a Pad1 opcióval, csak 
2 vagy annál több helykitöltő bájt beszúrásával. Ennek sincs igazítási igénye. 

 



 

5.6. ábra. A PadN opció felépítése 
 

Az opciótípus értéke 1, az opció hossza megegyezik a helykitöltés gyanánt beszúrt 
bájtok számával, az opcióadat pedig 0 vagy több bájtnyi kitöltés. Ha ez utóbbi hossza 0, 
akkor értelemszerűen 2 bájt hosszú kitöltésről beszélünk. Mivel az opciótípus értéke 1, 
az opciót figyelmen kívül hagyják az eszközök, ha nem ismerik fel, továbbá értéke nem 
változtatható meg a csomag útja során. 

 

Jumbo Payload opció 

 

65535 bájtnál nagyobb hasznos adatteher jelölésére használható, az RFC 2675 
definiálja. Igazítási igénye 4n + 2. 

 

5.7. ábra. Jumbo payload opció felépítése 
 

Ha ezt az opciót használjuk a kiegészítő fejrészben, az alap fejrész hossz mezője nem az 
IPv6 csomag hasznos terhének méretét fogja jelenteni, hanem ezen opció Jumbo 
Payload Length mezője fogja tárolni ezt az értéket. A 32 bites mező ezáltal legfeljebb 
4.294.967.295 bájtnyi, azaz 4 gigabájtnyi (!) hasznos adat jelzésére alkalmas. 
Visszautalva a korábbiakra, azt az IPv6 csomagot, melynek mérete meghaladja a 65.535 
bájtot, jumbogramnak nevezzük. 

Az opció mező 194 értéke hatására – ha az opciót nem ismeri fel – az adott eszköz egy 
„Parameter Problem” típusú ICMPv6 üzenetet küld a feladónak, ha az nem multicast 
címmel rendelkezik. Az opció értéke nem változhat meg az átvitel során. 

 

Router Alert opció 

 

Ezt az RFC 2711 definiálja és jelzi a csomagot feldolgozó forgalomirányítók számára, 
hogy általa az adott csomag tartalma további feldolgozást igényel. Igazítási igénye 2n + 
0. 



 

 

5.8. ábra. A Router Alert opció felépítése 
 

Ezt az opciót a Multicast Listener Discovery (MLD) és a Resource Reservation Protocol 
(RSVP) használja. Mivel a típus mező értéke 5, az opciót figyelmen kívül hagyják az 
eszközök, ha nem ismerik fel. Nem változtatható meg az adatátvitel során. 

 

5.5.2. Destination options fejrész 
 

Különféle paramétereket határoz meg a csomag célbajuttatásával – közbenső 
eszközökre vagy a végcélra vonatkozóan – kapcsolatban. A fejrész decimális 
azonosítója 60 az előző fejrész „következő fejrész” mezejében. Felépítése megegyezik a 
Hop-by-hop Options fejrésszel. 

 

 

5.9. ábra. Destination Options fejrész szerkezete 
 

Kétféle módon használhatjuk fel e fejrészt: 

1. Ha az irányítási fejrész (routing header) jelen van, akkor a közbenső eszközök 
számára ír elő célbajuttatási vagy feldolgozási utasításokat. Ebben az esetben az 
irányítási fejrész előtt kell szerepeltetni. 

2. Ha nincs irányítási fejrész megadva, vagy előbb szerepel, mint ez a fejrész, 
akkor a végső cél számára ír elő célbajuttatási vagy feldolgozási szabályokat. 

A következő opciók adhatók meg ebben a fejrészben: 

 

Binding Update opció 

 

Ezt a „Mobility Support in IPv6” című Internet dokumentumvázlat definiálja. Az IPv6 
címmel rendelkező mobil eszközök használják arra, hogy más eszközökkel közöljék, 
hogy beléptek az ő címterükbe. 



Hasonló elvet követ, mint a mobiltelefonok a mobil cellák közti vándorláskor. Az egyes 
cellák „átadják” az új cellának az adott eszközt a cellahatárokon. 

Igazítási igénye 4n + 2. 

 

5.10. ábra. A Binding update opció felépítése 
 

Mivel az opció típusa 198, abban az esetben, ha az opciót nem ismeri fel a közbenső 
eszköz és a célcím nem multicast cím, a csomag eldobásra kerül és egy „Parameter 
Problem” típusú ICMPv6 válaszüzenet kerül kiküldésre a feladónak. Az opció értéke 
nem változhat meg az átvitel során. 

Az opció hossza bájtokban értendő, és nem tartoznak bele a típus mező illetve maga az 
opció hossza mezők. Azonban beleértendő az al-opciók összesített hossza, ha azok jelen 
vannak. 

A jelzőbitek csoportja négy darab jelzőbitből áll. Ezek az MSB felől: 

* Acknowledge (A): Ha értéke 1, azt jelzi, hogy a feladó a kötés sikerességének (cellába 
való besorolásának) nyugtázását kéri (binding acknowledgement) 

* Home Registration (H): Ha értéke 1, azt jelzi a fogadó számára, hogy a feladó őt 
jelölte ki a mobil csomópont „ügyintézőjének” (home agent). 

* Router (R): Ha értéke 1, akkor a szóbanforgó mobil csomópont egy forgalomirányító. 
Ez a jelzőbit csak akkor állítható be, ha a H jelzőbit értéke is 1. 

* Duplicate Address Detection (D): Ha értéke 1, a mobil csomópont kéri az ügyintézőt, 
hogy vizsgálja meg, címe nincs-e már jelen az új körzetben, ahova átkerülne. Ez a bit 
csak akkor állítható be, ha az A és H bitek is be vannak állítva. 

A fenntartott bitcsoport későbbi felhasználás, bővítés céljából került be az opcióba. 
Jelenleg értéke 0000. 

A prefix hossz a „Home Address Destination” opcióban a „Home address” mezőben 
található alhálózati prefix hosszát jelenti. Ezt a mezőt csak akkor állítják be, ha az 
előbbiekben ismertetett H jelzőbit is be van állítva. 



A sorozatszám mező a binding update folyamat sorozatszámát jelöli és a mobil 
csomópont használja fel arra, hogy vizsgálja egyezését a binding acknowledge 
sorszámával. 

Az élettartam megadja a kötés érvényességének idejét másodpercekben. A 
hexadecimális FFFFFFFF érték a végtelent jelenti. A 0 érték azt jelzi, hogy a kötés 
érvénytelen és törölni kell. 

Az al-opciók további információt tartalmazhatnak a kötéssel kapcsolatban, illetve 
lehetővé teszik, hogy a kötési kérelmet a jövőre vonatkoztassák. Formája a típus-hossz-
érték, hasonlóképpen az általános opciókhoz. Jelenleg a következő al-opciók ismertek: 

• Unique Identifier: áll egy 8 bites típus mezőből (aminek értéke 2), egy szintén 8 
bites hossz mezőből (aminek értéke 2) és egy 16 bites Unique Identifier, azaz 
egyedi azonosító mezőből. Rendeltetése, hogy vele az adott kötési frissítést a 
megfelelő kötési kérelemhez rendeljék. 

• Alternate Care-of Address: áll egy 8 bites típus mezőből (aminek értéke 4), egy 
8 bites hossz mezőből (aminek értéke 16) és egy 128 bites Alternate Care-of 
address, azaz alternatív kezelési címből. Ezt az al-opciót akkor használják, ha 
egy mobil csomópont jelezni akarja, hogy a kezelési cím eltér a Binding Update 
opciót tartalmazó csomag feladójának címétől. 

 

Binding Acknowledgement opció 

 

Az előbbiekben ismertetett kötési frissítés opció nyugtázására szolgál. Csak akkor 
szükséges ilyet küldeni, ha a frissítési opció jelzőbit-csoportjában az A jelzőbit 1-re van 
állítva. Igazítási igénye 4n + 3. 

 

5.11. ábra. A Binding acknowledgement opció felépítése 
 

Mivel a típus mező értéke 7, figyelmen kívül hagyja a közbenső eszköz, ha nem ismeri 
fel. Értéke nem változtatható meg a csomag útja során. 



Az opció hosszának értéke analóg a kötési frissítés opció azonos nevű mezőjének 
értékével. 

Az állapot mező a kötési frissítés aktuális állapotát jelzi. Ha ez kisebb 128-nál, akkor az 
a kötési frissítés fogadó csomópont általi elfogadást jelzi. A 127-nél nagyobb értékek a 
kötési frissítés valamilyen hibáját jelzik, az alábbiak szerint: 

 

Állapot mező decimális 
értéke 

Leírás 

0 A kötési frissítés elfogadásra került 

128 A kötési frissítés elutasítva indok nélkül 

130 Adminisztratív módon megtiltva 

131 Nem elegendő a rendelkezésre álló erőforrás 

132 A körzetbe történő regisztráció nem támogatott 

133 Nem „otthoni” körzet alhálózatára vonatkozik a kérelem 

136 Helytelen interfészazonosító-hossz 

137 A kijelölt eszköz nem ügyintézője a megadott mobil 
csomópontnak 

138 A duplikált címek felderítése sikertelen volt 

 

5.3. táblázat. Az állapot mező lehetséges értékei 
 

A sorozatszám azonosítja az adott nyugtához tartozó kötési frissítést, értéke megegyezik 
a fogadott kötési frissítés opció sorozatszámával. 

Az élettartam mező megadja azt az időt másodpercben, ameddig a nyugtát küldő 
csomópont fenntartja a kötést az adott mobil csomópont számára. Ha a küldő 
csomópont egyben a mobil eszköz ügyintézője is, akkor ez a mező azt a hátralévő időt 
mutatja, amíg az adott mobil eszköznek az ügyintézője marad. A mező értéke csak 
akkor releváns, ha a kötési frissítést sikeresen megkapta. 

Az al-opciók további információt tartalmazhatnak a kötési nyugtával kapcsolatban, 
illetve lehetővé teszik, hogy a jövőre vonatkoztassák a benne szereplő adatokat. 

 

Binding Request opció 

 

Segítségével egy ügyintéző felkérhet egy adott mobil csomópontot a hozzá való kötésre, 
akárcsak a mobil cellák esetében. Igazításra nincs szükség. 

 



 

5.12. ábra. Binding request opció felépítése 
 

A típus mező értéke 8, így egyrészt a közbenső eszközök figyelmen kívül hagyják az 
opciót, ha nem ismerik fel, másrészt értéke nem változhat meg a csomag útja során. 

A hossz mező értéke megadja bájtokban (a típus- és e hossz mezőt leszámítva, beleértve 
az esetleges al-opciókat) az opció hosszát. Az al-opciók jelenléte e mező értékéből derül 
ki, ugyanis ha értéke nagyobb 0-nál, biztosan vannak ilyenek. 

Az al-opciók további információkat nyújthatnak a kérelemmel kapcsolatban illetve a 
kérés érvényességét kiterjeszthetik a jövőre. Egyetlen al-opció ismert jelenleg: az 
egyedi interfész azonosító, amely megfelelteti a kötési kérelmet a hozzá tartozó kötési 
frissítésnek. 

 

Home address opció 

 

Egy mobil csomópont „otthoni” címének azonosítására szolgál. Ez az opció része a 
kötési frissítésnek. Igazítási igénye 8n + 6. 

 

 

5.13. ábra. Home address opció felépítése 
 

Mivel értéke 201, abban az esetben, ha a közbenső eszköz nem ismeri fel az opciót, 
eldobja a csomagot és egy „Parameter Problem” típusú ICMPv6 üzenetet küld a 
feladónak, ha a cél címe nem multicast típusú. Értéke nem változhat meg a csomag útja 
során. 

A hossz mező az opció hosszát jelöli bájtokban, melybe nem értendő bele a típus- és e 
mező hossza, de beletartozik az esetlegesen megadott al-opciók hossza. Ha értéke 
nagyobb 16-nál, vannak figyelembe veendő al-opciók. 



Az otthoni cím (home address) mező az adott mobil eszköz otthoni címét jelzi. 

Az al-opciók további információkat tartalmazhatnak illetve jelölhetik, hogy az opció 
jövőbeli felhasználhatósága lehetséges. 

Összefoglalásképpen álljon itt egy táblázat, mely az opciókról ad áttekintést az előző két 
fejrész-típusra vonatkozóan. 

 

Opció típusa Opció neve, használhatósági köre Igazítási igény 

0 Pad1 opció, Hop-by-hop és Destination options nincs 

1 PanN opció, Hop-by-hop és Destination options nincs 

194 (0xC2) Jumbo payload, Hop-by-hop és Destination options 4n + 2 

5 Router Alert: Hop-by-hop options 2n + 0 

198 (0xC6) Binding Update: Destination options 4n + 2 

7 Binding acknowledgement: Destination options 4n + 3 

8 Binding request: Destination options nincs 

201 (0xC9) Home address: Destination options 8n + 6 

 

5.4. táblázat. Opciók legfontosabb tulajdonságai 
 

5.5.3. Irányítási fejrész 
 

Az IPv4 kétféle forgalomirányítási módot definiál: 

a) strict source routing: a feladó megadja, hogy az adott csomagnak milyen 
útvonalon (milyen forgalomirányítókon át) kell végighaladnia a forrástól a célig. 

b) loose source routing: a feladó csak azt adja meg kötelezően, hogy melyik 
közbenső ponton (forgalomirányítón) kell mindenképpen áthaladnia a 
csomagnak. 

Az IPv6 irányítási fejrészének kitöltésével a forrás megmondhatja, hogy milyen 
ugrásokon át kell elérnie a célját egy adott csomagnak, hasonlóan a fent ismertetett 
módokhoz, de ez egyfajta keveréke az előbbi 2 módnak. 

Azonosítója decimális alakban 43. 

 



 

5.14. ábra. Irányítási fejrész struktúrája 
 

A következő fejrész és fejrész hosszát tároló mezők funkciója megegyezik az „ugrásról 
ugrásra opciók” kiegészítő fejrészével. 

Ha az irányítási típus mező értéke 0, akkor a csomag „loose source routing” típusú 
irányítását kell elvégezni. 

 

 

5.15. ábra. A 0-s típusú irányítási fejrész felépítése 
 

E speciális esetben az irányítás-specifikus adat áll egy 32 bit hosszú fenntartott 
mezőből, és azon közbeeső célcímek listájából, amelyen a csomagnak mindenképpen át 
kell haladnia az útja során. A feladó állomás által kiküldött csomag célcíme nem a 
végső célcím lesz, hanem e lista első eleme. Ugyanezen csomag 0-s típusú irányítási 
fejrészénél ekkor ez a lista a 2. közbenső eszköz címével kezdődik. 

A hátralévő szegmensek mező lényegében az irányítás-specifikus adatok elemszámát 
adja meg. 



Mikor egy IPv6 csomag megérkezik az egyik közbeeső célhoz, az eszköz feldolgozza az 
irányítási fejrészt és: 

1. a jelenlegi célcímet és a lista (N – hátralévő szegmensek száma + 1)-edik elemét 
– ahol N az irányítási fejrészben szereplő címek száma – felcseréli. 

2. A hátralévő szegmensek mező értékét eggyel csökkenti. 

3. Továbbítja a csomagot. 

Mire a csomag elér végcéljához, a hátralévő szegmensek száma mező értéke 0 lesz és a 
csomag útja során „meglátogatott” forgalomirányítók címeinek listája bekerül az 
irányítási fejrészbe. 

 

5.5.4. Darabolási fejrész 
 

Ezt a fejrészt az IPv6 csomagok tördelésekor és összeállításakor használják az ezt 
megvalósító szolgáltatások. Decimális azonosítója 44. 

 

 

5.16. ábra. Darabolási fejrész struktúrája 
 

A töredék eltolása, a további töredékeket jelző bit és az azonosító mező használata 
analóg az IPv4 megfelelő mezőinek használatával. Csupán 3 minimális eltérés 
mutatkozik a régi és az új protokoll között: 

1. IPv4 esetén a darabolási jelzőbitekből és a darabolási eltolásból áll 16 bites csoport 
első három helyiértéken található bitjei jelzik a speciális darabolási információkat, addig 
IPv6 esetén ez a 16 bites csoport esetén az utolsó három bit jelzi ugyanezt, tehát a 
csoporton belül felcserélődött az eltolás és a jelzőbitek pozíciója. 

2. IPv4-nél az azonosító mező 16 bites, az IPv6 esetében 32 bites. 

3. IPv6-nál nem találunk „don’t fragment” jelzőbitet, mivel az előbb elmítetteknek 
megfelelően a forgalomirányítók nem végeznek tördelést, ezért szükségtelen ezt 
letárolni. 

Mivel a 13 bites töredék eltolása nevű mező 8 bájtos töredékblokkokban számol, a 
darabolási fejrész nem használható jumbogramok esetén, hiszen a legnagyobb 



ábrázolható szám 8191. Ebből kifolyólag a legnagyobb leírható eltolás 65528 bájt, a 
jumbogram mérete viszont akár több mint 4 milliárd bájt is lehet. 

Nagyon fontos, hogy IPv6 esetén csak a feladó állomás darabolhatja fel a hasznos terhet 
(ezért is van szükség előzetesen az MTU megállapítására, lásd 9.1.11). Ha a felsőbb 
rétegek által elhelyezett szegmens nagyobb, mint a vonali vagy a teljes útra vonatkozó 
MTU, a feladó darabolni fogja a csomagot ennek megfelelő méretűekre, és kitölti a 
darabolási fejrészt a későbbi összeállításhoz szükséges információkkal. Az IPv6 
forgalomirányítók nem darabolják a továbbítandó csomagokat. 

Mivel az IPv6 hálózati infrastruktúra nem tördeli transzparens módon a hasznos terhet, 
egy olyan alkalmazás, amely nincs tisztában a célhoz vezető út MTU-jával, nem fogja 
érzékelni, ha túl nagy csomagjait egy közbenső forgalomirányító eldobja. Ez problémát 
okozhat az UDP unicast illetve multicast forgalom esetében, vagy bármilyen olyan 
adatfolyam esetében, amely nem TCP-t használ. 

A csomagokat tördelése során először darabolható és nem darabolható részekre osztják 
fel azokat az alábbiak szerint: 

- az eredeti IPv6 csomag nem darabolható részét fel kell dolgoznia minden egyes 
közbeeső eszköznek a csomag útja során. Ez érinti magát az IPv6 alap fejrészét, a hop-
by-hop options valamint a Destination options fejrészeket a közbeeső célállomások 
meghatározásához, végül az irányítási fejrészt. 

- a kiinduló csomag darabolható részét csak a végső célállomásnak kell feldolgoznia. E 
folyamat alatt értendő az Authentication, az Encapsulating Security Payload és a 
Destionation options fejrészek vizsgálata, és a felsőbb rétegeknek szóló adategység 
kiemelése. 

Miután a felosztás megtörtént, a feldarabolt csomagok kialakításán a sor. Minden egyes 
csomag tartalmaz egy nem tördelhető részt, egy töredék fejrészt és a darabolható rész 
egy darabját. Az alábbi ábra bemutatja az IPv6 csomagok tördelésének folyamatát 3 
darab esetén. 

 



 

 

5.17. ábra. Az IPv6 darabolási folyamata 
 

A darabolási fejrész struktúrájának megfelelően minden egyes töredékben: 

- a töredék fejrész „következő fejrész” mezője vagy az első fejrészt, vagy a felsőbb 
rétegbeli adategység típusát jelzi a darabolható részben 

- a darabolási eltolás 8 bájtos egységekben jelzi az eltolást (töredékblokkok száma) az 
eredeti hasznos teherhez képest relatívan. 

- a további töredékek jelzőbit az utolsó töredék kivételével mindegyikben 1-re van 
állítva 

- az ugyanazon IPv6 csomagból keletkezett töredékcsomagok azonosító mezejének 
értéke megegyezik 

Az összeállítási folyamat az IPv4-hez hasonlóan nem triviális, hiszen az egyes 
töredékek eltérő úton, eltérő késleltetéssel, ezáltal eltérő sorrendben érkezhetnek meg a 
végcélhoz. 

A fogadó állomás a (feladócím-célcím-töredékazonosító a darabolási fejrészben) hármas 
alapján csoportot képez a töredékcsomagokból. Miután az összes töredék megérkezett, 
az eredeti hasznos teher hosszát kiszámolja és frissíti az alap IPv6 fejrész „hasznos 
teher” mezőjét az így kapott értékkel. Ezután a nem darabolható rész utolsó fejrészének 
„következő fejrész” mezőjét beállítja az első töredék darabolási fejrészében található 
„következő fejrész” mezőjének értékére. A folyamatot az alábbi ábra szemlélteti. 

 



 

 

5.18. ábra. Az IPv6 csomagtöredékek újbóli összeállítása 
 

Az RFC 2460 ajánlása szerint az összeállításra szánt idő nem haladhatja meg a 60 
másodpercet. Ezen idő lejárta után az összes töredék eldobandó. Ha az első töredék 
sikeresen megérkezett, de az összeállítási időzítő lejárt, az összeállítást végző állomás 
egy „Time exceeded – Fragment reassembly time exceeded” típusú ICMPv6 üzenetet 
küld a töredéket feladó állomásnak. 

 

5.5.5. Hitelesítési fejrész 
 

Ez szolgál a feladó csomópont ellenőrzésére, az adat sértetlenségének vizsgálatára és az 
újrajátszásos támadások elleni védekezésre (ez utóbbi azt jelenti, hogy egy már 
sikeresen megérkezett csomagot nem fogadunk el újra). A csomag minden olyan részére 
nézve ellenőrzési támpontot ad, melyek nem változnak az útjuk során. Az RFC 2402 
definiálja, és része az RFC 2401-ben definiált IP biztonsági architektúrának. Decimális 
azonosítója 51. 

 



 

5.19. ábra. A hitelesítési fejrész struktúrája 
 

A következő fejrész nevű mező funkciója megegyezik a korábbiakban ismertetettel. 

A hasznos teher hossza megadja a 4 bájtos blokkok számát a hitelesítési fejrészben, 
amibe nem értendő bele a „következő fejrész” és maga a „hasznos teher hossza”. 

A 16 bit hosszú fenntartott mezőt jelenleg nem használják ki, értéke végig 0. 

A biztonsági paraméterek indexe nevű mező segítségével egy megadott IP biztonsági 
(IPSec) szövetkezet (SA) azonosítható. 

A sorszám mező segítségével lehet meggátolni az újrajátszásos támadást. 

A hitelesítési adatok mező egy olyan intergritás-ellenőrző érték (ICV), melynek 
segítségével az adat hitelessége (forrás) és annak integritása (sértetlenség) állapítható 
meg. 

Fontos megemlíteni, hogy a fentebb említettek ellenére ez a fejrész önmagában nem 
nyújt a felsőbb rétegek számára az adatok bizalmasságának megőrzését szavatoló 
szolgáltatást. 

Ha az egész IPv6 csomagra nézve adathitelességi és integritási biztonságot akarunk 
biztosítani, együttesen kell használni ezt a fejrészt és a következőkben ismertetett 
beágyazás-biztonsági opciók fejrészét. 

 

5.5.6. A hasznos teher beágyazásának biztonságát szolgáló fej- és farokrész 
 

Angolul Encapsulating Security Payload (ESP) header and trailer, az RFC 2406 
definiálja. Biztosítja az adatok bizalmasságának megőrzését, integritását és újrajátszás 
elleni védelmét a beágyazott hasznos teher számára. Decimális azonosítója 50. 

Ez azonban nem nyújt biztonsági szolgáltatást az IPv6 csomag azon részeire, melyek az 
ESP fejrész előtt találhatóak, tehát az alap fejrészre és néhány kiegészítő fejrészre. 



 

 

5.20. ábra. A hasznos teher beágyazásának biztonságát szolgáló fej- és farokrész 
struktúrája 

 

A legelső SPI mező segítségével azonosítható az IPSec biztonsági szövetkezet, a 
sorszám pedig az újrajátszás ellen nyújt védelmet. 

A farokrész áll egyrészt helykitöltő bitekből, azok hosszát bájtban megadó mezőből, a 
következő fejrészt azonosító mezőből és a hitelesítési adatokat tartalmaző mezőből. 

A helykitöltésre a titkosító algoritmusok működése miatt van szükség, ezek ugyanis 
legtöbbször blokk alapú titkosítók. A kitöltés mértéke olyan, hogy a hasznos teher 4 
bájtos határra essék. A hitelesítési adatok mezője a hitelesítési fejrésznél már ismertetett 
ICV-t tartalmazza. 

 

5.6. A kiegészítő fejrészek sorrendje 
 

Az alap fejrész „következő fejrész” mezője és a kiegészítő fejrészek együttesen egy 
mutatóláncot alkotnak. Ennek minden egyes eleme meghatározza a a jelenlegi fejrész 
után következő típusát mindaddig, amíg a felsőbb rétegbeli adatgrammához nem érünk. 
Akkor érünk oda, amikor a mező értéke nem egyezik meg egyik fejrésztípus decimális 
értékével sem. 

 



 

 

5.19. ábra. A fejrészek, mint mutatók és mutatott elemek 
 

A feldolgozás menete analóg a programozás témaköréből ismert láncolt listáéval: a 
kezdő elem (hop-by-hop options header) mindig feldolgozásra kerül. Ezután a 
következő mutatott elem feldolgozása történik meg, amíg a lista végére nem érünk 
(elérjük a felsőbb rétegeknek szánt adatgrammát). Az RFC 2460 alapján a következő 
sorrend betartása javasolt: 

1. Hop-by-hop options header 

2. Destination options header 

3. Routing header 

4. Fragment header 

5. Authentication header 

6. Encapsulating security payload header 

7. Destination options header (a végső címzett számára) 



6. Tárgyalás V - A protokoll kapcsolata a környező rétegekkel 
 

 

6.1. Általános követelmények és jellemzők 
 

Az új generációs protokoll megköveteli az adatkapcsolati rétegtől a legalább 1280 bájt 
hosszú legnagyobb átviteli egység (MTU) támogatását. Azok a 2. rétegben működő 
protokollok, melyek nem támogatják ezt, olyan keretdarabolási- és összeállítási 
mechanizmust kell nyújtsanak, mely transzparens az IPv6 számára. Jelenleg legalább 
1500 bájtos MTU-t javasolnak. 

Akárcsak az IPv4, az IPv6 is nyújt egy egész útvonalra kiterjedő MTU észlelési 
mechanizmust, erről a későbbiekben lesz szó (lásd 9.1.11.). 

Az alábbi táblázat összefoglalja a legelterjedtebb LAN és WAN technológiákat, és a 
rájuk vonatkozó IPv6 MTU-kat. 

 

LAN vagy WAN technológia (beágyazás típusa) IPv6 MTU 

Ethernet (Ethernet II) 1500 

Ethernet (IEEE 802.3 SNAP) 1492 

Token Ring (IEEE 802.5 SNAP) változó, 1462 - 41592 

FDDI (SNAP) 4352 

ARCNet 9072 

PPP 1500 

X.25 1280 

Frame Relay 1592 

ATM (Null vagy SNAP) 9180 

 

6.1. táblázat. MTU-k az alsóbb rétegekben 
 

A LAN és WAN médiumokon az IPv6 csomagok mint adatkapcsolati rétegbeli keretek 
vannak jelen. Ezek tipikus szerkezete az alábbi: 

 

 



 

6.1. ábra. IPv6 csomag 2. rétegbeli keretbe ágyazva 
 

A következőkben áttekintő jelleggel ismertetésre kerülnek a leggyakrabban használt 
LAN és WAN beágyazási formák. Ezek részletezése meghaladná e dolgozat kereteit. 

 

6.2. Beágyazás LAN médiumok esetén 
 

6.2.1. Ethernet: Ethetnet II 
 

 

 

6.2. ábra. IPv6 csomag Ethernet keretben, Ethernet II beágyazással 
 

Az így beágyazott IPv6 csomag legalább 46, legfeljebb 1500 bájt hosszú lehet. Az ennél 
kisebb csomagokhoz helykitöltő bájtokat illesztenek, hogy elérjék az Ethernet keret 64 
bájtos legkisebb méretét (amibe nem tartozik bele a Preamble mező). 

 

6.2.2. Ethernet: IEEE 802.3 SNAP 
 

Ez az Ethernet II-nél összetettebb beágyazási forma, melyet az IEEE 802.3 szabványt 
támogató hálózatok használhatnak. 



 

 

6.3. ábra. IPv6 csomag Ethernet keretben, IEEE 802.3 SNAP beágyazással 
 

Mint látható, itt 3 darab fejrészt is találunk a hasznos teher előtt. A hossz mező itt nem 
az IPv6 csomag hosszát jelenti, hanem az IEEE 802.2 és a SNAP fejrészek hosszát 
együttesen. A DSAP és SSAP (destination and source service access point) a beágyazott 
hasznos teherről nyújt információt a felsőbb rétegnek. 

Az így beágyazott IPv6 csomag legalább 38, legfeljebb 1492 bájt hosszú lehet. A 38 
bájtnál kisebb csomagokhoz helykitöltő bájtokat alkalmaznak az Ethernet keret 64 
bájtos minimális hosszának eléréséhez (amely nem tartalmazza a Preamble és Start 
delimiter mezőket). 

 

6.2.3. Token Ring: IEEE 802.5 SNAP 
 



 

 

6.4. ábra. IPv6 csomag Token Ring keretben, IEEE 802.5 SNAP beágyazással 
 

Az ily módon küldött IPv6 csomagok MTU-ja változhat attól függően, hogy mennyi 
ideig tarthatja magánál egy csomópont a vezérjelet. Ezt befolyásolja az adatátviteli ráta 
és a gyűrűn található csomópontok száma. 

 

6.2.4. FDDI (SNAP) 
 



 

 

6.5. ábra. IPv6 csomag FDDI keretben, SNAP beágyazással 
 

A 4352 bájtos IPv6 MTU a legnagyobb FDDI keret méretéből (4500 bájt) a következők 
levonásával adódik: 

- 22 bájt az FDDI MAC overhead 

- 8 bájt a SNAP fejrész 

- 118 bájt a MAC fejrész későbbi használata számára van fenntartva 

Az IPv6 csomagokat aszinkron LLC keretekben küldik korlátozás nélküli tokenek 
használatával. 

 

6.3. Beágyazás WAN médiumok esetén 
 

Ezen technológiák alatt különféle pont-pont, illetve kapcsolat technológiákat értünk. 
Előbbiekhez tartozik például az analóg telefonvonal vagy az ISDN, míg utóbbi sorait az 
X.25, a Frame Relay és az ATM gyarapítja. 

E technológiák használata esetén is fontos, hogy az IPv6 csomagot – mint hasznos 
terhet – elválasszuk a keret többi részétől egy speciális bitsorozattal, és azonosítóját 
helyezzük el a keretben. 

 



6.3.1. PPP 
 

A pont-pont protokoll egy szabványosított soros vonali beágyazási módszer, amely 
kiválóan használható aszinkron soros vonalakon, így hagyományos telefonvonal esetén 
is. Ugyanakkor támogatja a szinkron soros vonalakat is, amilyen az ISDN vagy a 
SONET. 

E protokollcsalád főbb összetevői: 

- egy többféle protokollt támogató beágyazási mód 

- Egy kapcsolatvezérlési protokoll (LCP), amellyel létrehozni, konfigurálni és tesztelni 
lehet a kapcsolatot 

- Egy sor hálózatvezérlési protokoll (NCP), amelyek segítségével egyidőben különféle 
hálózati rétegbeli protokollokra vonatkozó kapcsolatot lehet létesíteni és ezeket 
konfigurálni. 

Az IPv6 vezérlési protokollt mint NCP-t külön definiálták az RFC 2472-ben. 

 

 

 

6.6. ábra. IPv6 csomag PPP keretben 
 

A cím szórási címre van állítva, mely pont-pont összeköttetések esetében használatos, 
hiszen ilyenkor nincsen szükség a cél külön címzésére. A vezérlőbiteket tipikusan 
HDLC környezetben használják az adatkapcsolati rétegben megvalósított sorszámozási 
és nyugtázási mechanizmusok. 

A protokoll mező a PPP keretbe ágyazott adatgramma típusát jelöli. A decimális 87 
jelöli az IPv6 csomagot. 

Az MTU-t a PPP kapcsolatnál MRU-nak (legnagyobb fogadható adategység) hívják, 
méretét az LCP használatával beszélik meg a kommunikáló felek. Alapértelmezésben ez 
1500 bájt. Ennél kisebb méretben is megállapodhatnak, de ekkor is képesnek kell 
lenniük 1500 bájt hosszú keretek fogadására vonalszinkronizációs hiba esetén. 

 



6.3.2. X.25 
 

Kapcsolat-orientált interfészt, megbízható adatátvitelt nyújt a csomagkapcsolt hálózatok 
számára. Megbízhatósága és rugalmassága miatt nemzetközi adatátviteli szabvánnyá 
vált az ilyen típusú hálózatokra nézve. 

Az alsó három hálózati réteget felölelő specifikációkat tartalmaz. A keretek kialakítását, 
az átvitelvezérlést és a hibaellenőrzést a LAPB folyamat végzi. A hálózati rétegbeli 
protokollja a PLP (Packet Layer Protocol). Speciális az X.25 abban a tekintetben, hogy 
egy látszólag 3. rétegbeli protokollba ágyazzuk bele a szintén 3. rétegbeli IPv6 protokoll 
csomagját. A PLP felelős az X.25 által használt virtuális áramkörök felépítéséért, 
azokban használt címzés megvalósításáért. 

 

 

 

6.7. ábra. IPv6 csomag X.25 keretbe ágyazása 
 

Az NLPID (hálózati rétegbeli protokoll azonosító) jelöli a beágyazott csomag típusát. 
IPv6 esetén decimális értéke 142. 

Ez ily módon beágyazott IPv6 csomagok alapértelmezett MTU-ja 1280 bájt. Ezt a 
virtuális áramkör résztvevői – a küldő és a fogadó – magasabb értékre is beállíthatják. A 
legtöbb X.25 hálózat adategységének maximális mérete 256 vagy 512 bájt. Ebben az 
esetben az adatkapcsolati rétegben darabolják a csomagot, mely transzparens az IPv6 
számára. 

 

6.3.3. Frame Relay 
 



Az X.25-nél jóval gyorsabb, mert nem nyújt garantált átvitelt és ezért nem kell törődnie 
az ezzel járó adminisztrációs terhekkel, a hibajavítással és az átvitelvezérléssel. A 
kapcsolat felépítéséért, a virtuális áramkörök állapotának figyeléséért az LMI (helyi 
mendzsment interfész) a felelős. 

A mai modern digitális adatvonalak sokkal kevésbé érzékenyek a hibákra, ezért 
mindössze egyetlen ellenőrző összeget alkalmaz ez a technológia, azt is pusztán a hiba 
észlelésére, és nem javítására. Az átvitel vezérlését a felsőbb rétegre bízza. 

A beágyazási fej- és farokrész az ISO HDLC protokollból származtatott, felépítése 
nagyban hasonlít a PPP esetében tárgyaltra. 

 

 

 

6.8. ábra. IPv6 csomag Frame Relay keretbe ágyazva 
 

Ahogyan az X.25-nél is láttuk, itt is az NLPID azonosítja a 3. rétegbeli csomag típusát. 

A csomag MTU-ja a Frame Relay szolgáltatást nyújtó szervezettől függ. Az RFC 2590-
nek megfelelően a Frame Relay vonalakon átvihető legnagyobb keret 1600 bájtos lehet. 
Ebből következik, hogy az alapértelmezett 16 bites címet használó keret esetén a 
beágyazott IPv6 csomag MTU-ja 1592. 

 

6.3.4. ATM 
 

Az ATM (aszinkron átviteli mód) technológiát a hang, video és adat átvitelére 
használható nagysebességű hálózati technológiának tervezték. Kapcsolat-orientált 
működésű, de nem nyújt garantált célbajuttatást. Rendkívül jól skálázható mind LAN-
ok, mind WAN-ok esetét tekintve. 

Abban különbözik a Frame Relay-től, hogy adott méretű, változó hosszúságú keretek 
helyett fix, kis méretű cellákra bontja fel a kereteket, és azokat továbbítja. Egy cella 5 
bájtos fejrészből és 48 bájtos hasznos teherből áll (szükség esetén helykitöltés 
alkalmazható). 



Az átviteli sebesség 64 kbps-től egészen 9.6 gbps-ig terjedhet az általa használt fizikai 
médiumnak megfelelően. 

Mivel aszinkron átvitelről beszélünk, nem alkalmazunk időosztásos multiplexelést, 
amely a szinkron hálózatok bizonyos korlátját jelenti. A cellák szükség szerint bármikor 
elküldhetők. 

Az IPv6 szemszögéből az ATM csupán egy adatkapcsolati rétegbeli protokoll, mely 
szolgáltatásait felajlánlja a számára, így most eltekintek a technológia által használt 
rétegek ismertetésétől. 

Az természetesen nyilvánvaló, hogy képes az IPv6 számára transzparens módon 
darabolni és összeállítani a cellákat. 

 

 

 

6.9. ábra. IPv6 csomag ATM keretben, Null beágyazással 
 

Egyedül a hasznos teher hossza mezőt célszerű elemezni: ez mondja meg a szállított 
IPv6 csomag hosszát bájtokban. A fogadó ezen információ birtokában el tudja távolítani 
a helykitöltő bitsorozatot. 

Ha az ellenőrző összeg (melynek számítási algoritmusa megegyezik az Ethernetnél és a 
Token Ringnél használttal) a cellák összeállítása után bithibát mutat – mely lehet akár 
egyetlen hiányzó cella eredménye is – az egész IPv6 csomagot újra el kell küldeni. 

A Null beágyazási forma csak akkor használható, ha az IPv6 protokoll egy megadott 
ATM virtuális áramkörön üzemel egyedüliként. Több, ugyanazon a virtuális áramkörön 
használt protokoll esetében szükség van egy protokoll azonosítóra, amellyel a forgalmat 
analizáló eszköz meg tudja különböztetni az egyes 3. rétegbeli adategységeket. Ez pedig 
nem található meg a Null beágyazásnál. 

Ennek kiküszöbölésére egy IEEE 802.x SNAP fejrész is bekerül a keretbe. EtherType 
mezőjének 0x86DD értéke az IPv6 csomagtípust jelenti. 

 



 

 

6.10. ábra. IPv6 csomag ATM keretben, SNAP beágyazással 
 

A virtuális csatorna kapcsolatfelépítési folyamata (VCC) során az ATM végpontok 
megtárgyalják, hogy csak egyetlen, vagy több 3. rétegbeli protokoll átvitele szükséges, 
és ennek megfelelően döntenek a beágyazás típusáról. 

 

6.4. Az ICMPv6 csomag 
 

Internet Control Message Protocol, version 6. Rendeltetése azonos az IPv4 esetében már 
jól ismert ICMP csomagéval: különböző, az IP csomagok célbajuttatásával illetve 
továbbításával kapcsolatos hibaértesítéseket küldhetünk az azt feladó állomásnak. 
Speciális módja, mikor távoli állomások elérhetőségét vizsgáljuk. Ekkor a feladó nem 
csupán passzív fogadója az ICMPv6 csomagoknak, ő maga is küld ilyet. Erről később 
lesz szó részletesebben. 

Mivel az IPv6 payload részében foglal helyet, és maga az IPv6 nem garantálja a csomag 
célbajuttatását, a hibaüzenetek célbajuttatása sem garantált.  

Az új generációs csomag megtartja elődje legtöbb tulajdonságát, kibővítve azokat 
újakkal. A legfontosabb bővítés, hogy felvált négy, az IPv4 esetében használt 
üzenettípust: az ARP-t, az IGMP-t, az ICMPv4 Router Discovery-t és az ICMPv4 
Redirect üzenetet az alábbiaknak megfelelően. Ezek szerepét a később ismertetett 
Neighbor discovery (ND) és Multicast listener discovery (MLD) szolgáltatások veszik 
át (lásd 9.1.12.). 

 

6.4.1. Fejrész 
 



Azonosítására az IPv6 csomag alap- vagy az e fejrészt közvetlenül megelőző fejrész  
„következő fejrész” mezőjének decimális 58 értéke szolgál. 

 

 

6.11. ábra. Az ICMPv6 üzenetek struktúrája 
 

Két típusú üzenetet különböztetünk meg: 

− hibaüzenetek: a csomagok célbajuttatása vagy továbbítása során felmerült 
problémákról értesítik a feladót. A típus mező MSB-je ekkor 0. 

− informáló üzenetek: diagnosztikai funkciókat nyújtanak illetve olyan speciális 
szolgáltatásokat, mint az ND és az MLD. A típus mező MSB-jének értéke 1. Ide 
tartoznak az echo kérés és echo válasz típusú üzenetek is. 

A kód mező egy adott üzenettípuson belül különbözteti meg az egyes üzeneteket. Egy 
adott típusú üzenet első példányának küldése esetén (és csak annál) 0. 

Az ellenőrző összeg az adott ICMP üzenet bithibáinak ellenőrzésére szolgál. Ebbe 
beleértendő a magasabb rétegbeli protokoll számára hozzáadott IPv6 pszeudo fejrész is, 
melyről a 6.5. pontban lesz szó. 

Az üzenettörzs értelemszerűen a hiba illetve az információ részleteit írja le. 

 

6.4.2. Hibaüzenetek 
 

Általános felépítésük: 

− hibaüzenet típusa (1 bájt) 

− indoklás kódja (1 bájt) 

− ellenőrző összeg (2 bájt) 

− 4 bájtnyi érték, üzenetfajtánként változó felhasználással 

− n hosszú (de legfeljebb 1280-40 bájt IPv6 alap fejrész-8 bájt ICMPv6 Dest. 
unreachable fejrész = 1232 bájtnyi) rész az eredeti IPv6 csomagból elejéből 

A következő típusok léteznek: 

* a célállomás nem érhelő el (Destination unreachable – ICMPv6 Type 1) 

 



 

6.12. ábra. ICMPv6 Destination Unreachable üzenet struktúrája 
 

Kód mező értéke  Leírás  

0 – No Route to 
Destination  

Az irányítási táblában egyetlen, a célcímnek megfelelő 
útvonal sem található.  

1 - Communication with 
Destination 
Administratively 
Prohibited  

A címzettel való kommunikációt adminisztratív szabály 
expliciten tiltja. Általában akkor küldik, ha egy csomagot 
eldob valamilyen tűzfal.  

2 - Beyond Scope of 
Source Address  

A címzett kívül esik a forrás címének hatókörén. Egy 
forgalomirányító akkor küld ilyen üzenetet, ha olyan 
interfészére kellene az adott csomagot továbbítani, amely 
felé eső alhálózat már nem a forrás címével megegyező 
hatókörbe tartozik. 

3 - Address Unreachable  
A címzett nem érhető el. Jellemzően akkor küldenek ilyen 
üzenetet, ha a célállomás adatkapcsolati rétegbeli címe nem 
oldható fel.  

4 - Port Unreachable  

A megadott cél port nem érhető el. Általában akkor küldik, 
ha egy UDP szegmenst tartalmazó csomag megkérkezésekor 
az UDP szegmensben leírt célporton nem fut semmilyen 
szolgáltatás.  

 

6.2. táblázat. ICMPv6 Destination Unreachable üzenet kódjainak értelmezése 
 

• a csomag túl nagy (Packet too big – ICMPv6 Type 2) 

 



 

6.13. ábra. ICMPv6 Packet too big üzenet struktúrája 
 

A többi hibaüzenet által ki nem használt 4 bájton azon szegmens MTU-ja tárolódik, 
amelyre irányuló interfészen a csomagot megpróbálták kiküldeni. Ezt a csomagot 
használja például a 9.1.11. pontban ismertetett Path MTU Discovery folyamat. 

* időtúllépés (Time exceeded – ICMPv6 Type 3) 

Jelentheti egyrészt azt, hogy a végcélig megteendő útvonal több ugrásból áll, mint 
amennyit a csomag számára engedélyeztek, azonban irányítási hurok jelenlétét is 
feltételezheti. 

Javasolt a Hop Limit mező értékét úgy megválasztani, hogy az kétszerese legyen az 
adott hálózat átmérőjének (két legtávolabbi pontja közötti legrövidebb úton található 
ugrások számának). 

 

6.14. ábra. ICMPv6 Time exceeded üzenet struktúrája 
 

Kód mező értéke  Leírás  

0 – Hop limit 
exceeded in transit  

A forgalomirányítók küldik abban az esetben, ha az IPv6 alap 
fejrészében a Hop Limit mező értéke 0-ra csökken. Ritka esetben a 
kapott csomagban ez az érték eleve 0, ekkor is ezt küldik. 

1 – Fragment 
reassembly time 
exceeded 

Az állomások küldik, ha lejár a csomagtöredékek összeállítására 
szánt maximális idő. 

 

6.3. táblázat. ICMPv6 Time exceeded üzenet kódjainak értelmezése 
 



* paraméter probléma (Parameter problem – ICMPv6 Type 4) 

Ezt az üzenetet küldheti a végső címzett vagy egy közbenső forgalomirányító, 
mégpedig akkor, ha az IPv6 csomag alap- vagy bármelyik kiegészítő fejrészében olyan 
hiba található, mely meggátolja a csomag feldolgozását. 

 

 

6.15. ábra. ICMPv6 Parameter problem üzenet struktúrája 
 

Kód mező értéke  Leírás 

0 - Erroneous Header 
Field Encountered  

A hiba az IPv6 alap-, vagy egyik kiegészítő fejrészében 
található 

1 - Unrecognized Next 
Header Type 
Encountered  

A fejrész „következő fejrész” mezőjének értéke nem egyezik 
meg a feldolgozó csomópont által ismert egyik fejrésztípussal 
sem, valamint egyik felsőbb rétegbeli protokoll típusával sem. 

2 - Unrecognized IPv6 
Option Encountered  

Egy olyan IPv6 opciót adtak meg, amit a feldolgozó 
csomópont nem tud értelmezni. 
Ez akkor következik be, ha a következő 2 feltétel egyszerre 
igaz: 

- az „hop-by-hop options” fejrész vagy „destination options” 
fejrész egyik opcióját nem ismeri fel a feldolgozó 
- az opció típus mezőjének MSB felőli első 2 bitje 10 vagy 11 

 

6.4. táblázat. ICMPv6 Parameter problem üzenet kódjainak értelmezése 
 
A Pointer mező az IPv6 csomag azon abszolút pozícióját (bájtokban, 0-val kezdve) 
jelöli, ahol a hiba fennáll. E mező értéke akkor is a hiba pontos helyét adja meg, ha 
egyébként az a rész nem szerepel az üzenet „az eldobott csomag egy része” mezőjében. 

Ha jelen van kiegészítő ESP fejrész is, és a hiba e fejrész utáni helyen áll fenn, akkor a 
mutató értéke a titkosítatlan csomagbeli pozíciót mutatja, nem a titkosított csomagnak 
megfelelőt. 

A sávszélességgel való takarékoskodás miatt nem minden egyes bekövetkezett hiba 
után kerül kiküldésre hibaüzenet. Kétfajta korlátot alkalmaznak: 



- időzítő: forrásonként egy hibaüzenet küldhető minden T milliszekum idő alatt. Az 
RFC 2463 által javasolt érték 1000 ms, azaz 1 másodperc. 

- a sávszélesség százaléka: interfészenként az ahhoz tartozó vonal névleges 
sávszélességének adott százaléka terhére lehet hibaüzeneteket küldeni. Az RFC 2463 a 
2%-ot javasolja. 

 

6.4.3. Tájékoztató üzenetek 
 

Egyik csoportjuk – melyeket a 9.1. pont tárgyal – az állomások IPv6 hálózatba való 
besorolását segítik elő, másik csoportjuk a 3. réteg hibáinak elhárítása során nyújt 
segítséget. 

Ez utóbbiak alapszintű diagnosztikai segédeszköznek tekinthetők. Segítségükkel 
ellenőrizhető a két végpont közötti irányítás helyessége, valamint a végpontok IP 
protokollkészletének működőképessége. Természetesen csak akkor használhatók, ha a 
közbenső eszközök - és a két végpont - nem blokkolják ezeket az üzeneteket. 

Az visszhang kérés (echo request) kezdeményezi a diagnosztikai folyamatot. E csomag 
célbajutása esetén azonnali visszhang választ (echo reply) vár, a pozitív nyugta elvét 
követve. 

 

 
6.16. ábra. ICMPv6 Echo request és Echo reply üzenetek struktúrája 

 

Az azonosító mező és a sorszám együtt meghatározzák, hogy az adott válasz melyik 
kéréshez tartozik, hiszen rendszerint visszahang kérések sorozatát szokták feladni a 
kapcsolat stabilitását vizsgálva. 

Az adat mező tartalma 0 vagy több oktetnyi egyéb bájthalmaz. Teljesen lényegtelen, 
hogy mi a tartalom. A csomag összmérete az, ami számít, mert például ennek 
segítségével – az echo request és reply között eltelt időt mérve – lehet kideríteni, hogy 
az adott útvonal milyen méretű csomagok hatékony (alacsony késleltetésű) átvitelére 
képes. 

A visszhang kérést el lehet küldeni multicast címre is. Az RFC 2463 ajánlása szerint 
ekkor az ezt fogadó állomások mindegyike az azt fogadó interfészeik unicast címeiről 
küldenek egy-egy visszhang választ. 



 

6.4.4. Feldolgozás szabályai 
 

Az alábbiak figyelembe vétele kötelező érvényű bármely csomópontra (RFC 1885): 

- ha ismeretlen típusú ICMPv6 hibaüzenet érkezik, azt át kell adni a felsőbb 
rétegbeli protokollnak 

- ha ismeretlen típusú ICMPv6 tájékoztató üzenet érkezik, azt értesítés nélkül el 
kell dobni 

- minden ICMPv6 hibaüzenetnek tartalmaznia kell – legfeljebb az 576 oktet 
eléréséig – az eredeti csomag tartalmát 

- azon esetekben, mikor a felsőbb rétegbeli protokoll számára kell átadni az 
ICMPv6 hibaüzenetet, annak törzséből ki kell bontani a felsőbb rétegbeli 
protokoll adategységét, hogy a megfelelő entitás azt lekezelhesse. 

- ha szokatlanul sok kiegészítő fejrészt tartalmazott az eredeti IPv6 csomag, akkor 
az ICMPv6 méretkorlátja miatt előfordulhat, hogy a felsőbb rétegbeli 
protokolloknak szánt adategységet nem tartalmazza a hibaüzenet törzse. Ebben 
az esetben a csomagot eldobja bármely felsőbb réteg. 

Hibaüzenetet nem szabad küldeni akkor, ha a következőket fogadja a csomópont: 

- egy ICMPv6 hibaüzenetet 

- egy IPv6 multicast címre küldött csomagot. Kivételek: a „csomag túl nagy” illetve 
„paraméter probléma” üzenetek ekkor is küldhetők 

- egy csomagot, melyet az adatkapcsolati rétegbeli multicast címre küldenek (kivételek 
az előbbivel megegyezők) 

- egy csomagot, melyet az adatkapcsolati rétegbeli szórási címre küldenek (kivételek az 
előbbivel megegyezők) 

- egy csomagot, melynek forráscíme nem azonosít egyértelműen egyetlen csomópontot 
sem. Például a meghatározatlan cím (::0), a multicast címek, vagy az ICMPv6 üzenetet 
küldő által ismert anycast címek 

 

6.5. Módosítás a szállítási rétegben 
 

Az alcím meglepő lehet, hiszen az OSI modell azt mondja, hogy egy adott réteg az 
alatta lévő réteg szolgáltatásait használja, és a felsőbb rétegek felé szolgáltatásokat 
nyújt. 

Ugyanakkor igaz az is, hogy a jelenleg elterjedt megvalósításban, a TCP/IP 
protokollkészlet esetén mind a TCP, mind az UDP, mind az ICMP az ellenőrző 
összegeik számításába bevesz egy olyan pszeudo fejrészt, mely tartalmazza a hálózati 
rétegben használt forrás- és célcímet. 



Ezt a pszeudo fejrészt módosítani kell, hogy ne a régi 32 bites, hanem az új 128 bites 
címeket tárolja. Az ellenőrző összeg számításának algoritmusa IPv6 esetén ugyanaz, 
mint IPv4 esetén. Az alábbi ábra szemlélteti e speciális fejrész szerkezetét. 

 

 

 

6.17. ábra. Az IPv6 pszeudo fejrész struktúrája 
 

A zero nevű mező pusztán helykitöltésre szolgál, így a pszeudo csomag összmérete 40 
bájt lesz. Ez szükségszerűen megegyezik az IPv6 alap fejrészének méretével. 

A „következő fejrész” mező a felsőbb rétegbeli protokoll azonosítója. 



7. Tárgyalás VI - Forgalomirányítási kérdések 
 
 
7.1. Az IPv6 címtér alhálózatokra bontása 
 
Az IPv4-nél megszokott módon - azon MSB felé eső bitek segítségével, melyeknek 
nincs kitüntetett szerepük - alakíthatunk ki az IPv6 esetében is hálózati prefixeket. 
Ezeket vagy az irányítási illetve címzési hierarchiában az adott szint összegzésére (a 
prefix hossza kisebb, mint 64 bit), vagy specifikus alhálózatok, hálózati szegmensek 
létrehozására (a prefix hossza 64 bit) használhatjuk. 

A különbség a két generáció között a címek host id részében testesül meg. IPv4 esetén 
ez változó hosszúságú is lehetett a címzési sémát követően (lásd 2.1.2). 
IPv6 esetén a jelenleg definiált unicast címtérre vonatkozóan az interfész azonosító – 
host id – mindig 64 bit hosszú. 

A globális bevezetés előtt álló technológia legfőbb várományosai egyrészt az 
internetszolgáltatók, másrészt különféle szervezeti egységek, ezért e fejezet 
megközelítése az ilyen szervezetek számára kíván útmutatást adni. 

 
7.1.1. Az NLA ID felhasználása 
 
Internetszolgáltatóként célunk a globális címek NLA ID részének olyan struktúrálása, 
mellyel lehetővé válik az adminisztrációs területünkhöz tartozó útvonalak összegzése, 
továbbá a fennmaradó címtér kiosztható a hálózatunk különböző fizikai szegmensei 
számára, az alárendelt szolgáltatóknak, vagy éppen az ügyfeleknek. 

Ismétlésképpen: egy olyan globális címnek, melyet egy adott TLA-hoz allokáltak, az 
első 16 bitje fix értékű, az első három helyiértéken 001, majd következik a 13 bites TLA 
azonosító. Ezt követi a RES 8 hosszú csupa 0 bitcsoportja. 

Ebből következik, hogy az NLA alapú alhálózatokra bontás esetén minden cím első 24 
bitje fix értékkel bír. 

A szegmentálás egymásra épülő szükséges feltételei: 

- az alhálózatokra bontáshoz felhasználandó bitek számának meghatározása 

- az új hálózati prefixek felsorolása 

Az itt ismertetésre kerülő technika feltételezi, hogy a 24 bites NLA azonosítók MSB 
felé eső bitjeinek nincsen rögzített szerepe, ezáltal fix értékei sem. A módszer a 
hierarchikus címzés illetve forgalomirányítás elősegítését tűzi ki célul, de nem kötelező 
ezt követni. Egyszerűen mondhatnánk azt is, hogy az NLA ID alapján 0-tól 16,777,215-
ig számozzuk az egyes alhálózatokat. 
 
1. lépés: Az alhálózatokra bontáshoz felhasznált bitek számának meghatározása 
 
Az irányítási hierarchia minden egyes szintjén meg kell határozni, hogy hány hálózati 
prefixet – és ezáltal hány bitet – kívánunk felhaszálni. Minél több bitet szánunk a 
hierarchia egyes szintjeinek megkülönböztetésére, annál kevesebbet tudunk felhasználni 



a legalsó szint egyes alhálózatai számára. A legalsó szint általában az ügyfél 
telephelyeit jelenti, 48 bites prefixszel. 

Ha például egy olyan kétszintű hierarchiát akarunk kialakítani, mely földrajzilag 
elkülönült ügyfél telephelyeket fed le, akkor használhatunk 8 bitet a földrajzi hely 
megkülönböztetésére, szintén 8 bitet pedig az ügyfelek elválasztására. Ezáltal az adott 
földrajzi helyen az egyes ügyfelek alhálózatainak kialakítására 8 bit áll rendelkezésre 
(24-8-8), avagy 256 darab 48 bites prefix ügyfélszegmensenként. 

A hierarchia minden egyes szintjén adott lesz: 

- egy fix bitsorozat, melyet a hierarchia felsőbb szintjei határoznak meg (f) 

- néhány bit, amivel a jelenlegi szintet bonthatjuk alhálózatokra (s) 

- további bitek, melyek az esetleges alsóbb szintek felosztására használhatók (r). 

Minden esetben f + s + r = 24. 

 

7.1. ábra. Alhálózatokra tagolás az NLA ID segítségével 
 

2. lépés: Az alhálózati prefixek felsorolása 
 

Az alhálózatok létrehozására felhasznált bitek mennyisége alapján meg kell adnunk a 
kialakított prefixeket. Két megközelítés létezik: 

- hexadecimális: felsoroljuk az új alhálózatok prefixeit az NLA ID és a 
növekmény hexadecimális alakjában 

- decimális: mint az előbbi, csak decimális alakban. Ez az ember számára 
könnyebben megérthető formula 

A hexadecimális alak választása esetén: 

 

1. legyen s azon bitek száma, ahányat felhasználunk az alhálózatokra tagoláshoz, m 
pedig a hálózati prefix azon hossza, amelyet felbontunk. 

Az NLA id fixált bitjeinek száma:    f = m – 24 

A kölcsönzött hálózati prefixek száma:   n = 2s 

A növekmény az egymást követő NLA ID-k között: i = 224-(f+s) 

Az új alhálózatok prefixeinek hossza:   l = 24 + f + s 



2. Hozzunk létre egy három oszloppal, n sorral rendelkező táblázatot. Az első oszlop 
tartalmazza a hálózati prefixeket (1-gyel kezdődően), a második F értékeit (az NLA ID 
hexadecimális alakja), a harmadik pedig az új alhálózati prefixeket. 
3. A táblázat első sorában az NLA ID értéke F, az alhálózatok prefixei pedig az eredeti 
hálózati prefixből kaphatók meg az új prefix hossz alkalmazásával. F kiszámításához 
kombinálni kell annak az NLA ID-nek a második hexadecimális blokkjának utolsó két 
számjegyét a harmadik blokkja mind a négy számjegyével, amelyet alhálózatokra 
bontunk. Így 6 hexadecimális számjegyet kapunk. Nem szabad elfelejtkezni azokról a 0-
król, amelyeket esetleg a rövidített alak nem mutat (bevezető 0-k blokkon belül is 
elhagyhatók)! 
Ha például a globális címünk prefixe 3000:4D:C00::/38, F értéke 0x4D0C00 lesz. 

4. A következő sor NLA ID oszlopában F értékét i-vel megnöveljük. 

5. Az alhálózatok prefixeinek kiszámításához alakítsuk át az NLA ID-t két különálló 16 
bites blokkra – kettősponttal elválasztott hexadecimális jelöléssel – majd helyezzük ezt 
a 16 bites prefix mögé. A második sorra nézve például ez: [16 bites prefix]:[F + i]::/l 

6. Ismételjük a 4. és 5. pontokat addig, amíg a táblázat teljes nem lesz. 

Vegyük azt az esetet, hogy a 3000:4D:C00::/38 globális hálózati prefixet akarjuk 
alhálózatokra bontani 3 bit segítségével. Kiindulási értékeink: 

F = 0x4D0C00 

s = 3 

f = 38 – 24 = 14 

n = 23 = 8. 

i = 224-(14+3) = 128 = 0x80 

l = 24 + 14 + 3 = 41 

A kiindulási értékekből az előbb ismertetett módszer segítségével az alábbi táblázatot 
kapjuk. 

Hálózati prefix száma NLA ID (hexadecimális) Alhálózati prefix  
1 4D0C00 3000:4D:C00::/41 

2 4D0C80 3000:4D:C80::/41 

3 4D0D00 3000:4D:D00::/41 

4 4D0D80 3000:4D:D80::/41 

5 4D0E00 3000:4D:E00::/41 

6 4D0E80 3000:4D:E80::/41 

7 4D0F00 3000:4D:F00::/41 

8 4D0F80 3000:4D:F80::/41 

 

7.1. táblázat. példa NLA ID alapú alhálózatokra bontásra 
 



Megjegyzés: Az RFC 2373 megengedi a csupa 0 illetve csupa 1 mintát az alhálózatok 
megkülönböztetésére használt bitsorozatban. 

 

7.1.2. Az SLA ID/Subnet ID felhasználása 
 

Egy cég vagy egyéb szervezet hálózati adminisztrátoraként célunk a globális cím SLA 
ID részének, vagy egy site-local cím Subnet ID részének módosításával úgy létrehozni 
alhálózatokat, hogy a fennmaradó részek irányítás szempontjából történő összegzése és 
delegációja egyszerű legyen az IPv6 intranet legkülönbözőbb pontjaira. 

A site-local címek 16 bites Subnet ID mezővel rendelkeznek, ezekkel egy adott 
telephely – hálózati topológia alapján egy kalap alá vett – összes szervezetének körzetét 
azonosíthatjuk. 

Mindkét esetben a címek első 48 bitje fix. Globális címeknél ezt az internetszolgáltató 
allokálja és a TLA ID-NLA ID pár alkotja. Site-local címeknél ez mindig FEC0::/48. A 
tárgyalás további részében az „alhálózat azonosító” jelenheti globális címeknél az SLA 
ID-t illetve site-local címnél a Subnet ID-t. 

Ez a folyamat is kétlépcsős: 

- az alhálózatokra bontáshoz felhasznált bitek számának meghatározása 

- az új hálózati prefixek felsorolása 

Az alább ismertetésre kerülő technika feltételezi, hogy az alhálózatokra bontást az 
alhálózat azonosító 16 bites címterének MSB-je felé eső néhány bittel végezzük. A 
módszer célja itt is a hierarchikus címkiosztás illetve irányítás megvalósíthatóságának 
biztosítása. Egy kisebb szervezet esetén elég lehet, ha az alhálózat azonosítókat 
egyszerűen 0-tól folyonosan számozzuk. 

 

1. lépés: Az alhálózatokra bontáshoz felhasznált bitek számának meghatározása 
 

Vegyük például azt az esetet, amikor egy olyan kétszintű hierarchiát akarunk 
megvalósítani, amely tükrözi a földrajzi hely/részleg szerinti struktúrát és 4 bitet 
használ a földrajzi helyek, 6 bitet pedig a részlegek megkülönböztetésére. Ez azt jelenti, 
hogy minden egyes helyen minden részlegnek 6 bitnyi alhálózatokat leíró rész marad 
(16 – 6 – 4), másszóval minden egyes részleghez 64 alhálózat tartozhat. 

A hierarchia bármely szintjén adott lesz azon bitek száma, melyeket már egy felsőbb 
szint fixált (f), néhány bit, amelyet az adott szinten felhasználunk az alhálózatokra 
bontáshoz, valamint pár olyan bit, amely az alsóbb szintek által lesz felhasználható (r). f 
+ s + r = 16 minden esetben. A kapcsolatot az alábbi ábra mutatja ezen értékek között. 

 



 

7.2. ábra. Alhálózatokra tagolás a Subnet ID segítségével 
 

Az NLA ID alapú alhálózatokra bontáshoz hasonlóan itt is két megközelítés létezik az 
alhálózati prefixek felsorolására: 

- hexadecimális 
- decimális 

A hexadecimális alak választása esetén: 
 
1. legyen s azon bitek száma, ahányat felhasználunk az alhálózatokra tagoláshoz, m 
azon hálózati prefix hossza, amelyet felbontunk, F pedig a felbontandó alhálózat 
hexadecimális alakja. 

Az alhálózat azonosító fixált bitjeinek száma:   f = m – 48 

A kölcsönzött hálózati prefixek száma:    n = 2s 

A növekmény az egymást követő alhálózat azonosítók között: i = 216-(f+s) 

Az új alhálózatok prefixeinek hossza:    l = 48 + f + s 

2. Kialakítunk egy táblázatot, melynek 2 oszlopa és n sora van. Az első oszlop a 
hálózati prefix sorszáma (1-gyel kezdődően), a második tartalmazza az új alhálózati 
prefixeket. 
3. Az első sorban F illetve a felbontandó alhálózat azonosítójának hexadecimális alakja 
alapján a felbontott hálózat prefixe [48 bites prefix]:F::/l. 
4. A következő sorban az adott cím alhálózat azonosító részét i-vel növeljük. A második 
sorra nézve ez [48 bites prefix]:F + i::/l. 
5. A 4. pont ismétlése addig, amíg a táblázat teljes nem lesz. 
 
Jelen példa a FEC0:0:0:C000::/51 hálózati prefix felbontását célozza 3 bit segítségével. 
Első lépésben meghatározzuk a kiindulási adatokat. 

F = 0xC000 

s = 3 

f = 51 – 48 = 3 

n = 23 = 8 

i = 216-(3+3) = 1024 = 0x400 

l = 48 + 3 + 3 = 54 



Ezután felírjuk a 8 soros táblázatot ezen adatok alapján. 
 

Hálózati prefix száma Alhálózati prefix 
1 FEC0:0:0:C000::/54 

2 FEC0:0:0:C400::/54 

3 FEC0:0:0:C800::/54 

4 FEC0:0:0:CC00::/54 

5 FEC0:0:0:D000::/54 

6 FEC0:0:0:D400::/54 

7 FEC0:0:0:D800::/54 

8 FEC0:0:0:DC00::/54 

 
7.2. táblázat. példa hálózati prefix alapú alhálózatokra bontásra 

 
 
7.2. Irányítás 
 
A harmadik rétegben a legfontosabb szerep a forgalomirányítóké. Elsődleges feladataik 
a forrás és cél közötti útvonalválasztás valamint a csomagok kapcsolása az interfészeik 
között. 

Megkülönböztetünk irányított- és irányító protokollokat. Előbbiek a harmadik rétegbeli 
adatgrammákat létrehozó protokollok (pl. IP, IPv6, IPX, DECNET, Apple Talk stb.), 
utóbbiak pedig ezek célbajuttatását szolgálják a forgalomirányítók közötti információk 
megosztása révén, felépítik és karbantartják az irányítási táblákat. A 3.2.2. pontban már 
ismertetésre került az autonóm körzetek elve. Az IPv6 bevezetéséhez lényegében nem 
kell átalakítani a fizikai struktúrát, csupán az irányító protokollok felülvizsgálata 
szükséges olyan szempontból, hogy azok képesek-e az IPv6 képességeit támogatni. 

Háromféle irányító protokollt különböztetünk meg aszerint, hogy milyen algoritmust 
használ: 

- távolságvektor alapú (pl. RIP, IGRP) 

- kapcsolat-állapot alapú (pl. OSPF, IS-IS) 

- a fenti kettő előnyös tulajdonságait ötvöző hibrid (pl. EIGRP) 

Leegyszerűsítve a távolságvektor alapúak lassú konvergenciával, teljes irányítótáblák 
cseréjével jellemezhetők, míg a kapcsolat-állapot alapúak gyors konvergenciával, 
részleges irányítótábla-cserével dicsekedhetnek, igaz, a közbenső eszközök erőforrásait 
jobban igénybe veszik. 

Az IPv6 használatát az alábbi irányító protokollok támogatják: 

- RIPng (RFC 2080) 

- IS-IS for IPv6 

- OSPFv3 (RFC 2740) 



- MP-BGP (RFC 2545/2858) 

- EIGRP for IPv6 

Természetesen itt is megadhatók statikus útvonalak. 

Az irányítási döntések meghozatalához általánosságban szükség van a célbajuttatandó 
csomag cél IP címének ismeretére és egy vagy több olyan táblázatra, melyből kiderül, 
hogy mely interfészen kell továbbítani a csomagot, melyik közbeeső állomás – esetleg a 
végállomás – számára. 

Az egyes csomópontok – akárcsak az IPv4 esetében – helyileg tárolják az irányítási 
táblájukat, melyből a fenti információt nyerik. Ezek kezdeti állapotba kerülnek 
alapértelmezésben a protokoll inicializálásakor, majd bővíthetők/módosíthatók a többi 
forgalomirányító funkciót betöltő eszköz által küldött hirdetmények révén, esetleg 
manuális bejegyzésekkel. 

 

7.2.1. Az általános IPv6 irányítási tábla 
 

• célállomás prefixe (destination prefix): egy 0-128 közötti IPv6 cím prefix. 

• a következő ugrás címe (next hop address): azon csomópont IPv6 címe, 
amelynek továbbítani kell a csomagot 

• interfész (interface): a csomag továbbítására használandó hálózati interfész. 
Minden, a célállomás prefix által leírt csomópont ezen az interfészen át érhető 
el. 

• mérték (metric): egy szám, amely leírja az útvonal jóságát, ezáltal – ha több 
lehetséges útvonal is vezet egy adott célhoz – kiválasztható a legjobb útvonal. A 
jóságot az egyes irányító protokollok különféle módon definiálják. 

• időzítő (timer): az adott útvonalra vonatkozó legutolsó frissítés beérkezte óta 
eltelt idő másodpercben 

Az irányítási tábla bejegyzései a következő útvonaltípusokat képesek tárolni: 

• közvetlenül csatlakozó (directly attached network routes): olyan alhálózatok 
prefixei, melyek eléréséhez további „ugrásra” már nincs szükség. Tipikusan 64 
bit hosszúak. 

• távoli hálózatokba irányuló (remote network routes): olyan alhálózatok prefixei, 
melyek nem érhetők el közvetlenül, de ismert a hozzájuk vezető útvonal. Ezek 
lehetnek alhálózati prefixek (tipikusan 64 bit hosszal) vagy egy címtér prefixe 
(tipikusan kevesebb, mint 64 bit hosszal). 

• állomás útvonalak (host routes): Egy meghatározott IPv6 cím eléréshez 
szükséges útvonal. Ezek segítségével egy megadott célhoz a prefixétől eltérő 
útvonalat is kijelölhetünk. Ekkor az irányítási prefix egy adott IPv6 cím lesz, 
128 bit prefixhosszal. 

• alapértelmezett útvonal (default route): Ha a csomag célcímét nem sikerül 
társítani a fentiek egyikével sem, akkor ezt az utat kell választani. Prefixe ::/0. 



 

7.3. ábra. IPv6 irányítási tábla 
 

7.2.2. Az útválasztási folyamat általánosságban 
 

A következő szöveges algoritmus használható annak meghatározására, hogy az 
irányítási tábla melyik bejegyzését használja fel a csomópont a csomag továbbításához. 

1. Hasonlítsuk össze az irányítási tábla összes bejegyzésében szereplő hálózati 
prefixek bitjeit a célcím azon bitjeivel, melyeket az adott útvonal prefixe kijelöl. 
Ha az így vizsgált bitsorozat minden egyes helyiértéke megegyezik, akkor az 
útvonal alkalmas a csomag célbajuttatására. 

2. Válasszuk ki azokat a bejegyzéseket, melyhez tartozó útvonalak alkalmasnak 
minősültek a csomag célbajuttatására. Válasszuk ki ezek közül azt, amelyiknél a 
legnagyobb a hálózati prefixhossz, azaz amelyiknek az MSB felől a legtöbb bitje 
egyezik a célcím bitjeivel. Ez a szabály az adott célállomáshoz tartozó 
legspecifikusabb útvonal. Ha több azonos prefixhosszú útvonalat találtunk, 
melynél a prefix hossza maximális, akkor válasszuk ezek közül a 
legalacsonyabb mértékkel bírót. Ha a mértékek is megegyeznek, akkor tetszét 
szerinti útvonal választható. 



Bármely adott célcímre nézve a fenti eljárás a következő sorrendben talál a 
célbajuttatáshoz megfelelő útvonalakat: 

1. egy állomás útvonal, amely megegyezik a célcímmel 

2. a legnagyobb prefixszel rendelkező hálózati útvonal, mely illeszthető a célcímre 

3. az alapértelmezett útvonal 

A kiválasztott útvonalhoz tartozó bejegyzésből megkapjuk a következő ugrás IPv6 
címét és azt az interfészazonosítót, melyre az adott csomópontnak a csomagot 
továbbítania kell. 

Ha az útválasztási folyamat sikertelen (mert pl. nincs kijelölve alapértelmezett útvonal), 
akkor egy „ICMPv6 célállomás nem érhető el” típusú hibaüzenetet küld vissza a 
csomópont a feladónak, majd eldobja a csomagot. 

A feladó állomások irányítási táblája jellemzően a közvetlenül csatolt hálózatokra 
vonatkozó információkat tárol, továbbá egy – ezen hálózatok által le nem fedett 
tartományokat összegző – alapértelmezett átjáró címét. 

A közbenső forgalomirányítók irányítási táblája a közvetlenül csatolt hálózatok listáját, 
esetleges távoli útvonalak listáját és az alapértelmezett ugrás címét tárolja. 

A következőkben ismertetem két végpont között az IPv6 csomag „életvonalát”, annak 
létrehozásától a végállomáson történő feldolgozásáig. 

 

7.2.3. A forrás csomópont feladatai 
 

Tetszőleges cél IP cím esetén a következő algoritmus hajtandó végre: 

1. Az ugrási korlátot be kell állítani vagy egy alapértelmezett értékre, vagy az 
alkalmazás által megadott értékre. 

2. A célállomások gyorsítótárában egyezés keresése az aktuális célcímmel. 

Találat esetén a következő ugrás címének és a megfelelő interfész kiolvasása a 
tárból. Ugrás a 6. pontra. 

3. A helyi irányítási táblában annak az útvonalnak a kikeresése, mely az adott cél 
felé irányul a lehető legnagyobb prefixhosszon megegyezve, ezen belül pedig a 
legkisebb mértékkel. Ha több, minden szempontból azonos útvonal áll 
rendelkezésre, véletlenszerűen kell választani egyet. 

4. A 3. pontban kiválasztott útvonalra nézve a következő ugrás címének és az afelé 
eső interfésznek a meghatározása. 

Ha nem található megfelelő útvonal, az IPv6 feltételezi, hogy a célállomás 
valamely közvetlenül csatolt hálózaton elérhető. A következő ugrás címe 
megegyezik a célállomás címével, az interfész pedig ennek megfelelően kerül 
kiválasztásra. 

5. A céllállomások gyorsítótárának frissítése a fenti adatokkal. 



6. A szomszédok adatait átmenetileg tároló gyorsítótárban a következő ugrás címét 
tartalmazó bejegyzés keresése. 

Ha ez rendelkezésre áll, az adatkapcsolati rétegbeli cím kiolvasása. 

Ha nem, a címfeloldási folyamat használata a következő ugrás IPv6 címéhez 
tartozó adatkapcsolati rétegbeli cím beszerzéséhez. Sikertelenség esetén 
hibajelzés küldése. Siker esetén a gyorsítótár frissítése. 

7. A gyorsítótár adatait felhasználva a csomag beágyazása az adatkapcsolati réteg 
protokolljának megfelelő keretbe, majd kiküldése a megfelelő címre. 

 

 

 

7.4. ábra. A csomag kiküldése a feladótól 
 

 

7.2.4. Az útválasztási folyamat forgalomirányítók esetében 
 

Az alábbi algoritmust alkalmazzák ezen eszközök, ha a csomagot egy unicast vagy 
anycast címre kell továbbítani: 

1. különféle hibaellenőrzések végrehajtása a fejrészre vonatkozóan, mint például 
ellenőrizni, hogy a verzió mező értéke 6, vagy hogy a forráscím nem a loopback 
cím vagy multicast cím. 

2. ellenőrizni kell, hogy az adott csomag célcíme egyezik-e valamely, az adott 
forgalomirányító interfészének címével. Ha igen, akkor végre kell hajtani a 
célállomásokra vonatkozó algoritmust (lásd 7.2.5. pont) 



3. Az ugrási korlát (hop limit) értékét 1-gyel csökkenteni kell. Ha e mező értéke 
kisebb 1-nél, akkor küldeni kell egy „ICMPv6 Time Exceeded-Hop Limit 
Exceeded in Transit” típusú hibaüzenetet a feladó számára, majd el kell dobni a 
csomagot. Ha viszont 0-nál nagyobb, frissíteni kell az új értékkel az IPv6 
csomag alap fejrészét. 

4. A célállomások gyorsítótárában egyezőséget kell keresni az aktuális csomag 
célcímével. Ha van megfeleltethető bejegyzés, akkor a gyorsítótárból ki kell 
olvasni a megfelelő interfészazonosítót és a következő ugrás címét (melyre a 
csomagot továbbítani kell). Ugrás a 7. pontra. 

5. Keressük ki azt az útvonalat, melynek prefixe a leghosszabb egyezést mutatja a 
cél IP címmel. 

6. Az 5. pontnak megfelelően meg kell határozni azt az interfészt valamint a 
következő ugrás címét, amelyre a csomagot továbbítani kell. Ha nem található 
megfelelő továbbítási információ, generálni kell egy „ICMPv6 – no route to 
destination” hibaüzenetet, azt el kell küldeni a feladó állomásnak, végül el kell 
dobni az eredeti IPv6 csomagot. 

7. A célállomások gyorsítótárának frissítése. 

8. Ha ugyanarra az interfészre kell kiküldeni a csomagot, mint amin az érkezett, és 
a célállomásra ráilleszthető az adott interfészhez tartozó prefixek egyike, akkor a 
feladónak egy „ICMPv6 Destination Unreachable-Address Unreachable” típusú 
hibaüzenetet kell küldeni, majd az eredeti csomagot el kell dobni. Ez meggátolja 
pont-pont vonalak esetén a szükségtelen ping-pong effektust. 

9. Ha a 8. pontban leírt esethez képest csak annyi a különbség, hogy most a feladó 
állomás címére illeszthető az adott interfész egyik prefixe, akkor egy Redirect 
(átirányítás) üzenetet kell küldeni a feladónak. 

10. Össze kell hasonlítani a továbbítandó IPv6 csomag méretét a következő 
ugráshoz tartozó vonal MTU-jával. Ha a vonali MTU kisebb, mint a csomag 
mérete, egy „ICMPv6 Packet Too Big” üzenetet kell küldeni a feladónak, majd 
az eredeti csomagot el kell dobni. 

11. A szomszédos eszközök információinak gyorsítótárában meg kell keresni a 
következő ugrás címéhez tartozó bejegyzést. Ha van ilyen, olvassuk ki belőle 
annak adatkapcsolati réteghez tartozó címét. Ha nincs ilyen, használni kell a 
címfeloldási folyamatot a megfelelő cím beszerzéséhez. Ha ez utóbbi sikertelen, 
küldeni kell egy „ICMPv6 Destination Unreachable-Address Unreachable” 
hibaüzenetet a feladónak, és el kell dobni az eredeti csomagot. Siker esetén 
frissíteni kell ennek adataival a gyorsítótárat. 

12. A csomagot továbbítani kell a kiolvasott/beszerzett adatkapcsolati rétegbeli 
címre. 

Ezt a folyamatot minden egyes, irányítási funkciót ellátó rendszer elvégzi. 



 

 

7.5. ábra. A továbbítási folyamat 1. része forgalomirányítóknál 
 

 

 

7.6. ábra. A továbbítási folyamat 2. része forgalomirányítóknál 
 
7.2.5. A célállomás feladatai 
 
Mikor a csomag megérkezik a feladó által megjelölt célcímre, a fogadó csomópont az 
alábbiakat teszi: 



 
1. különféle hibaellenőrzések végrehajtása a fejrészre vonatkozóan, mint például 

ellenőrizni, hogy a verzió mező értéke 6, továbbá, hogy a forráscím nem a 
loopback cím vagy multicast cím. 

2. annak ellenőrzése, hogy a célcím megfeleltethető-e valamely saját interfészének. 
Ha nem, akkor értesítés nélkül el kell dobni a csomagot. 

3. A „következő fejrész” mező alapján a kiegészítő fejrészek – ha vannak – 
feldolgozása, illetve annak ellenőrzése, hogy az ugyanezen mezővel megadott 
protokoll azonosító ismert-e. Ha nem ismert a fejrészben szereplő protokolltípus, 
a feladónak egy „ICMPv6 Parameter Problem-Unrecognized Next Header Type 
Encountered” hibaüzenetet kell küldeni, majd el kell dobni a csomagot. 

4. Ha a felsőbb rétegbeli protokoll adategysége nem egy TCP szegmens vagy UDP 
üzenet, azt át kell adni a megfelelő protokollnak további feldolgozásra. 
Ha azonban a fentiek egyike, ellenőrizni kell a cél port elérhetőségét. 
Ha egyetlen alkalmazás sem tartozik az adott UDP porthoz, egy „ICMPv6 
Destination Unreachable-Port Unreachable” hibaüzenetet kell küldeni a 
feladónak és ezután el kell dobni a csomagot. 
Ha egyetlen alkalmazás sem figyel az adott interfész TCP portján, akkor egy 
TCP kapcsolat-újrakezdés (connection reset) szegmenssel kell válaszolni a 
feladónak, és el kell dobni a csomagot. 
Ha az adott porton egy alkalmazás várja az adatgrammákat, annak fel kell 
dolgoznia a szegmens adatait. 
 

 
 

7.7. ábra. A csomag fogadása a cél végponton 
 

7.2.6. Az IPv6-ot támogató irányító protokollok 



 
1. RIPng for IPv6 

Teljes nevén Routing Information Protocol Next Generation. Az RFC 2080 
definiálja az IPv6 számára távolságvektor alapú irányító protokollként. 

 

Parancs 
(1 bájt)  

Verzió 
(1 byte)  

Fenntartott 
(2 bájt)  

1. irányítási tábla bejegyzés (20 bájt) 
  

. . . 
  

N. irányítási tábla bejegyzés (20 bájt) 
  

 

7.8. ábra. RIPng for IPv6 csomag fejrészének struktúrája 
 

Lényegében a RIPv2 adaptációja az új protokollhoz. IPv6 hálózati prefixeket 
hirdet. Egyszerű struktúrával bír, az 521-es UDP portot használja a 
kommunikáció során, melybe beleértendő az általa ismert útvonalak periodikus 
hirdetése, az útvonalak lekérdezésére küldött válasza és útvonalváltozás esetén a 
változások aszinkron jellegű hirdetése. 

A parancs lehet request (kérelem) vagy response (válasz). 

A verzió mező értéke a jelenlegi implementációban 1. 

A fenntartott sorozat csupa 0-ból áll. 

Egy irányítási tábla bejegyzés (RTE) áll egy 16 bájt hosszú IPv6 címprefixből, 
egy 2 bájt hosszú útvonalcímkéből, egy 1 bájt hosszú prefixhosszból és egy 1 
bájt hosszú mérték mezőből. Az útvonalcímkét annak jelölésére használják, 
hogy az adott útvonal „belső” vagy „külső”-e, azaz az adott autonóm körzetbe 
tartozik-e vagy sem. 

Egyedüli mértékként az ugrásszámot használja. Egy autonóm körzeten belül ez 
legfeljebb 15 lehet. Ebből kifolyólag csak kis- illetve közepes méretű IPv6 
hálózatokban célszerű használni. Nagy hálózatokra nem skálázható megfelelően. 

Az irányító protokoll inicializálása során az adott eszköz minden interfészén 
kiküld egy hirdetményt az általa ismert útvonalakról. Ezután kiküld egy 
„General Request” üzenetet, mellyel felszólítja a környező eszközöket, hogy 
azok is osszák meg vele irányítási információikat. Az így megismert útvonalak 
alapértelmezésben 3 percig érvényesek, ezután eltávolításra kerülnek az 
irányítási táblából. 

Ha az inicializálás már lezajlott, alapértelmezésben minden harmincadik 
másodpercben az adott csomópont meghirdeti – minden egyes interfészén 



kiküldve – az általa ismert útvonalakat. Hogy ezek a hirdetmények pontosan 
hány útvonalról, és melyekről tartalmaznak információt, attól függ, hogy az 
adott eszköz az osztott horizont elvét követi-e (aholis az útvonalakat nem hirdeti 
azon az interfészen, amelyen át azokról tudomást szerzett), vagy a visszirányú 
elfolytást alkalmazó osztott horizontét (ez esetben az útvonalakat elérhetetlennek 
hirdeti azon az interfészen, amelyen át azokról tudomást szerzett). 

A RIP-et használó hálózatok hibatűrése a megtanult útvonalak érvényességi 
idejétől függ. Ha a hálózati topológiában változás áll be, a RIPng képes ezekre 
azonnal reagálni az esemény által kiváltott (triggered) hirdetmények küldésével. 

2. OSPF for IPv6 

Egy kapcsolat-állapot alapú irányító protokoll, melyet az RFC 2740 definiál. 
Teljes neve Open Shortest Path First for IPv6. 

Úgy tervezték, hogy egyetlen autonóm rendszer irányító protokolljaként 
működjön. Lényegét tekintve az OSPFv2 adaptációja. 

Metrikája összetett, mértékegységgel nem rendelkezik, és a hálózati 
adminisztrátor adja meg. Beletartozhat a késleltetés, a sávszélesség és a 
pénzügyi költség. Bármely két, az OSPF területéhez tartozó hálózati szegmens 
közötti útvonal összköltsége 65535-nél kevesebb kell legyen. 

A hirdetményei felsőbb rétegbeli adategységként kerülnek kiküldésre, 89-es 
protokollazonosítóval. 

Az OSPFv2-höz képest az alábbi eltérések mutatkoznak: 

• az OSPF csomagok struktúrája megváltozott, hogy ne függjön az IPv4 címzéstől 

• új LSA-k kerültek definiálásra, hogy az IPv6 címeket és prefixeiket szállítani 
tudja 

• az OSPF minden vonalon (és nem szegmensen) fut 

• az LSA elárasztás hálózati hatókörét általánosították 

• nem támogatja a hitelesítést. Ezt a feladatot a protokoll az IPv6 hitelesítési 
fejrészére és a hasznos teher biztonságos beágyazását megvalósító fej- illetve 
lábrészekre bízza. 

Verzió 
(1 bájt)  

Típus 
(1 byte)  

Csomag hossza 
(2 bájt)  

Forgalomirányító azonosítója (4 bájt) 
  

Körzet azonosítója (4 bájt) 
  

Ellenőrző összeg 
(2 bájt)  

Példány 
azonosító 
(1 bájt) 

00000000 

 



7.9. ábra. OSPF for IPv6 csomag fejrészének struktúrája 
 

A verziószám értéke 3. 

A típus az alábbiak egyike lehet: 

• 1 : Hello 
• 2 : Adatbázis leírása 
• 3 : Kapcsolat állapotának lekérése 
• 4 : Kapcsolat állapotának frissítése 
• 5 : Kapcsolat állapotának nyugtázása 

A csomag hossza bájtokban értendő. 

A forgalomirányító azonosítója a csomag forrását azonosítja. 

A körzetazonosító azt a területet jelenti, amelyhez az adott csomag tartozik. Minden 
OSPF csomag csak egyetlen területhez van hozzárendelve, a legtöbbjük csak egy ugrást 
végez. A virtuális vonalakon áthaladó csomagokat a gerinchálózati 0-s azonosítóval 
címkéznek fel. 

Az ellenőrző összeg számítása során – ha a csomag nem 16 bites szóhosszra esik – 
kiegészítő nullák hozzáadásával megfelelő hosszúságúra alakítják a hasznos adatterhet. 
Az érték kiszámolása előtt a mezőt 0-ra állítják. 

A példány azonosító lehetővé teszi, hogy az OSPF több példánya is futhasson 
ugyanazon a vonalon. Helyi hatókörű azonosítóként szolgál, segítségével 
megkülönböztethetők az egyes példányok. Ha a fogadó interfész példányazonosítója 
nem egyezik meg a csomag példányazonosítójával, a hirdetmény eldobásra kerül. 

Az OSPF működése során minden egyes forgalomirányító rendelkezik LSA (kapcsolat 
állapotára vonatkozó hirdetmény) küldési képességgel. A forgalomirányítók között 
felépített logikai szomszédsági viszony révén ezek hatékonyan kicserélhetők az egyes 
tagok között. Amikor ezen információk birtokában van az összes tag, a hálózat 
konvergenciája beállt. 
Az OSPF LSA-kat együttesen LSDB-nek, vagyis a kapcsolatok állapotait tároló 
adatbázisnak nevezzük. Minden egyes szegmenshez meghatározásra kerül a 
legalacsonyabb költségű útvonal, mellyel az elérhető. Ez az útvonal kerül be az IPv6 
irányítási táblába. Az LSDB méretének túlzott növekedését elkerülendő kialakíthatók 
körzetek, melyek a folytonos hálózati szegmensek összességét reprezentálják. Minden 
OSPF hálózat rendelkezik legalább egy ilyen körzettel, a gerinchálózati körzettel. A 
területek kialakításával összegezhetők, aggregálhatók az irányítási információk az 
OSPF hálózat határán. A határ mentén elhelyezkedő forgalomirányítókat ABR-eknek 
(körzethatárra esőknek) nevezzük. 

A protokoll további ismertetése meghaladná e dolgozat kereteit. További információk 
az RFC 2740-ben találhatók. 

3. Integrated IS-IS for IPv6 

Az OSPF-hez nagyban hasonlító kapcsolat-állapot alapú irányító protokoll 
továbbfejlesztése, melyet eredetileg az ISO 10589-ben definiáltak. Azonban míg 



az OSPF csak egyszintű hierarchiát kínál a skálázhatóságra (körzetek), addig ez 
a protokoll kétszintűt. 

Az IPv6-tal való kompatibilitás érdekében 2 új TLV (típus-hossz-érték) típusú 
rekord kapott helyet a csomagban. 

Az egyik az „IPv6 Reachability”, mely az adott irányítási prefix, a metrika és 
egy bit (amellyel azt jelezzük, hogy felsőbb szintről került-e meghirdetésre) 
esetén leírja a hálózat elérhetőségét. 

Metrika információ (4 bájt) 

Vezérlőinformációk (1 bájt) 

Prefix hossza (1 bájt) 

Prefix (0-16 bájt) 

További al-TLVk adatai (0-249 bájt) 

 
7.10. ábra. IS-IS for IPv6 csomag struktúrája 

 

A vezérlőinformációk: 

• 1 bitnyi szint információ. Ha a prefix először szerepel az IS-IS folyamatban, 
akkor értéke 0. Ha magasabb szintről alacsonyabb szintre kerül elosztásra az 
információ, vagy egy másik körzet ugyanazon szintjére lépett, értéke 1. 

• 1 bitnyi külső eredetet jelző bit. Ha a prefixet egy másik irányító protokoll 
nyújtotta, akkor értéke 1. 

• 1 bitnyi al-TLV-k jelenlétét jelző bit. Ha értéke 0, a további al-TLV-k adatai 
nincsenek jelen a csomagban. Ellenkező esetben az e mező utáni prefix hossza 
az al-TLV-k számát fogja jelenteni. 

• 5 bitnyi későbbi felhasználásra fenntartott bitsorozat, értéke csupa 0. 

A másik TLV az „IPv6 Interface Address” TLV, típusa 232 (0xE8). Ez lényegében az 
„IP Interface Address” TLV-re mutat annyi változtatással, hogy a megváltozott 
címhossz miatt legfeljebb 15 darab 16 oktet hosszú információt tárolhat. 

Jelenleg nincs definiálva az IS-IS csomagok IPv6 csomagba ágyazása. 

E leírás csak az előző verzióhoz képest bekövetkezett változtatásokat tekintette át. 
Bővebb információ a hivatkozott dokumentumokban található. 

4. BGP-4 

Ezt a protokollt autonóm rendszerek közötti adatcserére tervezték. Az általa 
nyújtott irányítási információk alapján felépíthető egy logikai útvonal-fa, amely 
az autonóm körzetek közti összes kapcsolatot képes leírni. E fa segítségével 



hurokmentes irányítást tudnak végezni az e protokollt használó 
forgalomirányítók. 

Az üzeneteket a 179-es TCP portra küldik. 

A protokoll bővebb ismertetése meghaladná e dolgozat kereteit. Bővebb 
információ az RFC 1771, 2545 és 2858 dokumentumokban található. 

5. IDRPv2 

Teljes nevén Inter-Domain Routing Protocol Version 2. Akárcsak a BGP-4-et, 
ezt is autonóm körzetek irányítási információinak összekapcsolására tervezték. 

Az IPv6 számára ez a protokoll jobb, mint a BGP-4, mert az egyes irányítási 
tartományokat (autonóm körzet itteni terminológiával) nem látják el külön 
azonosítókkal – mint teszik azt a BGP-4 esetén illetve az IPv4 Interneten – 
hanem az IPv6 prefix szolgál ezek azonosítására. Ezen felül lehetséges az egyes 
tartományok összefogása ún. irányítási tartomány konföderációkká, melyek 
esetén összegezhető a tartományokra vonatkozó információ a megfelelő IPv6-
beli prefixszel. 

A bővebb tárgyalás meghaladja a dolgozat kereteit. További információ lelhető 
az ISO 10747-es papírjában. 

6. EIGRP for IPv6 

Ez az IPv4-ből már ismert hibrid (távolság-vektor alapú és kapcsolat-állapot 
alapúak előnyös tulajdonságait ötvöző) irányító protokoll továbbfejlesztése. 
Egészen pontosan a többprotokollos EIGRP IPv6 modulja. 

Konfigurációja könnyű és gyors konvergenciát biztosít. 



8. Tárgyalás VII - Biztonsági kérdések és a szolgáltatás 
minősége 

 
 
8.1. Általános biztonsági kérdések 
 
Az IPv4 fejlesztésének korában a biztonsági kérdésekre vajmi kevés figyelem hárult, 
hiszen ekkor javarészt olyan egyetemi hálózatok, kutatóállomások összekötésére került 
sor, melyek megbíztak egymásban. 

Ma a legkülönfélébb médiumokból értesülhetünk hacker, cracker stb. támadásokról, 
kártékony tevékenységükről. A védekezést manapság tipikusan a felsőbb rétegekre 
bízzák, főként az alkalmazási rétegre. Kifejlesztettek egy sor hatékony titkosítási 
algoritmust, mellyel az értékes adatok nagyfokú biztonsággal vihetők át még a védtelen 
csatornákon át is. 

Később bevezették az IPSec-et, mely a hálózati rétegben működött. Ez felvetett egy sor 
problémát: 

- átjárás a NAT-okon 

- az egész IP csomagot titkosítsuk, vagy csak a hasznos terhet? 

- tördelés 

- teljesítmény 

E sok probléma miatt ritkán vezették be a jelenlegi nagy kiterjedésű IPv4 hálózatban. 

Az IPv6 fejlesztésének idején már ismert volt sokféle, a biztonságot befolyásoló 
tényező és az IPSec-cel kapcsolatos tapasztalatok. Olyan protokollt akartak 
kifejleszteni, amely önmagában is képes legalább alapszintű biztonsági szolgáltatást 
nyújtani, használják is azt bármilyen „környezetben”. 

Az adatok hatékony védelme érdekében elengedhetetlen, hogy ismerjük a lehetséges 
veszélyforrásokat. A legtöbben csak a távoli hálózatokból kiinduló fenyegetéseket 
veszik figyelembe. Általánosságban az alábbiak hoznak létre rést a pajzson: 

- elégtelen vagy egyáltalán nem létező IT biztonsági koncepciók, illetve azok 
felülvizsgálatának hiánya 

- jogok elbitorlása (jelszólopás) 

- az IT rendszerek hibás adminisztrálása 

- jogokkal való visszaélés 

- szoftverek gyengeségei (pl. puffertúlcsordulási probléma superuser jogokkal 
futó alkalmazás esetén) 

- az IT eszközök fizikai manipulálása, ellopása vagy megrongálása 

- hálózat lehallgatása (vezetékes és vezeték nélküli hálózatoknál egyaránt) illetve 
a forgalom aktív befolyásolása (pl. visszajátszás) 

- malware-ek (vírus, trójai, féreg stb.) 



- IP maszkolás, meghamisítás, szolgáltatás-megtagadási támadás (DoS), avagy 
man-in-the-middle típusú támadás 

- a forgalomirányítás helytelen használata 

Sok statisztika állítása szerint a legtöbb veszély forrása a saját hálózat illetve annak 
helytelen adminisztrálása, nem pedig a kívülről érkező „próbálkozások”. 

 
8.2. Az IPSec alapjai 
 
Ez egy olyan biztonsági keretrendszer, mely a hálózati rétegben üzemel. Mind az IPv4, 
mind az IPv6 számára kínál egy architektúrát. Ennek elemei: 

- a biztonsági követelmények általános ismertetése, továbbá a hálózati réteg 
biztonsági mechanizmusainak leírása 

- egy titkosító protokoll (Encapsulating Security Payload, ESP) 

- egy hitelesítő protokoll (Authentication Header, AH) 

- a kriptográfiai algoritmusok használatára vonatkozó irányelvek definíciója mind 
a titkosítás, mind a hitelesítés tekintetében 

- a kommunikáló felek közti biztonsági szabályok definiálása 

- kulcskezelés 

Az IPSec beállítása egy határt alakít ki, elválasztva egymástól a védett és a nem védett 
területet. A határ egyetlen állomás vagy egy hálózat körül alakítható ki. 

Az adminisztrátor által beállított hozzáférési listák alapján dől el, hogy mi történik a 
határt átszelő csomagokkal. 

Három fontos adatbázist használ az IPSec modell: 

- Security Policy Database (SPD): a biztonsági követelményeket tárolja. A 
csomag sorsa ezen szabályoknak megfelelően lehet: eldobás, átengedés vagy 
megvédés 

- Security Association Database (SAD): minden egyes SA-t (biztonsági szervezet, 
security association) – amely megállapodás a kommunikáló felek között a 
használt kulcs, titkosítás és hitelesítés fajtájáról – illetve az azokhoz rendelt 
paramétereket tárolja 

- Peer authorization Database (PAD): kapcsolatot teremt egy SA menedzsment 
protokoll – amely meghatározza többek között a kulcscsere szabályait – és az 
SPD között. Minden egyes kommunikáló fél hitelesítési adatait tárolja 

 

8.3. Az IPv6 biztonsági elemei 
 

Az IPSec – ellentétben az IPv4 opcionalitásával – az IPv6 készlet szerves része, minden 
implementációnak tartalmaznia kell. Az IPSec által definiált AH és ESP az IPv6-ban 
mint kiegészítő fejrészek jelennek meg. Az IPSec ugyanakkor azt mondja, hogy csak az 



ESP-t kell kötelező jelleggel megvalósítani, az AH opcionális. Ez utóbbi azért nem 
kötelező, mert az ESP-vel megvalósítható az adatok integritásának ellenőrzése, mely a 
legtöbb esetben kielégítő. 

 

8.3.1. A hitelesítési fejrész 
 

A jobb áttekinthetőség érdekében álljon itt ismét az IPv6 Authentication Header 
struktúrája. 

 
 

8.1. ábra. IPv6 hitelesítési fejrész struktúrája 
 

Ez a kiegészítő fejrész két végpont közötti adatátvitel számára biztosítja az adatok 
sértetlenségét és hitelességét. Kiegészítő fejrész révén az IPv6 csomag alap fejrésze és a 
felsőbb rétegek számára hasznos adategység között helyezkedik el. 

A hasznos teher hosszát tároló mező azért szükséges, mert többféle hitelesítési 
algoritmus is létezik, az ezek által generált adatok hossza egymástól eltérhet. 

A biztonsági paraméterek indexe egy 32 bites, önkényesen választott érték. A fogadó fél 
e szám segítségével azonosíthatja be azt az SA-t., amelyhez az adott bejövő csomag 
tartozik. 1-255 közötti értékeit az IANA fenntartja jövőbeli felhasználásra. 0 csak helyi 
hatókörben szerepelhet (pl. localhost kommunikáció), de sosem küldhető ki ilyen 
csomag a hálózati interfészeken. 

A sorozatszám szintén 32 bites, monoton növekvő érték. A küldőnek kell beállítania, 
azonban a fogadó fél dönti el, hogy értékét felhasználja-e további akciókhoz. Biztosítja, 
hogy azonos tartalmú csomagot ne lehessen sorozatosan elküldeni. Ez kizárja a 
visszajátszásos támadást unicast vagy egyetlen küldő SA esetén. Többküldős SA esetén 
viszont nem véd, mert az AH nem tudja szinkronizálni több küldő között a csomagok 
számlálóit. Egy SA létrehozásakor kezdőértéke 0 mind a küldő, mind a fogadó 
állomáson. Az első csomagban értéke mindig 1, majd értéke minden egymást követő 
csomag esetében 1-gyel növekszik. Ha eléri a 232-t, a számlálót alapállapotba hozzák, 
értéke 0 lesz. Az RFC 4302 definiál egy 64 bites sorozatszámot is (extended sequence 
number - ESN). A fenti ábrában azért nem található utalás erre, mert ennek csak az LSB 
felőli 32 bitjét szerepeltetik a sorozatszámban. Az MSB felőli 32 bit az ellenőrző összeg 



kiszámításában kap szerepet. A 64 bites sorozatszám csak akkor használható, ha ennek 
tényét az SA beállításakor rögzítettük. Azonban például az IKEv2 esetén ez az 
alapértelmezett érték. 

A hitelesítési adatok mezője lényegében az eredeti csomag integritást ellenőrző értékét 
tárolja. Az ezt kiszámoló algoritmustól függ az érték hossza, de mindig 4 bájtos határra 
esik. Az alábbi összetevőket használják fel az ellenőrző összeget számító algoritmusok: 

- Az IP alap- és kiegészítő fejrészeiben található összes mezőt, melynek értéke az 
átvitel során nem változhat meg, vagy a célállomáshoz tartozó értéke előre 
kiszámítható. 

Például, ha az irányítási fejrész jelen van, az abban szereplő utolsó címet 
használják fel. A „forgalom osztálya”, az „adatfolyam címke” és az „ugrási 
korlát” viszont nem kerül felhasználásra. 

- a hitelesítési fejrész összes mezője 

- a hasznos teherben található további kiegészítő fejrészek 

- ha alkalmazzák, az ESN MSB felőli 32 bitje 

- további helykitöltő bitek, ha az algoritmus úgy kívánja 

Az alábbi algoritmusok megfelelőnek tekinthetők az IPSec számára: 

- szimmetrikus titkosítási algoritmusokon alapuló kulccsal kombinált 
üzenethitelesítési kódok (Keyed Message Authentication Codes – KMACs) 

- egyirányú hasítófüggvények, pl. MD5, SHA-1, SHA-256 stb. 

Ettől eltérő algoritmus használatában is megállapodhatnak a kommunikáló felek. Az 
RFC 4305 az alábbi algoritmusok megvalósítását írja elő az AH számára: 

- HMAC-SHA1-96 kötelező 

- AES-XCBC-MAC-96 célszerű 

- HMAC-MD5-96 opcionális 

Ma már ismert, hogy az MD5-nek vannak gyengeségei, de ez nem érinti a HMAC-
kombinált változatát. 

A hitelesítési fejrész az IPSec analógiának megfelelő szállítási (transport) illetve alagút 
(tunnel) módokban szerepelhet. 
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8.2. ábra. Hitelesítési fejrész szállítási módban 
 



Szállítási módban a teljes hasznos teher – beleértve az IPv6 fejrész nem változó mezőit 
is – biztosítva van. 
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8.3. ábra. Hitelesítési fejrész alagút módban 
 

Alagút módban lényegében a hasznos teher az eredeti IP csomag, amit biztosítani 
akarunk. Az új fejrész az alagút két végpontjának címét tünteti fel forrás- illetve 
célcímként. Ebben az esetben a teljes eredeti csomag és ezen felül a beágyazó csomag 
útközben nem változó részei is biztosítva vannak. 

 

8.3.2. A hasznos teher beágyazásának biztonságáért felelős fejrész (ESP) 
 

Ez a kiegészítő fejrész az adatok 

- integritását 

- bizalmasságát 

- eredetének hitelesítését 

- visszajátszás elleni védelmét és 

- bizonyos korlátokkal a két végpont közti adatcsere adatfolyam-vezérlési 
információinak bizalmasságát 

garantálja. 

Az SA létrejöttekor állapodnak meg a kommunikáló felek a nyújtandó szolgáltatások 
halmazában. 

Az ESP helyileg a szállítási- (TCP vagy UDP), a hálózatvezérlési- (pl. ICMPv6) vagy 
az irányítási (pl. OSPF) protokoll fejrésze előtt található. 

A könnyebb áttekinthetőség érdekében álljon itt ismét a fej- illetve a farokrész 
szerkezete. 



 

8.4. ábra. A hasznos teher beágyazásának biztonságát garantáló fej- és farokrész 
struktúrája 

 

A biztonsági paraméterek indexe szerepét és tulajdonságait tekintve megegyezik a 
hitelesítési fejrész esetén tárgyalttal. 

A sorozatszám itt is a hitelesítési fejrésznél bemutatott módon értelmezendő. 

A hasznos adatteher a titkosított adategységet és – ha ezt megkívánja a titkosító 
algoritmus – az ún. inicializálási vektort tárolja. 

A helykitöltő bitek segítségével 4 bájtos határra illeszthető a hasznos teher. Legfeljebb 
255 bájt lehet, de el is hagyható, a titkosító algoritmus igényeinek megfelelően. 

A helykitöltés hossza az e mezőt megelőző helykitöltő bájtok számát adja meg. 

A következő fejrész funkcióját a fejrészek általános ismertetőjében (lásd 5.3.) már 
tárgyaltam. 

A hitelesítési adatok mezője lényegében az integritást ellenőrző összeget (ICV) tárolja. 
Hossza az SA számára kiválasztott és hozzárendelt ellenőrző-összeg számító 
algoritmustól függ. Az összeg kiszámításához az alábbiakat veszik figyelembe: 

- ESP fejrész 

- hasznos teher 

- ESP farokrész 

Ez a mező opcionális. Csak akkor van jelen, ha az integritást ellenőrző szolgáltatást 
kiválasztották az adott csomóponton. 

A titkosító algoritmust előírhatják manuálisan is a csomagfolyamhoz tartozó SA-ban, de 
automatikusan, a kulcscserét végző protokoll révén is beállítható. 

Az RFC 4305 alapján a következő titkosító illetve hitelesítési algoritmusokról 
beszélhetünk: 

Megvalósítás szintje Algoritmus 



kötelező NULL 

kötelező TripleDES-CBC 

célszerű AES-CBC 128 bites kulcsokkal 

célszerű AES-CTR 

nem javasolt DES-CBC 

 

8.1. táblázat. IPv6 titkosító algoritmusok 
 

Megvalósítás szintje Algoritmus 

kötelező HMAC-SHA1-96 

kötelező NULL 

célszerű AES-XCBC-MAC-96 

opcionális HMAC-MD5-96 

 

8.2. táblázat. IPv6 hitelesítési algoritmusok 
 

A NULL algoritmus a titkosítás hiányát jelzi. Ugyanis az ESP hitelesítés és titkosítása is 
opcionális. A NULL érték azonban kizáró jelleggel csak az egyiknél használható! Ha 
mindkettőnél szerepeltethetnénk a NULL értéket, azaz se titkosítást, se hitelesítést nem 
végeznénk, akkor el is hagyhatnánk ezeket a kiegészítő fejrészeket. 

A klasszikus DES megvalósítása azért nem javasolt, mert 

- célgéppel törhető 

- utódja, a 3DES (TripleDES) már megvalósításra került, mely jelen tudás szerint 
nem törhető 

A fenti algoritmusok kombinálása révén az adatok bizalmassága és érintetlensége 
egyaránt szavatolható. 

Akárcsak a hitelesítési fejrész, az ESP is megvalósítható szállítási- és alagút módokban. 
Az egyes blokkok elhelyezésének elve analóg az AH esetében tárgyalttal. 
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8.5. ábra. ESP fej- és farokrész szállítási módban 
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8.6. ábra. ESP fej- és farokrész alagút módban 
 

8.3.3. Az AH és az ESP kombinálása 
 

Ha mindkét kiegészítést egyszerre szerepeltetjük a csomagban, az AH fejrésznek meg 
kell előznie az ESP fejrészt, hogy ez utóbbi integritása és hitelessége ellenőrizhető 
legyen még annak dekódolása előtt. Az ESP fejrészben szereplő hitelesítési opcióval 
csak egyetlen fejrésszel rendelkező titkosított csomag ellenőrizhető. 

Ha az AH fejrészt alagút módban alkalmazzuk, az első IPv6 alap fejrész is hitelesíthető. 
Ha az ESP-t használjuk, akkor csak a csomag ESP fejrész utáni része hitelesíthető. 

Ha egyidejűleg van szükség titkosításra és az IP címek integritásának biztosítására, 
mindkét kiegészítő fejrészt szerepeltetni kell. Ekkor nincs értelme az ESP fejrészben a 
hitelesítési opció használatának. Másrészt viszont a NULL titkosítást előíró ESP fejrész 
használata célszerű akkor, ha a hitelesítés önmagában elégséges. 

 

8.3.4. Problémák az IPSec-IPv6 használata során 
 

Néhány területen használhatóságát korlátozza, alkalom adtán ki is zárja az alábbi 
néhány tényező: 

- az alagút mód használata (tunneling) nehézségeket okoz a saját hálózat határán 
található tűzfalak, biztonsági átjárók konfigurálásakor. Egy olyan titkosított 
IPsec alagút forgalma, amelyet egy olyan tűzfalon át hozunk létre, mely virtuális 
(két IP cím közti) pont-pont összeköttetések hozzáférését szabályozza, az adott 
eszköz számára nem elemezhető. Hogy erre lehetőség nyíljon, az SA-kat a 
biztonsági átjárók között kell definiálni, nem a két végpont között. Ezen felül a 
„belső” csomag tartalmazhat a hálózatunk számára veszélyt jelentő 
információkat is, pl. irányítási információkat vagy hálózatvezérlő üzeneteket 
(ICMP átirányítás) 

- hasonló a probléma a NAT-ok esetében, melyek legtöbbször pont ott 
helyezkednek el, ahol használni akarjuk az IPSec szolgáltatásait (vállalati 
hálózat elérése otthonról, reptérről stb). 

A NAT sok esetben nem csak IP cím, hanem port transzformációt is végez az IP 
fejrészen. Ez problémát okoz a hitelesítés során, hiszen a beágyazott TCP 



szegmens/UDP üzenet tárolja a port információt, és ennek megváltozása 
megváltoztatja az ellenőrző összeg értékét is. 

Éppen e probléma miatt az IPv6 hálózatokat célszerű úgy kialakítani, hogy ne 
használjanak NAT-ot, illetve csak olyan helyeken, ahol nem szükséges az IPSec. 

- a szolgáltatás minőségét szabályozó folyamatok (QoS) a csomag bizonyos 
mezőinek (pl. forgalom osztálya illetve adatfolyam címke) tartalma alapján akár 
el is dobhatja azt. Az ebből adódó csomagvesztés az IPSec biztonsági 
szabályainak megsértését vonja maga után. Ez meggátolhatja néhány 
szolgáltatás használatát (pl. IKE exchange) 

- a mobilitás támogatása és az ebből adódó sorozatos IP cím változások nehezen 
kezelhető szituációkhoz vezethetnek az IPSec környezetben. A dinamikus címek 
az IKE azonosság ellenőrzés során okozhatnak bonyodalmat. 

 

8.3.5. A rendszerek biztonságát befolyásoló tényezők IPv6 használata esetén 
 

Azon operációs rendszerek többsége, melyek megvalósítják az IPv4 és az IPv6 
protokollkészletet is, de még csak IPv4 kommunikációra állították be őket, 
alapértelmezésben bekonfigurálják az IPv6-ot is. A rendszer adminisztrátora általában 
nem gondol arra, hogy a hálózatán már IPv6 forgalom is jelen van. Ezt kihasználva egy 
hacker behatolhat az IPv4 kommunikációba. 

Az IPv6 forgalom detektálásához a 41-es IP protokoll típusra vagy a 0x86DD értékre a 
MAC fejrészben célszerű szűrni. 

A maximális adatbiztonság eléréséhez kombinálni kell a biztonsági elemeket az OSI 
modell különböző szintjein. A best-practice technikák kombinálása, a felhasználók 
tájékoztatása együtt a leghatékonyabb módszer. 

A kulcsok cseréjének folyamata nincsen pontosan definiálva az RFC 4301-ben, amely 
kötelezően előírja az IPSec használatát az IPv6 protokollban. Kis hálózatok esetében 
még az előre megosztott kulcsok használata lehet célszerű, de nagyobb kiterjedésűeknél 
javasolt egy központi tanúsítványszerver használata. Az IKEv2 kulcsmenedzselő 
protokoll használható mind az IPv4, mind az IPv6 protokollok esetén, így 
megkönnyítheti az áttérést az új verzióra. 

Az alhálózatok címeinek kialakítása során ha kerüljük a könnyen kitalálható BEEF, 
F00D, CAFE, 1234 és ABCD-hez hasonló részeket, akkor a cím- és portszkennelő 
támadások nagy részét kizárhatjuk, ugyanis egy-egy alhálózat aktív eszközeinek 
megtalálása rengeteg időt venne igénybe. 40 GBPS sebességen egy 64 bites címtér 
teljes átvizsgálása mintegy 5000 évig tartana. Ne osszunk ki könnyen kitalálható 
címeket a forgalomirányítók és egyéb kulcsfontosságú hálózati csomópontok számára 
(pl. x::1 az előbbiek számára nem javasolt). 

A multicast használata során vannak speciális címek, melyekkel kideríthetők a 
hálózatunkban található kulcsfontosságú eszközök címei. Ilyen például a site-local 
hatókörű „összes forgalomirányító (FF05::2) vagy az „összes DHCP kiszolgáló” 
(FF05::1:3). Az érintett eszközök az ilyen címekre irányuló kérésekre választ adnak, 



melyből kiderülnek unicast címeik. E probléma elkerülésére tiltsuk le a határponton 
lévő átjárókon a site-local hatókörű célcímeket, pontosabban dobjuk el azokat a 
csomagokat, melyek ilyen célcímmel rendelkeznek. 

 
8.4. A szolgáltatás minőségének fogalma, általános szabályok 

 
A jelenlegi IPv4 megvalósításban minden egyes csomag a FCFS szabálynak 
megfelelően kerül továbbításra, best-effort jelleggel. Azt, hogy milyen úton jut el a 
forrástól a célig, a rendelkezésre álló forgalomirányítók, azok irányítási táblái és a 
hálózat terheltsége határozzák meg. 

Szolgáltatás minősége alatt egy olyan szabályrendszert értünk, melyet a csomagokat 
továbbító eszközöknek alkalmazniuk kell munkájuk során. 

 

8.4.1. QoS protokollváltozatok 
 

A QoS protokollok – melyek nem szerves részei az IPv4-nek – feladata az eltérő jellegű 
adatfolyamok továbbításának priorizálása valamint az átviteli paraméterek (pl. 
késleltetés, rendelkezésre álló sávszélesség) garantálása. Kétféle architektúrát 
különböztetünk meg: 

- Integrated Services (IntServ): e paradigma szerint az egyes adatfolyamokhoz 
rendelt  sávszélesség és az ehhez kapcsolódó összes erőforrás a két végpont 
között értelmezendő. Ez feltételezi, hogy a forgalomirányítók adatokat tárolnak 
az egyes adatfolyamokról, és minden egyes csomagot megvizsgál, hogy az adott 
adatfolyamhoz tartozik-e, és ennek megfelelően alkalmazza a szükséges 
szabályokat. Az RSVP (Resource Reservation Protocol) ezen architektúra része. 
Használatával jelzéseket lehet küldeni a közbenső eszközöknek a 
sávszélességgel és/vagy egyéb erőforrásokkal való takarékoskodás előírására. 

Mivel nehéz megvalósítani és rosszul skálázható, nem járható út az egész 
Internetre kiterjedően. 

- Differentiated Services (DiffServ): a csomagok megkülönböztetésének 
szemcsézettségét csökkenti az előbbihez képest azzal, hogy osztályokat definiál, 
melyhez az adott típusú forgalmat rendeli. Az osztályokba sorolás – általánosítás 
– megkönnyíti e paradigma használatát az Interneten. 

Az előbbivel ellentétben nincs szükség a csomagok teljes átvizsgálására, a 
szükséges információk a fejrészből kinyerhetők. 

DiffServ (DS) tartománynak nevezzük azon DS forgalomirányítók folytonos 
csoportját, melyek közös szolgáltatásminőségi szabályokat alkalmaznak a 
csomagok továbbításakor. A tartomány szélein található forgalomirányítók 
felelősek a csomagok megfelelő „címkézéséért”. Az ún. Per-Hop Behavior 
szabály pedig előírja a tartomány adott 2 forgalomirányítója közötti továbbítási 
szabályt a QoS cél teljesülésének érdekében. 



DS régiónak nevezzük a DS tartományok egy folytonos halmazát. Ennek létét a 
rendszerint heterogén hálózati eszközök QoS kezelése és ezek egyetlen 
adminisztrációs körzetkénti kezelhetősége indokolja. Segítségével a DS 
tartományokon belüli egységes PHB-k a régióra is értelmezhetőkké válnak, 
mégpedig úgy, hogy a tartományok szélein található forgalomirányítók (Traffic 
Conditioners) végrehajtják a megfelelő átalakításokat. 

 

8.4.2. QoS az IPv6 protokollnál 
 

Az IPv6 tervezői fontosnak tartották, hogy ne támaszkodjanak a szolgáltatás 
minőségének javítása során specifikus QoS mechanizmusokra, hanem kifejezetten 
támogassák e folyamatokat az új protokoll rugalmas felépítésével. 

Az IPv6 alap fejrészében két mező használható fel erre a célra: 

1. a forgalom osztálya (traffic class). A DS mezőként is említett 1 bájtos rész első 6 
bitje a DSCP (Differentiated services codepoint) érték, amely az adott 
forgalomirányítón egy megfelelő PHB-re képződik le, amely lehet teljesítmény- 
vagy osztály alapú. 

A PHB-k határozzák meg, hogy milyen módon kell a csomagokat továbbítani. 
Az alapértelmezett 000000 értéket minden forgalomirányítónak támogatnia kell. 
Ez a megszokott best-effort továbbítást jelenti, azaz a rendelkezésre álló 
kapacitás (számítási kapacitás, memória) birtokában a lehető legkevesebb idő 
alatt a lehető legtöbb csomagot próbálja meg továbbítani az eszköz. 

A codepoint értékek száma véges, de egy-egy adminisztratív területeknél a 
PHB-re való leképzés eltérhet, ezáltal lényegében korlátlan számú PHB 
definiálható. Az IANA ajánlást ad a leképezésekre. 

Az utolsó 2 ECN (Explicit congestion notification) bit segítségével a torlódás 
léte jelezhető az egyes eszközöknek. Az IPv4-ben a torlódást az jelezte, hogy a 
forgalomirányító eldobta a csomagokat, nem volt explicit visszacsatolás. 
Mitöbb, ezzel a jelzéssel a forgalomirányító nem feltétlenül kell eldobja a 
csomagokat, a torlódásról időben tájékoztatni tudja a többi csomópontot. E 
folyamat hasonlít a Frame Relayből ismert BECN-ek és FECN-ek használatára. 

00: a csomag nem használja az ECN-t 

01,10: a feladó és a fogadó is képes ECN jelzést adni 

11: a forgalomirányító torlódást jelez 

2. adatfolyam címke (flow label): ennek 20 bites értékét a feladó használhatja arra, 
hogy jelezze a forgalomirányítók számára, hogy a csomag kitüntetett kezelést 
igényel. A címkéket véletlenszerűen választja ki a küldő állomás 00001 és 
FFFFF közül. A forgalomirányítók ezt az értéket kulcsként használják a 
szabályokban való kereséshez. 

Azon csomópontok, melyek nem támogatják a címke használatát, vagy nem 
akarják használni szükség hiányában, értékét 0-ra kell állítaniuk, hogy egyrészt a 



közbenső eszközöket ne lassítsák, másrészt a fogadó állomásnak se kelljen 
törődnie az értékkel. 

Követelmény a megcímkézett csomagsorozat minden egyes tagjára, hogy 
ugyanazon feladó- és célcímet, valamint azonos forrás- és cél portcímet kell 
tartalmazniuk. Ha valamelyik eszköz e szabályok megsértését érzékeli, egy 
hibaüzenetet juttat vissza, melyben jelzi a szabály megsértésének pontos helyét. 

A forgalomirányítók hatékonyan kezelik az adatfolyam címkét. IPSec használata 
esetén is mindig jelen van, mert az IPv6 fejrészt nem titkosítja az ESP és nem 
hitelesíti az AH (szállítási módban). Ebből következik, hogy a DS mező 
integritását az IPSec nem tudja szavatolni. 

Az RFC 3697 új specifikációt ad a címkének. E szerint már nem szükséges a 
portszámok egyezősége (hiszen ezt az ESP titkosíthatja), csupán a feladó- és 
célcímnek, valamint magának a címkéknek kell megegyezniük. 

Az IPv6 kiegészítő fejrészei közül kettő használható a QoS követelmények jelzésére: 

1. Az irányítási információkat tartalmazó kiegészítő fejrész (Routing Extension 
Header). A feladó állomás meghatározhatja, hogy mely csomópontokon kell 
biztosan áthaladnia a csomagoknak. 

2. Az ugrásról ugrásra vonatkozó opciók fejrésze (Hop-by-hop Options Header) IP 
csomagonként legfeljebb egy forgalomirányítótól eredő figyelmeztetés 
szállítására használható. A QoS-érzékeny forgalom útjának minden egyes 
forgalomirányítója ennek értékét feldolgozza, és e szerint jár el a csomagok 
továbbítása során. Ez a feldolgozást gyorsítja, mert nem szükséges a magasabb 
rétegbeli protokollok vizsgálata. A figyelmeztetést fel nem ismerő 
forgalomirányítóknak figyelmen kívül kell hagyniuk ezt az értéket, 
megváltoztatniuk nem szabad. A következő figyelmeztetések lehetségesek: 

 

0 az IP csomag egy Multicast Listener Discovery üzenetet tartalmaz 

1 az IP csomag egy RSVP üzenetet tartalmaz 

2 a feladó állomás megpróbál betölteni egy programot a 
forgalomirányítóba saját funkciók végrehajtása céljából 

3-35 az IP csomag egy ún. Aggregated Reservation Nesting Level 
(RSVP) üzenetet tartalmaz 

36-
65535 

fenntartva az IANA által jövőbeli felhasználásra 

 

8.3. táblázat. A forgalomirányítók figyelmeztetési lehetőségei 



9. Tárgyalás VIII - Konfiguráció 
 

 

Az IPv6 tervezésénél fontos szempont volt, hogy az egyes csomópontok konfigurációját 
megkönnyítsék különböző automatizált mechanizmusokkal, melyek a kevésbé 
hozzáértők által illetve speciális környezetben jól használhatók. 

 

9.1. A konfigurációt támogató mechanizmusok 
 

Mielőtt egyes konkrét rendszerek beállításait áttenkintenénk, az alábbi mechanizmusok 
megismerése célszerű. 

 

9.1.1. Neighbor Discovery Protocol (NDP) 
 

A szomszédos eszközökkel való kapcsolatfelvételt szolgálja. Jól ismert példa az IPv4-
ből erre, amikor egy adott szegmensben található számítógép az alapértelmezett átjáró 
MAC címét próbálja beszerezni ARP szórással. Mind az állomások, mind a 
forgalomirányítók használják. 

Az új koncepció egyesíti az ARP-t és a „Router Discovery” valamint a „Redirect” 
ICMP üzeneteket. IPv4 esetén nem lehetett megállapítani, hogy egy adott szomszéd 
elérhető-e vagy sem. Ebben az új protokollban viszont definiáltak egy Neighbor 
Unreachability Detection (NUD) funkciót, mellyel ez lehetséges. A Duplicate IP 
address detection (DAD) pedig a – jellemzően az adott szegmensen belüli – IP cím 
ütközések feloldására  használható. 

Az IPv6 csomópontok az alábbi célokra használják e protokollt: 

1. az IPv6 címek automatikus beállítására 

2. hálózati prefixek, útvonalak és egyéb konfigurációs adatok meghatározására 

3. IP címek duplikációjának felismerésére (DAD) 

4. az azonos szegmensben található csomópontok 2. rétegbeli címének 
meghatározására 

5. olyan forgalomirányítók keresésére, amelyek képesek és hajlandók továbbítani 
az ő csomagjaikat 

6. a szomszédok elérhetőségének nyomonkövetése (NUD) 

7. az adatkapcsolati rétegbeli címek megváltozásának észlelésére 

8. Az alábbi öt ICMPv6 üzenetet használja a protokoll: 

9. forgalomirányítók lekérdezése (router solicitation) 

10. forgalomirányítók hirdetménye (router advertisement) 



11. szomszédok lekérdezése (neighbor solicitation) 

12. szomszédok hirdetménye (neighbor advertisement) 

13. átirányítás (redirect) 

14. Az IPv4-hez képest nagyfokú fejlődést mutat ez az összetett folyamat: 

15. a forgalomirányítók feltérképezéséhez nincs szükség az irányítási tábla 
kiolvasására 

16. a forgalomirányítók hirdetményei és az ICMPv6 Redirect üzenetek tartalmazzák 
a forgalomirányítók megfelelő interfészeinek adatkapcsolati rétegbeli címeit, 
ebből kifolyólag nincs szükség ARP szórásra 

17. a forgalomirányítók hirdetményei tartalmazzák a hálózati prefixet, azaz az 
alhálózati információt. Az alhálózati maszkok ebből megismerhetők 

18. az alhálózatok „átszámozása” (lásd 9.1.10.) lehetővé válik, mégpedig úgy, hogy 
párhuzamosan a régi és az új címek is használhatók, miközben a régiek 
fokozatosan elévülnek 

19. a forgalomirányítók hirdetményei révén lehetséges az egyes csomópontok 
állapotmentes automatikus konfigurációja, másrészt közölhető az egyes 
állomásokkal, hogy használják az állapottartó konfigurációt (pl. DHCPv6). Ezek 
a technikák a 9.1.9. pontban kerülnek ismertetésre. 

20. a forgalomirányítók meghirdethetik az adott szegmensben használandó MTU-t 

21. több prefix rendelhető egyetlen szegmenshez. Alapértelmezés szerint az 
állomások a forgalomirányítóktól kapják az adott szegmensre érvényes 
prefixeket, az útválasztókon azonban beállítható, hogy bizonyos prefixeket ne 
hirdessenek meg. Ekkor a küldő állomás által távolinak minősített prefixbe 
tartozó cím eléréséhez igénybe akarja venni az útválasztást, a forgalomirányító 
pedig ICMP Redirect üzenetet bocsájt ki ennek megfelelően. 

22. a NUD szerves részét képezi az alap protokollnak. Az adott szegmens 
csomópontjainak esetleges hibáira ezáltal fény derül, és elkerülhető a felesleges 
csomagtovábbítási kísérlet ezek irányába 

23. a forgalomirányítók hirdetményei és az ICMP átirányítások link-local címeket 
használnak a forgalomirányítók azonosítására. Ez lehetővé teszi az állomások 
számára, hogy a globális prefixek változása vagy „átszámozás” esetén se kelljen 
újra beszerezniük ezen eszközök címeit. 

24. az ND üzenetek maximális ugrásszáma 255, az ennél kisebb értékkel rendelkező 
kérelmekre nem válaszolnak az eszközök. Ezzel megakadályozható, hogy az 
adott szegmensen kívülről érkező – akár támadási céllal küldött – lekérdezések 
sikeresek legyenek 

25. az IP hitelesítése és biztonsági mechanizmusai alkalmazhatók e folyamatra 

 

9.1.2. A forgalomirányítók lekérdezése és azok hirdetményei 
 



A hirdetmények periodikusan kiküldésre kerülnek. Az állomások azonban maguk is 
kérhetik ezen információk eseti kiküldését egy „Router solicitation” üzenettel. 

 

 

9.1. ábra. Router solicitation üzenet struktúrája 
 

Az ilyen üzenet IPv6 alap fejrészében célcímként legtöbbször a minden 
forgalomirányítóra vonatkozó multicast cím (FF02::2) szerepel. Az ugrási korlát értéke 
255. 

Az egyetlen érvényes opció a feladó állomás adatkapcsolati rétegbeli címe, ha az ismert. 
Ha az IP rétegben a cím a meghatározatlan cím (::), ezt a mezőt elhagyják. Az ND 
későbbi verzióiban további opciók is definiálhatók, emiatt, ha a fogadó esetleg nem 
ismeri fel valamelyik opciót, attól függetlenül is fel kell dolgoznia a csomagot, 
egyszerűen figyelmen kívül kell hagynia az ismeretlent. 

Azok a forgalomirányítók, melyek megkapják az ilyen üzenetet, egy hirdetménnyel 
válaszolnak. 

 

 

9.2. ábra. Router advertisement üzenet struktúrája 



 

Ha az üzenet a szokásos periódus lejárta során kerül kiküldésre, a cél cím a minden 
csomópontra vonatkozó multicast cím (FF02::1). Ha viszont kérés alapján történik a 
kiküldés, a célcím megegyezik a kérelmező címével. Az ugrási korlát itt is 255. 

A „jelenlegi ugrásszám” mezővel kijelölhető az adott szegmens csomópontjai számára, 
hogy alapértelmezésben milyen ugrási korláttal lássák el az általuk küldött csomagokat. 

Az M jelzőbit értéke: 

1. 0, ha állapotmentes automatikus konfigurációt kell használni 

2. 1, ha állapottartót (IPv4-beli megfelelője a DHCP) 

Az O jelzőbit értéke: 

1. 0, ha állapottartó automatikus konfiguráció esetén a közölt információk IP 
konfigurációra vonatkoznak 

2. 1, ha a közölt információk nem IP konfigurációra vonatkoznak 

A H jelzőbitet a mobilitás támogatására használják. Ha egy forgalomirányító ezt a bitet 
1-re állítja, azt jelzi, hogy ő az adott szegmenst kezelő ügynök. 

A forgalomirányító használatának lejárati ideje csak akkor érdemleges, ha az adott 
eszköz az adott szegmens alapértelmezett átjárójaként üzemel. Ekkor értéke 
másodpercben adja meg azt az időt, amíg az állomások által ez az eszköz használandó 
alapértelmezett átjáróként. Értéke legfeljebb 65535 lehet, ami kb. 18,2 órának felel meg. 
Ha értéke 0, akkor a forgalomirányító nem szerepelhet alapértelmezett átjáróként az 
állomások konfigurációjában. 

Az elérhetőségi idő alapján a hirdetmény megérkeztétől ennyi ezredmásodpercig 
feltételezhetik az állomások, hogy az adott csomópont a szolgáltatásait nyújtani képes. 
Ha értéke 0, akkor ez az idő határozatlan. Ezt a mezőt a NUD használja. 

Az újraküldési időt a címfeloldás és a NUD mechanizmus használja. 
Ezredmásodpercekben megadja a két kérelem küldése között eltelt időt. Ha értéke 0, az 
a beállítás hiányát jelzi. 

Jelenleg az opció mező 3 különböző értékkel bírhat: 

1. adatkapcsolati rétegbeli forráscím 

2. a változó MTU-val rendelkező szegmensek (pl. Token Ring) esetén előírja a 
használandó MTU-t 

3. az állapotmentes automatikus konfiguráció által használt prefix információ. A 
forgalomirányító az összes olyan, adott szegmensre vonatkozó prefixét beilleszti 
ebbe a mezőbe, amelyeket a szegmens csomópontjainak ismerniük kell. 

Az ND esetleges későbbi verzióiban további opciók is definiálhatók. 

 

9.1.3. A szomszédok lekérdezése és azok hirdetményei 
 



Ezek az üzenetek három funkciót töltenek be: 

1. az IPv4 esetén ARP-vel megvalósított adatkapcsolati rétegbeli címek beszerzését 

2. a szomszédok elérhetetlenségének észlelését támogatják (NUD) 

3. a duplikált IP címek észlelését támogatják (DAD) 

Ha a cél cím multicast jellegű (általában az ún. solicited mode mulicast address), akkor 
a forrás adatkapcsolati rétegbeli címet próbál feloldani. Ha azonban egy adott 
szomszédos csomópont elérhetőségét akarja vizsgálni, unicast címet ír cél címnek. 

 

 

9.3. ábra. Neighbor solicitation üzenet struktúrája 
 

Az üzenethez tartozó IP csomag fejrészében a forrás cím lehet a feladó állomásé vagy – 
ha az állapotmentes automatikus konfiguráció és DAD együttesen van használatban – a 
meghatározatlan cím. Az ugrási korlát 255. 

A célcímet a szomszéd-hirdetmény illetve átirányítás üzenetekben tüntetik fel. Nem 
lehet multicast cím. 

Az opció mező az adatkapcsolati rétegbeli forrás címet tartalmazhatja, de csak akkor, ha 
az IP csomag forrás címe nem a meghatározatlan cím. Az állapotmentes automatikus 
konfiguráció során a csupa 0 forrás cím használatakor e mező értéke 0. A multicast 
kérések esetén (az adatkapcsolati rétegbeli cím beszerzésekor) ezt az opciót kötelező 
használni, unicast kérések esetén (elérhetetlenség észlelése) nem kell. 

A hirdetmények kiküldése itt is történhet periodikusan illetve kérelem alapján.  

 

 



9.4. ábra. Neighbor advertisement üzenet struktúrája 
 

Az üzenethez tartozó IP csomag fejrészében lévő célcím itt is eltérhet attól függően, 
hogy  az minek hatására került kiküldésre. Kérelem esetén ez a kérelmet feladó címe, 
míg periodikus kiküldés esetén illetve DAD üzenetre való válaszadáskor az összes 
csomópontra érvényes multicast cím (FF02::1). 

Ha az R jelzőbit értéke 1, a hirdetményt küldő csomópont egy forgalomirányító. 

Ha az S jelzőbit értéke 1, akkor az üzenet válasz egy korábbi kérelemre. Ha multicast 
címre küldik, értéke értelemszerűen csak 0 lehet. 

Ha az O jelzőbit értéke 1, akkor az üzenetben hordozott információ kötelező jelleggel 
felülbírálja az állomások gyorsítótáraiban tárolt adatokat. Ha értéke 0, akkor bár nem 
bírálja felül az ismert adatkapcsolati rétegbeli címek gyorsítótárát, de felülbírálja a 
szomszédos eszközök gyorsítótárában azokat a bejegyzéseket, melyhez nem tartozik 
konkrét adatkapcsolati rétegbeli cím. Ezt a bitet nem célszerű beállítani, ha anycast 
címre küldjük az üzenetet. 

Ha az üzenet egy kérelemre adott válasz, a címzett a kérelmet küldő interfész címe lesz. 
Periodikus hirdetmény esetén pedig annak az interfésznek a címe, melynek 
adatkapcsolati rétegbeli címe megváltozott. Ebből kifolyólag az opció mező egy 
lehetséges felhasználása, hogy az adatkapcsolati rétegbeli célcímet tárolja. 

 

forrás 
cím 

cél cím üzenet típusa 

::0 
minden forgalomirányítóra vonatkozó multicast 
cím vagy a lekérdezett csomópontok multicast 
címe 

Állapotmentes 
automatikus konfiguráció 
DAD 

Unicast 
A lekérdezett csomópont multicast címe vagy 
unicast 

Feloldható adatkapcsolati 
rétegbeli cím 
Elérhetetlenség észlelése 

 

9.1. táblázat. ND üzenetek csoportosítása 
 

9.1.4. Az ICMP átirányítás üzenet 
 

A forgalomirányítók ezzel tudnak tájékoztatni egy adott csomópontot, hogy az általa 
megadott célba vezető út első ugrása célszerűen egy másik csomópont. 

Ezen kívül arról is informálhat, hogy a megadott célcím valójában nem egy távoli 
hálózaton található, hanem a helyi szegmensen. 



 

9.5. ábra. ICMP redirect üzenet struktúrája 
 

Az üzenethez tartozó IP csomag fejrészében szereplő forrás cím az üzenetet kiküldő 
interfész link-local címe kell legyen. Ugyanitt a cél cím abból a csomagból vett forrás 
cím, amely kiváltotta az átirányítást javasló folyamatot. Az ugrási korlát itt is 255. 

A „célpont cím” mező annak a csomópontnak a link-local címét tartalmazza, amely az 
eredeti IP csomag fejrészében szereplő cél cím esetében első ugrásként jobb 
választásnak minősülne. 

Az ICMP üzenet cél címe az átirányított cél címet tartalmazza. Ha ez megegyezik a 
célpont címmel, akkor a kérdéses állomás a helyi szegmensben található. 

Az opció mező egyrészt a cél (a legjobb első ugrás) adatkapcsolati rétegbeli címét 
tartalmazza, ha az ismert. Másrészt az eredeti IP fejrészből a lehető legtöbbet, 
minimálisan 1280 bájtnyit (ennyi a legkisebb IPv6 MTU). 

 

9.1.5. A szomszédos eszközök címének inverz feloldása 
 

Az Inverse Neighbor Discovery (IND) az ND kiegészítése. Eredetileg Frame Relay 
hálózatok számára tervezték, de használható az ahhoz hasonló követelményeket 
támasztó hálózatokban is. Két üzenetet foglal magában: az IND kérelmezést és az IND 
hirdetményt. 

Ismert adatkapcsolati rétegbeli címekhez tartozó IPv6 címek meghatározására 
használható. Lényegében az IPv4-nél használatos RARP funkcióját tölti be. 

Az üzenetek formátuma megegyezik az ND üzenetekkel. A kérelmek típuskódja 141, a 
hirdetményeké pedig 142. Az opciók szintén megegyeznek az ND-ével, de ki is 
bővülnek az alábbi 2-vel: 

1. Forrás cím listaopció – 9-es típus 

Egy vagy több IPv6 cím, melyek a forrás adatkapcsolati rétegbeli címéhez 
társíthatók 

2. Cél cím listaopció – 10-es típus 

A célpont adatkapcsolati rétegbeli címéhez tartozó összes IPv6 cím listája 



Amikor egy állomás meg akarja határozni egy interfész IPv6 címét, amelynek ismeri 
adatkapcsolati rétegbeli megfelelőjét, kiküld egy IND kérelmet az összes csomópontra 
vonatkozó multicast címre. Az adatkapcsolati rétegben ez pontosan a cél interfészhez 
fog megérkezni, amely erre egy IND hirdetménnyel válaszol, melyben a célpont 
címeinek listája található. Ha egy interfészhez több IPv6 cím tartozik, mint ami elfér 
egyetlen hirdetményben, akkor több részletben kell küldeni a címeket, egy-egy 
hirdetmény formájában. Az ugrási korlát ezesetben is 255. 

 

9.1.6. Opciók a szomszédok feltérképezéséhez 
 

 

9.6. ábra. ND opciók struktúrája 
 

Az ábrán láthatók a típus mező RFC 2461 által definiált lehetséges értékei. 

A hossz mező az opció teljes hosszát jelöli. Értéke nem lehet 0. Ha mégis az lenne, az 
ilyen opciót tartalmazó csomagot el kell dobni. 

Az alábbi táblázat felsorolja a lehetséges típusokat és felhasználási köreiket. 

 

Opció 
értéke 

Opció neve Használati kör 

1 forrás adatkapcsolati 
rétegbeli címe 

szomszédok lekérdezése, forgalomirányítók 
lekérdezése/hirdetménye, IND kérelem/hirdetmény 

2 cél adatkapcsolati 
rétegbeli címe 

szomszédok hirdetménye, átirányítás, IND 
kérelem/hirdetmény 

3 prefix forgalomirányító hirdetménye 

4 átirányított fejrész átirányítás 

5 
MTU 

forgalomirányító hirdetménye, IND 
kérelem/hirdetmény 

7 Hirdetmény 
intervallum 

forgalomirányító hirdetménye, mobilitás támogatása 

8 Ügynök információ forgalomirányító hirdetménye, mobilitás támogatása 

9 Forrás címek listája IND kérelem 

10 Célpont címek listája IND hirdetmény 

 



9.2. táblázat. ND opciók és felhasználási köreik 
 

9.1.7. A szomszédok elérhetőségének nyomonkövetése (NUD) 
 

Egy szomszéd akkor minősül elérhetőnek, ha olyan megerősítés érkezik az „érdeklődő” 
csomóponthoz, mely szerint az adott szomszéd IP rétege a közelmúltban csomagot 
fogadott. 

Ilyen megerősítés érkezhet: 

1. szomszédok lekérdezésére adott hirdetmény formájában 

2. egy felsőbb rétegbeli protokoll, mely kapcsolódását sikeresnek jelenti a 
szomszéd irányába (pl. TCP háromfázisú kézfogás megtörtént) 

Ezen információk nyilvántartására az egyes csomópontok két táblát, gyorsítótárat 
tartanak fenn. 

 

9.1.8. A szomszédok- és a célállomások adatait tároló gyorsítótár 
 

A két tábla a számos fenntartott közül különleges jelentőséggel bír.  

Az előbbi azon szomszédok unicast IPv6 címeinek listája, melyek irányába a 
közelmúltban sikeres forgalmazás történt. Minden egyes bejegyzés tartalmazza az adott 
szomszéd adatkapcsolati rétegbeli címét is, valamint egy jelzőbitet, mely megmondja, 
hogy az adott csomópont forgalomirányító-e vagy sem. Ez nagyban hasonlít az IPv4-
gyel megismert ARP gyorsítótárra. E mellett még az is tárolódik, vagy van-e kiküldésre 
váró csomag a szomszéd irányába, elérhető-e a szomszéd, és hogy mikorra van 
ütemezve a következő NUD. 

Utóbbi szintén tárol információt a közelmúltbeli sikeres forgalmazásról, de ez nem csak 
a szomszédos (helyi szegmens) eszközökkel kapcsolatban, hanem bármelyikről. A 
szomszédok adatait tároló gyorsítótár egyik megközelítés szerint tekinthető e gyorsítótár 
részhalmazának. A távoli csomópontok bejegyzéseinél az adatkapcsolati rétegbeli cím a 
következő ugrás címe. A tábla akkor frissül, amikor egy ICMP átirányítás üzenet 
érkezik. Ez további információkat tartalmazhat az MTU méretéről vagy a körbejárási 
(roundtrip) időről. 

 

9.7. ábra. A szomszédok adatait tároló gyorsítótár Cisco forgalomirányító esetében 
 
9.1.9. Automatikus konfiguráció 
 
E képesség fő mozgatórugója a beállítások megkönnyítése volt. Főként egy kiterjedt 
hálózatban rendkívül időigényes volna minden egyes állomást kézzel beállítani, ha nem 



áll rendelkezésre DHCP kiszolgáló. Szintén fontos lehet, ha – a jövőre gondolva – a 
különféle eszközök, mint pl. mobiltelefon, otthoni háztartási berendezések beállításához 
nem szükséges DHCP kiszolgáló. 

Állapotmentes konfiguráció esetén az egyes csomópontok a forgalomirányítók 
hirdetményei (prefixek), álvéletlen adatok és saját egyéb adataik alapján határozzák 
meg címeiket. Ha egy forgalomirányító nélküli LAN-ról beszélünk, a FE80 prefixű 
link-local címek ekkor is használhatók a kommunikációra. 

Az állapottartó konfiguráció az IPv4-ből ismert DHCP itteni megfelelője. 

E két mód kombinálható is: pl. IPv6 címének meghatározásához nem vesz igénybe 
„külső” segítséget az adott csomópont, de az egyéb kiegészítő adatokat (pl. 
alapértelmezett átjáró) már a hirdetményekből veszi. 

Az automatikus konfiguráció révén beállított címek lejárati idővel rendelkeznek. Ha ez 
letelik, a cím érvénytelen lesz. Ötféle állapota lehet egy ilyen IPv6 címnek az alábbiak 
szerint: 

Feltételes cím még nem került hozzárendelésre az adott 
interfészhez (DAD folyamat nem ért 
véget). Iyen címmel csak ND üzenetek 
küldhetők/fogadhatók. 

Javasolt cím a lejárati időn belül korlátozás nélkül 
használható cím 

Elévült cím e cím használata tiltott minden újonnan 
megkezdett kapcsolatfelépítés során. A 
már meglévő kapcsolatokhoz (pl. TCP) 
tartozó ilyen csomagok azonban tovább 
forgalmazhatók 

Érvényes cím a javasolt és elévült címek szinonímája 

Érvénytelen cím az érvényes címet a lejárati idejéig már 
használták 

 

9.3. táblázat. IPv6 címek érvényességi kategóriái 
 

Az állapotmentes automatikus konfiguráció lépései: 

 

1. egy link-local cím generálása az FE80 prefix és az interfész azonosító (pl. EUI-
64) összefűzésével. 

2. belépés az alábbi multicast csoportokba: 

- a minden csomópontot magába foglaló 

- feltételes cím esetén a lekérdezhető csomópontokat magába foglaló (solicited-
node) 



3. Egy „szomszédok lekérdezése” üzenet kiküldése, a feltételes címet megjelölve 
célpontként. Ezen üzenethez tartozó IPv6 csomag forrás címe a meghatározatlan 
cím, célja pedig a solicited-node multicast cím. Lényegében ez a DAD folyamat, 
ennek segítségével kiderül, hogy a feltételes címet használja-e már valamelyik 
csomópont. Ha van már ilyen, akkor az egy hirdetménnyel válaszol, és a 
folyamat leáll. Ilyenkor az állomást manuálisan kell beállítani. 

Ha nem érkezett válasz a kérelemre, akkor a cím biztonsággal használható, és 
hozzárendelődik az interfészhez, állapota pedig „javasolt” lesz. Ez eddig 
azonban csak egy link-local cím. 

4. Csak az állomások végzik el: a forgalomirányítók lekérdezése Router 
Solicitation üzenettel. Ebből kiderülnek az adott szegmensre érvényes prefixek. 
A kérelmet az összes forgalomirányítót magába foglaló multicast csoportnak 
(FF02::2) kell küldeni. 

5. Az adott szegmenshez kapcsolódó valamennyi forgalomirányító kiküld ennek 
hatására egy hirdetményt. E hirdetmény mindazon prefixét, melyhez az autonóm 
konfigurációs jelzőbit be van állítva, az adott csomópont felhasználja további 
címek előállítására. A prefixhez hozzáveszi saját interfész azonosítóját, és az így 
kapott IPv6 címet rendeli az interfészhez. 

Minden egyes címet a DAD folyamattal ellenőrizni kell, még mielőtt az egy adott 
interfészen érvényessé válhatna. 

 

Az állapottartó automatikus konfiguráció lényegét tekintve egy DHCPv6 kiszolgáló 
használatát jelenti. Az IPv4 esetén jól ismert és hasznos technika a meglévő hálózathoz 
logikailag újonnan csatlakoztatott eszközök automatikus konfigurációjára. 

Azonban a DHCPv6 és a DHCPv4 egymástól független technikák. Ezt érdemes 
figyelembe venni akkor, ha egy hálózatban mind az IPv4, mind az IPv6 protokoll 
használható. Ekkor külön-külön kell beállítani a megfelelő protokollokhoz tartozó 
kiszolgálókat. 

A DHCPv6 használatát elsősorban a forgalomirányítók hirdetményeivel lehet előírni az 
állomások számára. 

Az egyes klienseket a kiszolgáló az ún. DHCP Unique Identifier (DUID) segítségével 
különbözteti meg. Ez hasonlóan a DHCPv4-hez az interfész MAC címéből és egy kliens 
azonosítóból áll össze. A kiszolgálók is rendelkeznek ilyen azonosítóval. 

A technológia kifejlesztése során a következő elvek voltak a legfontosabbak: 

- együttműködés az állapotmentes automatikus konfigurációval 

- több cím is beállítható legyen egyetlen interfészre (az érvényes prefixek 
függvényében) 

- lehetséges legyen olyan alhálózatok létrehozása, ahol manuálisan és DHCP-vel 
beállított állomások is jelen lehetnek. 

- nem kell feltétlenül forgalomirányítónak lennie a kiszolgálónak. Az útválasztókra csak 
akkor van szükség, ha az állapotmentes automatikus konfigurációt is használják. 



- támogatnia és ugyanakkor egyszerűbbé is kell tennie a hálózatok átszámozásának 
folyamatát (lásd 9.1.10.) 

- képes kell legyen frissíteni a DNS bejegyzéseket az általa kiosztott címekkel 

A DHCP adategységek fix hosszú fejrésszel és változó hosszúságú opciókkal 
rendelkeznek. 

 

 

9.8. ábra. DHCP fejrész formátuma 
 

A tranzakciós azonosító egy adott kérelemre vonatkozik és mindazon 
válaszokra/utasításokra, melyek azzal kapcsolatosak. 

Az üzenet lehetséges típusait az alábbi táblázat foglalja össze. 

 

üzenet neve 
(típuskódja) 

Leírás 

SOLICIT (1) A kliensek használják a DHCP kiszolgálók felderítéséhez 

ADVERTISE (2) A szerverek küldik válaszként a kérelemre 

REQUEST (3) a kliensek használják a szerver lekérdezésére. 

CONFIRM (4) 
A kliensek használják annak ellenőrzésére, hogy konfigurációs 
paramétereik még érvényesek az adott szegmensre nézve. 

RENEW (5) 

A kliensek használják IP címeik lejárati idejének 
meghosszabbítására, konfigurációs paramétereik felújítására, 
még mielőtt ezek az adatok elévülnének. Az adatokat attól a 
DHCP kiszolgálótól kérik, amelyiktől legutóbb beszerezték 
azokat. 

REBIND (6) 
Ha a RENEW kérelemre nem érkezett válasz, ezzel 
próbálkoznak újra, azonban most már bármelyik DHCP 
kiszolgálótól várják a konfigurációs adatokat. 

REPLY (7) 

A kiszolgálók ezzel válaszolnak a kérelmekre (Rapid Commit 
opcióval) illetve a request, renew és rebind üzenetekre. Egy 
információkérésre adott válasz csak konfigurációs 
paramétereket tartalmaz, IP címet nem. Viszont a confirmation 
kérésre küldött válasz tartalmazza, hogy az adott IP cím 
érvényes-e még. 



üzenet neve 
(típuskódja) 

Leírás 

Nyugtaként küldi a kiszolgáló a release vagy decline üzenetre. 

RELEASE (8) 
A kliensek ezzel önként lemondanak az IP címükről. Az 
üzenetet annak a kiszolgálónak küldik el, amelyiktől az adott 
címet kapták. 

DECLINE (9) 
A kliensek adják válaszként, ha azt észlelik (DAD), hogy a 
kiszolgáló által kiosztott címet már használják a szegmensben. 

RECONFIGURE 
(10) 

A kiszolgálók informálják a klienseket, hogy a szerver új vagy 
frissített konfigurációs adatokkal tud szolgálni. A klienseknek 
ekkor egy megújító vagy egy információkérő üzenetet kell 
küldeniük az adott szervernek ezek beszerzésére. 

INFORMATION 
REQUEST (11) 

Nem az IP címek, hanem egyéb konfigurációs adatok 
beszerzésére vonatkozó információkérés, amit a kliensek 
küldenek. 

RELAY-FORW 
(12) 

A DHCP Relayek beágyazzák a kliensek által küldött 
kérelmeket és ilyen üzenetként küldik tovább a DHCP 
kiszolgáló felé. Annyiszor ágyazódik be az eredeti kérelem, 
ahány relayen áthalad a kiszolgálóig. 

RELAY-REPL 
(13) 

A DHCP kiszolgálók akkor használják, ha a klienseknek küldött 
válaszaikat relay-en át tudják csak célbajuttatni. A kliens 
kérelmét ekkor opcióként beágyazzák az üzenetbe. A DHCP 
relayen való áthaladáskor az egy szinttel kijjebb bontja a 
választ, így a célhoz (kérelmező kliens) a megfelelő formában 
fog eljutni. 

 

9.4. táblázat. DHCP üzenetek típusai 
 

Az alábbi multicast címek használhatók a DHCPv6 folyamataiban: 

- az összes DHCP ágensre (szerverek és relayek gyűjtőneve) vonatkozó csoportcím: 
FF02::1:2 

A DHCP kliensek ezt a szegmens hatókörű címet használják az ágensek 
elérésére. Ebből kifolyólag nem kell ismerniük azok unicast címeit. 

- az összes DHCP kiszolgálóra vonatkozó csoportcím: FF05::1:3 

Az adott telephely (belső hálózat) összes DHCP kiszolgálója tagja e csoportnak. 
Hatóköre ennek megfelelően az adott telephelyre terjed ki. Ha nem ismert a 
DHCP kiszolgáló unicast címe, vagy egyidőben több szerverrel is kommunikálni 
akarnak, ezt a címet használják. 

A következő UDP portok társíthatók a DHCPv6-tal: 



- kliens port: 546 

Ezen a porton várják a beérkező DHCP üzeneteket a kliensek. Az ágensek 
célportként ezt jelölik meg minden esetben. 

- ágens port: 547 

Ezen a porton pedig a szerverek és relayek várják a DHCP üzeneteket. A 
kliensek célportként ezt használják üzeneteikben. Az ütenet továbbítása során a 
relayek szintén ezt jelölik meg célportnak. 

 

9.1.10. A hálózatok átszámozása 
 

Ez a fogalom azt jelenti, hogy egy adott szegmensre érvényes egy vagy több prefixet 
lecseréljük újakra. Erre leginkább akkor lehet szükség, ha szolgáltatóváltás történik. 

A folyamat az alábbi lépésekből áll: 

1. minden egyes szegmenshez az új prefix egy alprefixét kell rendelni 

2. a DNS adatbázist frissíteni kell az új prefixek felhasználásával létrejött új IPv6 
címekkel, a régihez tartozókat pedig el kell távolítani a konfigurációból. A 
változásokat közölni kell (pl. a time to live tulajdonság megfelelő beállításával) 
a kapcsolódó DNS szerverekkel is 

3. az új prefixek használatát most már támogatják a forgalomirányítók (és egyéb 
csomagszűrő eszközök), de a régi prefixhez kapcsolódó forgalmat is továbbítják 
ezzel párhuzamosan. Az alhálózati prefixek közlése a forgalomirányítók felé 
például a DHCPv6 „IPv6 prefix” opciójával valósítható meg. Az állapotmentes 
automatikus konfigurációt használó állomások esetében ekkor az adott szegmens 
forgalomirányítói még nem hirdetik az auto-konfiguráció számára szükséges 
prefixeket (tehát csak link-local címekkel rendelkeznek az állomások). Akkor 
kerülnek meghirdetésre, amikor az új prefixhez tartozó irányítási funkciók 
stabilan működnek (ezt ellenőrizni az irányító protokollok feladata). 

4. az összes hozzáférési listát, a DNS kivételével az egyes névszolgáltatásokat, 
egyéb hálózati beállításokat felül kell vizsgálni, hogy azok megfelelően 
működjenek az új prefix esetén is 

5. tesztelni kell az új prefixet használó szegmens felé irányuló illetve onnan 
kiinduló irányítás stabilitását 

6. az intraneten kívüli hálózatok felé propagálni kell az új prefixek jelenlétét. A 
határpontokon elhelyezkedő védelmi eszközöket az új prefixek védelmére is be 
kell állítani. 

7. az új prefixekből alkotott címek hozzárendelése az egyes interfészekhez. A régi 
prefixhez tartozó címek ekkor még használhatók. 

Állapotmentes automatikus konfiguráció esetén az „autonomous address-config” 
jelzőbit be van állítva a hirdetményeknél, ezáltal az egyes állomások maguk is 
képesek interfészeikhez megfelelő címeket rendelni. 



DHCP használata esetén még mindkét prefixből származtatott címek kiosztásra 
kerülhetnek. Az új prefixekről értesíthetők az állomások pl. a DHCP 
„Reconfigure” típusú üzenetével, aminek hatására a DHCP kliensek megkérik új 
konfigurációs adataikat. 

8. Mikor az új prefixek integrációja befejeződött és az irányítás stabilnak bizonyul, 
az eszközök elkezdhetik használni az új címeiket. Az átállás akkor ér véget, 
amikor a régi prefixet már nem használják a hálózaton. 

Különös figyelmet kell szentelni azoknak az eszközöknek, alkalmazásoknak, amelyek 
az IP címeket nem DHCP illetve DNS segítségével szerzik be, hanem manuális 
beállításokkal illetve lassan elévülő gyorsítótárakkal rendelkeznek. 

 

9.1.11. Path MTU Discovery 
 

Ez az eljárás adott forrás és cél között képes meghatározni az egész útvonalra érvényes 
legnagyobb átviteli egység méretét, amely darabolás nélkül átvihető. 

Értékének meghatározásához ismerni kell az útvonal minden egyes szakaszára 
(szegmensére) érvényes MTU-t. Ezekből a legkisebb lesz a Path MTU. 

Erre azért van szükség, mert az IPv6-ban a csomagokat a forgalomirányítók nem 
darabolják (mint tették azt szükség esetén az IPv4-ben). 

A méret meghatározásának lépései: 

• az állomás feltételezi, hogy a Path MTU mérete megegyezik annak a 
szegmensnek az MTU-jával, melyre ki akarja küldeni a csomagot az első ugrás 
felé 

• Ha ez az érték nem megfelelő, egy közbenső forgalomirányító ICMPv6 „Packet 
too big” hibaüzenetet fog számára küldeni. Ez az üzenet tartalmazza a következő 
ugrás érvényes MTU-ját. 

• az állomás most ezt az új MTU értéket felhasználva állítja össze a csomagot, és 
újra elküldi 

• a folyamat mindaddig ismétlődik, amíg a csomag célba nem ér. A minimális 
1280 bájtos határ alá viszont sosem csökken a Path MTU értéke, hiszen a 2. 
réteggel szemben támasztott egyik kritérium ezt lehetővé teszi. 

Az idő során értéke változhat, leggyakrabban az irányításban beállt változás miatt. A 
csomagok egy másik, eddig nem érintett szegmensen haladhatnak át, melynek MTU-ja 
kisebb lehet a jelenlegi Path MTU-nál. Ennek észlelése szintén az ICMPv6 „Packet Too 
Big” üzenetek segítségével történik. 

Az egyszer beállított Path MTU-t az idő múlásával a csomópont megpróbálja növelni, 
hogy hatákonyabb adattovábbítás (darabolásmentes) valósulhasson meg. Ez a működés 
a TCP csúszóablakának mechanizmusával mutat némi hasonlóságot. 



Multicast címre küldés esetén a többszörözött csomagok külön-külön útvonalon 
haladhatnak. Ekkor a Path MTU az egyes útvonalak által meghatározott MTU-k közül a 
legkisebb lesz. 

 

9.1.12. Multicast Listener Discovery elméletben 
 

A multicast-figyelő csomópontok e protokoll segítségével regisztrálhatják be magukat 
azon multicast címekre, melyre küldött csomagokat meg akarják kapni. 

A forgalomirányítóknak rendelkezniük kell egy olyan nyilvántartással, amely a 
multicast címeket (csoportokat) és a hozzájuk tartozó állomásokat tartja nyilván. Ez az 
alapja a multicast forgalom továbbításának. Az MLD-t minden interfészükön futtatva 
kideríthetik, hogy mely csomópontok akarnak egy-egy csoport részeivé válni. 

Minden egyes forgalomirányító interfészre külön-külön kell tárolni a multicast címeket. 

Az egyes tagok illetve leendő tagok pedig tagsági információkat közölnek a 
forgalomirányítókkal. Ezáltal vagy kérhetik besorolásukat egy-egy csoportba. Az adott 
szegmens összes útválasztója frissíti tábláit ezen információval. Ha a multicast címet 
még nem jegyezte be valamely forgalomirányító (korábban nem volt tagsági kérelem), 
akkor az első ilyen esetben ezt meg kell tennie a megfelelő interfészre nézve. 

A multicast csoportból való kiválást a kliensek a „Done” üzenettel jelezhetik. Ekkor 
regisztrációjuk törlésre kerül és nem kapnak további, ennek a csoportnak címzett 
csomagokat. 

Az MLD üzeneteket kivétel nélkül link-local hatókörű IPv6 feladócímmel küldik el, az 
ugrási korlátot 1-re állítva. Ezzel szavatolható, hogy: 

1. elégséges csak az adott szegmensre (akár automatikus konfigurációval 
beszerzett) vonatkozó cím e szolgáltatás igénybevételéhez 

2. az MLD kérelmek nem hagyják el a csomópont szegmensét 

A csomag tartalmaz egy „Hop-by-hop options” fejrészt, melyben a „Router Alert” 
jelzőbit értéke 1. Ezáltal garantálható, hogy a fogadó útválasztó nem dobja el a 
csomagot akkor sem, ha még nem tartja nyilván azt a multicast címet, amire a csomag 
hivatkozik. 

 

9.1.13. MLDv1 megvalósítás 
 

A protokoll első megvalósítása, az RFC 2710-ben publikálták. Alapja az IGMPv2. 

 



 

9.9. ábra. MLDv1 üzenet struktúrája 
 

Az üzenet típusa háromféle lehet: 

1. Lekérdező (query): egy IPv6 forgalomirányító megtudhatja a különféle multicast 
címekről, hogy a hozzá csatlakozó egyes szegmensekben figyel-e valamelyik 
csomópont a megadott címre. Ekkor a multicast címet arra a címre állítják be, 
amelyhez tartozó tagokat meg akarják keresni. Ha a multicast cím mező csupa 0, 
akkor az egy általános lekérdezés, nem címspecifikus. 

2. Jelentő (report): egy multicast-figyelő csomópont kérheti felvételét egy adott 
csoportba. Ez történhet kérelem nélkül, vagy az előbb ismertetett lekérdezésre 
adott válasz formájában. 

3. Befejezés (done): a figyelő csomópont multicast tagságának megszűntetését kéri 
a forgalomirányító(k)tól. Ha a forgalomirányító a tag csoportból történő 
eltávolítása során úgy találja, hogy már nem maradt egyetlen tagja sem az adott 
multicast csoportnak, nem fogja továbbítani azon interfészére a további ilyen 
csomagokat. 

A kód mezőt a feladó 0-ra állítja, a fogadó pedig figyelmen kívül hagyja. 

A „válasz maximális késése” mezőt csak a lekérdezések során használják. Ezzel 
milliszekundumban megadható, hogy a feladó a lekérdezés kiküldése után mennyi ideig 
várjon válaszra, konkrétan jelentésre. 

Az ellenőrző összeg számítása az ICMPv6-tal megegyező, a teljes MLD üzenetre 
valamint az IPv6 fejrészeire vonatkozik. A fenntartott sorozat csupa 0. 

A forgalomirányítók az általános lekérdezéseket az FF02::1 címre küldik. Ez minden 
csomópontra vonatkozik, és a helyi szegmensre korlátozódik a hatóköre. A fogadó 
állomások – ha válaszolni akarnak egy jelentéssel – elindítanak egy időzítőt. 
Véletlenszerű ideig várakoznak, majd – ha az időzítő értéke még a lehetséges maximális 
válaszidő alatt van és másik csomópont nem küldött jelentést – elküldik a jelentésüket. 
Ezáltal elkerülhető az ugyanarra a címre vonatkozó többszöri válasz. 

Az FF02::1 speciális címről sosem küldenek jelentést vagy befejezést kérő üzenetet. Ha 
egy cím hatóköre interface-local, akkor arról sosem küldenek MLD üzenetet. 



 

Üzenet típusa IPv6 cél cím 

Általános lekérdezés Link-local hatókörű, minden csomópontra vonatkozó 
(FF02::1) 

Címspecifikus 
lekérdezés 

Az éppen lekérdezett multicast csoport címe 

Jelentés A jelentő tag csoportjának multicast címe 

Befejezés Link-local hatókörű, minden forgalomirányítóra vonatkozó 
(FF02::2) 

 

9.5. táblázat. MLD üzenettípusok és címzetteik 
 

9.1.14. MLDv2 megvalósítás 
 

2004. júniusában publikálták az RFC 3810-ben. Alapját az IGMPv3 képezi. A fejlesztés 
lényege, hogy a figyelő csomópontok közölhessék, hogy az adott multicast 
csoportcímen: 

- kizárólag mely feladóktól várják a csomagokat 

- mely feladóktól nem akarnak csomagot fogadni 

A terminológia megkülönbözteti a forrás-specifikus multicast (Source Specific 
Multicast – SSM) és a forrásfüggetlen multicast (Any Source Multicast – ASM) 
figyelési módokat. Előbbi megvalósítható az MLDv2-vel, míg az MLDv1 csak az 
utóbbit támogatja. 

Az üzenetek lehetséges típusai a következők: 

1. lekérdezés (130) 

2. jelentés, 2. verzió (143) 

3. jelentés, 1. verzió (131) 

4. befejezés, 1. verzió (132) 

A struktúra is változott. Az MLDv1 mezői az alábbiakkal bővültek (a multicast cím 
mező után kell írni mindet ebben a sorrendben): 

1. 4 darab fenntartott bit, értéke 0. 

2. 1 darab S jelzőbit (a forgalomirányító oldali feldolgozás kihagyása). Az 
útválasztók nem frissítik időzítőiket akkor sem, ha a lekérdező üzenetet 
megkapták. 

3. 3 darab QRV jelzőbit (a lekérdező robosztusságának változója). Ha értéke nem 
0, akkor a lekérdező csomópont robosztussági változójának értékét tárolja. Ez 
befolyásolja az időzítőket és a lehetséges újrapróbálkozások számát. A 



lekérdezésekbe „építve” az adott szegmens MLDv2-képes forgalomirányítói 
szinkronizálják magukat. 

4. 8 darab QQIC jelzőbit (a lekérdező lekérdezési intervallumának kódja). Az adott 
szegmens MLDv2-képes forgalomirányítóinak szinkronizálására használható a 
lekérdezésekben. 

5. 16 bit, mely megadja az üzenetben szerepeltetett forráscímek számát. Általános 
lekérdezésnél értéke 0, adott multicast cím vagy forrás-specifikus lekérdezésnél 
ettől eltérő. 

6. változó hosszúságú (az előző mező által meghatározott) bitsorozat, mely a 
forráscímeket tárolja. 

A befejezés (csoporttagság megszűntetési kérelme) az MLDv2 esetén az alábbi 
struktúrával bír: 

1. 1 bájtos típusmező, értéke 143 

2. 1 fenntartott bájt 

3. 2 bájtos ellenőrző összeg 

4. 2 fenntartott bájt 

5. 2 bájt, amely a multicast címrekordok számát tárolja 

6. változó, az előző mező által meghatározott hosszúságon az egyes multicast 
címrekordok 

Minden egyes multicast címrekord tartalmazza a jelentést feladó állomás adott multicast 
csoportcímét (amin figyel), valamint azon állomások unicast címeinek listáját, 
melyektől ezen a címen fogadni akar/nem akar fogadni csomagokat. 

Többféle multicast címrekordot különböztetünk meg. 

Ha egy csomópont egy adott interfészén lekérdező üzenetet kap, akkor a jelentésében 
ugyanennek a jelenlegi állapotát fogja ismertetni az adott multicast címre vonatkozóan 
(Current State Record). Ez kétféle értéket vehet fel: 

1: a szűrés megengedő jellegű 

2: a szűrés tiltó jellegű 

Ha a szűrési mód megváltozik, a csomópont egy „Filter Mode Change” rekordot küld 
jelentésében arról az interfészéről, amelyen a változás bekövetkezett. Szintén kétféle 
értéke lehet: 

3: váltás megengedő jellegre. A forráscímek mezőben ekkor azon csomópontok 
unicast címei találhatók, ahonnan hajlandó csomagot fogadni a megadott multicast 
címen. Ha nincs megadva egy cím sem, akkor nincs korlátozás. 

4: váltás tiltó jellegre. Itt most a fogadásból kizárandó feladók címeit sorolják fel. 

Ha a jelleg nem változott, de a források listája igen, akkor erről egy „Source List 
Change” rekordban kell tájékoztatni a szomszédos útválasztókat. Ez is két értéket vehet 
fel: 



5: az új források engedélyezése. Ha megengedő lista van érvényben, a címeket 
felveszi, ellenkező esetben törli a listából a csomópont. 

6: a régi források blokkolása. Megengedő lista esetén ezek törlődnek, tiltó lista 
esetében viszont hozzáadódnak. 

A 2. verziójú multicast figyelő jelentéseket az FF02:0:0:0:0:0:0:16 címre küldik a 
csomópontok. Az MLDv2-képes forgalomirányítók ezen a címen várják az üzeneteket. 

 

9.1.15. Multicast Router Discovery 
 

Ez egy olyan általános mechanizmus, mellyel felderíthetők a multicast tagságot kezelni 
képes forgalomirányítók. Nem támaszkodik egyetlen multicast irányító protokollra sem. 
Az RFC 4286 definiálja. Üzenetstruktúrája megegyezik az MLDv2-ével, de három új 
üzenettípus jelenik meg: 

1. Multicast Router Advertisement (151): A forgalomirányítók ezzel hirdetik meg, 
hogy az adott szegmensbe tartozó interfészükre továbbítani képesek multicast 
forgalmat. Link-local címről küldik az FF02:0:0:0:0:0:0:6A címre. 

2. Multicast Router Solicitation (152): az előbb ismertetett hirdetményt 
kérelmezhetik a csomópontok ezzel az üzenettel. Link-local címükről a minden 
forgalomirányítóra vonatkozó multicast címre küldik: FF02:0:0:0:0:0:0:2). 

3. Multicast Router Termination (153): a forgalomirányítók ezzel hirdetik meg, 
hogy befejezik a multicast forgalom továbbítását az adott interfészükön. Link-
local címükről küldik az FF02:0:0:0:0:0:0:6A címre. 

Az összes MRD üzenet ugrási korlátja 1, tehát nem hagyhatja el a feladó csomópont 
szegmensét. A „Router Alert” opciót itt is használják, tehát kötelező a 
forgalomirányítóknak feldolgozniuk. 

 

9.1.16. DNS szolgáltatás 
 

Az IPv4-gyel szoros kapcsolatban lévő szolgáltatás továbbfejlesztése, adaptálása az 
IPv6 számára különösen fontos feladat volt: 

- a nehezen megjegyezhető IP címek nevekkel való helyettesítésére 

- az IP címek változásának követése céljából 

A zónák módosításának legfontosabb része, hogy az A rekordok helyét átvették az 
AAAA rekordok. A név négyszeres hossza utal az IPv4 és IPv6 címek közötti 
különbségre. Egy tipikus bejegyzés: 

moon.universe.com   IN   AAAA   4321:0:1:2:3:4:567:89ab 

A fordított irányú lekérdezésnek, azaz IP címből domain név nyerése során az 
IP6.ARPA alatti minden egyes domain a 128 bites cím egy 4 bites szeletét 
reprezentálja.az LSB jelenik meg a domain név első karakterében. A nullák elhagyása 
ebben az esetben tiltott, így az előző példához tartozó PTR rekord a következő: 



b.a.9.8.7.6.5.0.4.0.0.0.3.0.0.0.2.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.1.2.3.4.IP6.ARPA.IN PTR 
moon.universe.com 

Az egyes DNS szerverek zónáinak formátuma ettől eltérhet, de ez a legelterjedtebb alak. 

A DNS névfeloldók a kliensek. Ez lehet az operációs rendszer része vagy egy külön 
alkalmazás. A DNS szerverek IP címeire küldik ki a kérést. Ha az elsődleges nem 
válaszol, akkor a másodlagos szerver kerül lekérdezésre. Ha egyik se válaszol, a 
névfeloldás sikertelen.  

 

9.2. Egy heterogén LAN IPv6 tesztkörnyezet konfigurálása 
 

A tesztkörnyezetet 2 PC alkotja 1 kapcsolóval: 

1. Enduronce: az átjárót szimuláló desktop PC Fedora Core 6 operációs 
rendszerrel. 1 darab KTI-ET32P PCI Ethernet hálózati kártyával rendelkezik. 

2. Barsus: egy másik desktop PC, melyen gazda OS-ként Windows XP SP2 
Professional fut, VMWare Server környezetben pedig egy Fedora Core 6 
található, ugyanaz a verzió, mint a dedikált kiszolgálón. Szintén 1 Ethernet 
hálózati kártya található benne – az alaplapra integrált nVidia nForce MCP –, ezt 
használja megosztottan a gazda és a vendég OS, a VMWare Bridge protokollja 
segítségével. 

Így összességében egy 3 szereplős LAN-ról beszélhetünk. Heterogén, mert különböző 
operációs rendszerek közötti együttműködést kell megvalósítani. 

A konfiguráció lépéseit, a felmerülő problémákat és megoldásukat az alábbiakban 
ismertetem. 

 

9.2.1. Az IPv6 protokollkészlet telepítése 
 

Windows XP esetén a telepítés elvégezhető a vezérlőpultból és az alábbi paranccsal is: 

    netsh interface ipv6 install 

Siker esetén megjelenik az „OK” üzenet. A számítógép újraindítása nem szükséges. A 
protokoll ekkor alapértelmezésben 6to4 üzemmódban települ, azaz a gép minden egyes 
IPv6 csomagot IPv4 csomagokban akar küldeni. Az én célom nem ez, hanem a dual-
stack megvalósítása, ezért meg kellett változtatnom a prefixek kezelésének szabályait. 
A következő parancsokat kellett kiadni: 

 netsh interface ipv6 set prefixpolicy ::1/128 50 0 
 netsh interface ipv6 set prefixpolicy ::/0 40 1 
 netsh interface ipv6 set prefixpolicy 2002::/16 30 1 
 netsh interface ipv6 set prefixpolicy ::/96 20 3 
 netsh interface ipv6 set prefixpolicy ::ffff:0:0/96 10 4 
 netsh interface ipv6 set prefixpolicy 3ffe:831f::/32 5 5 

Most már dual-stack módban működik. 

A protokollkészlet működőképességét ellenőriztem a ping6 paranccsal: 



ping6 localhost 

Pinging localhost [::1] 
from ::1 with 32 bytes of data: 

Reply from ::1: bytes=32 time<1ms  
Reply from ::1: bytes=32 time<1ms  
Reply from ::1: bytes=32 time<1ms  
Reply from ::1: bytes=32 time<1ms  
Reply from ::1: bytes=32 time<1ms  
 

Ping statistics for ::1: 
    Packets: Sent = 5, Received = 5, Lost = 0 (0% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds: 
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 

 

Fedora Core 6 Linux esetén a protokollkészlet alapértelmezésben települ, azonban a 
következő parancsokkal superuser (root) módban is elvégezhető az installáció, ha a 
kernel verziója legalább 2.3.x: 

Ellenőrizzük, telepítve van-e a kernelmodul: 

lsmod | grep ipv6 

Ha nem, hozzá kell adni: 

insmod ipv6 

A /etc/sysconfig/network fájlba be kell írni az alábbiakat (ha nem lennének még benne): 

NETWORKING=yes 
NETWORKING_IPV6=yes 

Ezzel globális érvénnyel (minden interfészre) bekapcsoltam az IPv6-ot. Ha csak néhány 
interfészre kellene, akkor a hozzájuk tartozó /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-
<interfész> fájlba kell ezeket a sorokat beírni. 

A változtatásokat életbe léptetni a következő paranccsal lehet: 

 /etc/init.d/network reload 

Írjuk be a /etc/hosts fájlba a loopback interfész IPv6 címét: 

 ::1 localhost.localdomain localhost 

Ellenőriztem a protokollkészlet működését a ping6 paranccsal: 

 
[root@lnx-enduronce html]# ping6 -c 5 localhost 
PING localhost(localhost.localdomain) 56 data bytes 
64 bytes from localhost.localdomain: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.104 ms 
64 bytes from localhost.localdomain: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.106 ms 
64 bytes from localhost.localdomain: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.119 ms 
64 bytes from localhost.localdomain: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.118 ms 
64 bytes from localhost.localdomain: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.116 ms 

 
--- localhost ping statistics --- 
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4009ms 
rtt min/avg/max/mdev = 0.104/0.112/0.119/0.013 ms, pipe 2 

 
9.2.2. A routing daemon beállítása 



 

A következő probléma az volt, hogyan oldjam meg az eszközök automatikus 
konfigurálását, hiszen nem állt rendelkezésemre forgalomirányító és az azok által 
generált hirdetmények. 

Az IPv6 forgalomirányító hirdetményeit a radvd (Router advertisement daemon) 
segítségével váltottam ki. E hirdetmények hiányában a kliensek csak a saját link-local 
címüket állítják be, ami nem használható a legtöbb produktív kommunikációban, csak 
konfigurációs célokra, ezért számunkra nem elégséges. 

A daemon célszerűen a 

yum install radvd 

paranccsal telepíthető. Ha nem áll rendelkezésünkre a yum segédeszköz, az rpm csomag 
telepíthető az 

rpm --install <csomagnév> 

paranccsal is. Ha csak forráskód áll rendelkezésünkre, használjuk a 

configure 
make 
make install 

parancsokat a telepítéshez. 

A konfigurációs állomány: /etc/radvd.conf. Ebben az adott interfészekhez felsorolhatjuk 
a meghirdetendő prefixeket és egy sor hasznos tulajdonságot. Az általam használt 
konfigurációs fájl tartalma az alábbi: 

 
# NOTE: there is no such thing as a working "by-default" configuration file. 
#       At least the prefix needs to be specified.  Please consult the radvd.conf(5) 
#       man page and/or /usr/share/doc/radvd-*/radvd.conf.example for help. 
# 
# 
interface eth0 
{ 
        # interfeszre globalisan ervenyes beallitasok 
 

AdvSendAdvert on;          # hirdetmenyek kuldese aktiv 
AdvLinkMTU 1500;           # A szegmens MTU-ja 1500 
AdvCurHopLimit 30;         # a feladott csomagok javasolt ugrasi korlatja 
AdvDefaultLifetime 3600;   # ez a forg.iranyito az alapertelmezett 3600 mp-ig 
AdvDefaultPreference high; # ez a forg.iranyito nagy prioritassal alapertelmezett 
AdvSourceLLAddress on;      # a forgalomiranyito link-local cimenek megkuldese 
AdvHomeAgentFlag off;      # mobilitas tamogatasanak letiltasa 
MinRtrAdvInterval 10;      # hirdetmenyek kozti periodusido minimuma mp-ben 
MaxRtrAdvInterval 30;      # hirdetmenyek kozti periodusido maximuma mp-ben 

 
# egy site-local es egy globalis cimtartomany prefixei 

 
        prefix fec0:0:2:aaab::/64 
        { 
                AdvOnLink on;     # a szegmensben meghirdetesre kerul 
                AdvAutonomous on; # allapotmentes auto. konfiguraciohoz hasznalhato 
        }; 
        prefix 2001:db8:0:b7ed::/64 
        { 
                AdvOnLink on; 
                AdvAutonomous off; # allapottarto auto. konfiguracio soran oszthato ki 
        }; 
 



 # a fenti prefixekhez tartozo utvonalak 
 
        route fec0:0:2:aaab::/64 
        { 
                AdvRouteLifetime 86400; # az utvonal 1 napig el 
        }; 
        route 2001:db8:0:ed::/64 
        { 
                AdvRouteLifetime 28800; # az utvonal 8 oran at el 
        }; 
}; 

 

A szolgáltatást a 

service radvd start 

paranccsal lehet elindítani. A számítógép újraindítása után a daemon azonban csak 
akkor fog futni, ha kiadjuk a 

chkconfig –-level 3 radvd on 

parancsot. Ekkor alapértelmezésben a 3-as futási szintben (többfelhasználós környezet 
hálózati támogatással) automatikusan elindul. 

A linuxos hostokon tcpdump, míg a Windowsos gépen Ethereal segítségével 
ellenőriztem, hogy a hirdetmények valóban kiküldésre kerülnek-e és megérkeznek-e a 
szegmens többi tagjához: 

 

[root@lnx-enduronce ~]# tcpdump -n -c 5 -s 0 icmp6 
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode 
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes 
16:01:02.339934 IP6 fe80::240:f6ff:fe14:c878 > ff02::1: ICMP6, router advertisement, length 144 
16:01:32.347502 IP6 fe80::240:f6ff:fe14:c878 > ff02::1: ICMP6, router advertisement, length 144 
16:01:53.435349 IP6 fe80::240:f6ff:fe14:c878 > ff02::1: ICMP6, router advertisement, length 144 
16:02:03.823347 IP6 fe80::240:f6ff:fe14:c878 > ff02::1: ICMP6, router advertisement, length 144 
16:02:27.763129 IP6 fe80::240:f6ff:fe14:c878 > ff02::1: ICMP6, router advertisement, length 144 
5 packets captured 
10 packets received by filter 
0 packets dropped by kernel 

 

[root@lnx-barsus ~]# tcpdump -n -c 5 -s 0 icmp6 
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode 
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes 
16:31:52.483550 IP6 fe80::240:f6ff:fe14:c878 > ff02::1: ICMP6, router advertisement, length 144 
16:32:22.163759 IP6 fe80::240:f6ff:fe14:c878 > ff02::1: ICMP6, router advertisement, length 144 
16:32:42.971090 IP6 fe80::240:f6ff:fe14:c878 > ff02::1: ICMP6, router advertisement, length 144 
16:32:53.212203 IP6 fe80::240:f6ff:fe14:c878 > ff02::1: ICMP6, router advertisement, length 144 
16:33:16.892686 IP6 fe80::240:f6ff:fe14:c878 > ff02::1: ICMP6, router advertisement, length 144 
5 packets captured 
17 packets received by filter 
0 packets dropped by kernel 

 



 
 

9.10. ábra. Router advertisement a Windows XP kliens oldaláról nézve 

 

A link-local szintű kommunikáció tehát megfelelően működik. Az eszközök a 
hirdetmény hatására beállították a site-local hatókörű címüket a meghirdetett prefix és a 
MAC címükből származtatott EUI-64 interfészazonosító összefűzésével: 

 
[root@lnx-barsus ~]# ifconfig eth0 
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:62:C6:17 
          inet addr:192.168.0.204  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0 
          inet6 addr: fec0:0:2:aaab:20c:29ff:fe62:c617/64 Scope:Site 
          inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe62:c617/64 Scope:Link 

 

C:\Documents and Settings\Adam> netsh interface ipv6 show address 
Querying active state... 
 
Interface 6: Beltav 
 
Addr Type  DAD State  Valid Life   Pref. Life   Address 
---------  ---------- ------------ ------------ ----------------------------- 
Public     Preferred  29d23h59m49s  6d23h59m49s fec0:0:2:aaab:20c:6eff:fec5:f850 
Link       Preferred      infinite     infinite fe80::20c:6eff:fec5:f850 

 
9.2.3. Site-local hatókörű kommunikáció a hálózati rétegben 

 

Első lépésként a szerveren beállítottam statikus IPv6 címet, amely a site-local prefixhez 
tartozik. Mint látható, az interfészazonosítót is megadtam: 



ip -6 addr add fec0:0:2:aaab:3333:4444:5555:6666 dev eth0 

Ez azonban nem volt elég: pingelési kísérleteim sikertelenek voltak. Ennek oka az volt, 
hogy a szerver oldalon nem volt beállítva az a statikus útvonal, amely a 
hirdetményekben szerepel, így a válaszcsomagok eldobásra kerültek. A következő 
parancs megoldotta a problémát: 

ip -6 route add fec0:0:2:aaab::/64 dev eth0 

A sikerességet a ping6 paranccsal ellenőriztem, megadva a szerver fix címét: 
 
lnx-barsus:~ # ping6 -c 5 fec0:0:2:aaab:3333:4444:5555:6666 
PING fec0:0:2:aaab:3333:4444:5555:6666(fec0:0:2:aaab:3333:4444:5555:6666) 56 data bytes 
64 bytes from fec0:0:2:aaab:3333:4444:5555:6666: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.15 ms 
64 bytes from fec0:0:2:aaab:3333:4444:5555:6666: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.02 ms 
64 bytes from fec0:0:2:aaab:3333:4444:5555:6666: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.771 ms 
64 bytes from fec0:0:2:aaab:3333:4444:5555:6666: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.890 ms 
64 bytes from fec0:0:2:aaab:3333:4444:5555:6666: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.705 ms 
 
--- fec0:0:2:aaab:3333:4444:5555:6666 ping statistics --- 
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4001ms 
rtt min/avg/max/mdev = 0.705/1.708/5.153/1.725 ms 

 

Minthogy a végpontok közötti kommunikáció megvalósult IPv6 fölött, minden akadály 
elhárult az IPv6-képes alkalmazások elől, hogy kapcsolatba lépjenek egymással. 

A forgalom analizálása során a következőket állapítottam meg: 

− A szomszédsági információk lekérdezése illetve azokra adott hirdetmények 
ugrási korlátja a specifikációnak megfelelően 255 

− a kérelmekben és a hirdetményekben is 1-es típusú opció formájában 
megtalálható a kibocsátó adatkapcsolati rétegbeli címe (MAC) 

− A szomszédsági információk lekérdezése a ping csomagok elküldése előtt és 
után is megtörtént. Az echo reply csomag beérkezése után 3 másodperccel a 
szomszédsági információkat ismét frissítették az érintett csomópontok 

− Mivel a szerver (lnx-enduronce) saját maga nem dolgozza fel az általa 
kibocsátott irányítási hirdetményeket, a kötelező ugrási korlát értékét (30) sem 
állította be a válaszcsomagoknál, így az alapértelmezett 64-et használta 

− A forgalomirányítási hirdetmények a megadott minimum- illetve maximum idő 
között véletlenszerű időpontokban kerültek kibocsátásra, külön kérelmezés 
esetén (kliens interfész aktiválásakor) azonnal 

 

9.2.4. Site-local hatókörű kommunikáció az alkalmazási rétegben 
 

Választásom az Apache 2.2.3 webkiszolgálóra esett. Különösebb konfigurálást nem 
végeztem, az alapértelmezett értékek mellett már IPv6 fölött is képes volt 
kommunikálni. Mielőtt azonban megpróbáltam volna lehívni az alapértelmezett 
weblapot a kliens oldalról, ellenőriztem, hogy fut-e a szolgáltatás, és ha igen, figyel-e a 
80-as TCP porton IPv6 fölött: 



 

[root@lnx-enduronce ~]# netstat -A inet6 -lnp | grep httpd 
netstat: no support for `AF INET (sctp)' on this system. 
 
tcp   0   0   :::80   :::*   LISTEN   1646/httpd 
tcp   0   0   :::443  :::*   LISTEN   1646/httpd 

 

A szolgáltatás tehát bármely IPv6 címtől fogad kéréseket, és nincs egyetlen interfészhez 
sem kötve. 

Barsus Windows XP host OS-ében a C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts fájlba 
beírtam statikusan a szerver IPv6 site-local címét és nevét: 

fec0:0:2:aaab:3333:4444:5555:6666 lnx-enduronce.lan 

Ezután Internet Explorerben megnyitottam a http://lnx-enduronce.lan URL-t, miközben 
Etherealben figyeltem a forgalmat. Miután a lap lehívása befejeződött, a „Follow TCP 
stream” funkciót használtam, és az alábbi eredmény adódott: 

 

 
9.11. ábra. HTTP IPv6 fölött 

 

Természetesen nem minden alkalmazás képes IPv6 címekkel dolgozni, azonban ezek 
köre egyre bővül. Főként a nyílt forráskódú szoftverek körében jellemző az intenzív 
fejlesztés az új generációs protokoll irányába. 

 



9.3. Az IPv6 implementációk összehasonlítása 
 

Ez az összeállítás nem tartalmazza az összes operációs rendszert, választásom a 
legelterjedtebbekre esett. 

 

 Windows Linux MacOS 

IPv6 támogatása igen igen igen 

első verzió, 
ahol elérhető 

Windows XP Kernel v2.3 10.2 „Jaguar” 

fejlesztői munkacsoport Microsoft USAGI KAME 

Alapértelmezett mód 6over4 alagút dual stack 6over4 alagút 

Automatikus 
konfiguráció 
(állapotmentes, 
állapottartó) 

támogatva támogatva támogatva 

Hirdetmények 
feldolgozása 

helyes helyes N/A 

Szoftvertámogatottság ping6,tracert6, 
telnet, 

webböngészők 

ping6,traceroute6, 
postfix,bind9, 

openssh,squid, 
webböngészők 

webböngészők 

IPv6 router szimuláció nincs radvd és quagga darwin 

 

9.6. táblázat. IPv6 implementációk összehasonlítása 
 

Lényegét tekintve minden alapfunkció megfelelően működik ezen operációs rendszerek 
esetében. 

A korlátozások kimerülnek abban, hogy jelenleg produktív környezetben nincs 
lehetőség a technikák kipróbálására, tehát messzemenő következtetéseket nem szabad 
levonni. 

Általánosságban jellemző az operációs rendszerekre, hogy a konfigurációs 
segédeszközök révén csak egy IPv6 cím adható meg. Szerverek esetében – ha több IPv6 
cím is szükséges számukra – külön kell gondoskodni a további címek felviteléről az 
indulási folyamat során. Ez megtehető scriptek formájában az alábbi parancsokkal. 

Windows: netsh interface ipv6 add address interface=<interfész> <cím>/<prefixhossz> 



Linux: ip -6 address add <cím>/<prefixhossz> dev <interfész> 

 

 



10. Befejezés 
 
 

Végezetül saját meglátásaimat szeretném ismertetni a jövőre vonatkozólag. 

Az IPv6 számos innovatív megoldást kínál. A bőséges címtér miatt megvalósul a 
végpontok közti teljesen transzparens működés valamennyi csomópont számára, a 
NAT-ok szükségtelenné válnak. A végpontok kapcsolatkezdeményezése így már 
nincsen korlátozva, ezáltal bizonyosan meg fognak jelenni olyan alkalmazások új 
szerepben, melyek ezt kihasználják. Példaként említhető a népszerű BitTorrent 
protokoll, mely a tartalmak terjesztését decentralizált módon oldja meg, a hálózatba 
kapcsolódó egyenrangú szereplők (peer-ek) révén. Az egyik peer a másiknak adja át a 
nála megtalálható részeket, az pedig viszonozza a saját részeivel. Ezáltal mindkét fél 
gyorsabban töltheti le a tartalmakat, a központi kiszolgálók terheltsége ezáltal csökken. 

A hálózati protokollba épített biztonsági megoldások többek között az alkalmazások 
fejlesztői számára rendkívül hasznosak, mivel nem kell gondoskodniuk saját titkosító 
algoritmusok implementálásáról. A gyakorlatban azonban minden bizonnyal ötvözni 
fogják az egyes rétegek biztonsági elemeit a még erősebb titkosítás eléréshez (pl. SSH 
over IPv6). 

Véleményem szerint körülbelül 2015-ben fog megtörténni az új protokoll globális 
bevezetése, dual stack implementációk formájában. Ennek egyik oka, hogy sok olyan 
kereskedelmi, széles körben elterjedt és alkalmazott szoftverek többsége nincs 
felkészítve az új címek használatára. Sok esetben a software re-engineering nem 
megoldható a zárt forráskód miatt. Emiatt az alkalmazásokat újból meg kell írni, ami 
több évet is igénybe vehet. 

Számos kísérleti projekt van most is folyamatban, mely az IPv6 bevezethetőségét 
vizsgálja, az egyes implementációk kompatibilitását tanulmányozza. Amíg ezek le nem 
zárulnak és pozitív eredményt nem hoznak, nem lehet állítani, hogy a világ felkészült az 
új generációs Internet protokollra. 

Az amerikai Védelmi Minisztérium (Department of Defense) például 2003. június 9-én 
elrendelte, hogy 2008-ra a teljes hálózatában natív IPv6 támogatást kell megvalósítani. 
E nagyszabású projekt eredményei – ha nyilvánosságra kerülhetnek – bizonyára számos 
új tapasztalattal fogja gazdagítani a fejlesztőközösségeket. 

Másik tényező, hogy a forgalomirányítók, melyek nem a gerinchálózat elemei, gyakran 
„elavult” típusok, és nem támogatják az IPv6-ot. Ezen eszközök cseréinek költsége nem 
elhanyagolható, a cégek vezetőit pedig meg kell győzni arról, hogy ez elkerülhetetlen. 

Az RFC4193 2005. októberi kiadása bebizonyította, hogy a 90-es évek közepén 
kialakított koncepciók nem mindig helytállóak. Ebben a dokumentumban ugyanis 
érvénytelenítették a site-local hatókörű címeket alkalmazás-kompatibilitási és egyéb 
problémák miatt. 

Ha a technika már széles körben rendelkezésre áll, az emberek gondolkodásmódjának, 
hozzáállásának is fejlődnie kell, hogy az Internet valóban új alakot ölthessen. 



M2. Élő IPv6 gerinchálózati projektek 
 

 
M2.1. Az Euro6IX pán-európai IPv6 backbone projekt 
 

 
 

2002 januárjában indult, célja az IPv6 gyors bevezetésének támogatása Európában. Ez 
megában foglal egy hálózati tervet, ennek bevezetési tervét, kutatásokat 
továbbfejlesztett hálózati szolgáltatások irányában, alkalmazások fejlesztését és 
mindezekről konferenciák szervezését. 

A projekt a revolúciót tűzte ki céljául: az IPv4 elhagyásával, natív IPv6 hálózat 
létrehozását célozza, melynek neve „Euro6IX test bed“. A tervezés során fontos 
szempont volt, hogy a későbbi, kontinenseken átívelő hálózathoz is csatlakozhasson, 
annak része lehessen, ezáltal az IPv4 infrastruktúrális architektúráját követi. Az 
architektúra egyes szintjei a következők: 

• IX-szint: regionális, natív IPv6 központok 

• Backbone-szint: egy pán-európai maghálózat, mely összeköti a regionális 
központokat, és a hálózati hierarchia csúcsát alkotja 

• Node-szint: az Internetszolgáltatók illetve egyéb szolgáltatók szintje, melyek 
IPv6 szolgáltatásokat nyújtanak végfelhasználóiknak. Ezen a szinten bevezetés 
megkönnyítése érdekében megengedett IPv6 over IPv4 tunnelek használata. Ide 
tartoznak azonban az egyetemi és non-profit szervezetek felhasználói, melyek 
natív IPv6 szolgáltatásokat fognak használni és ezáltal natív IPv6 forgalmat 
generálni. 



 

 
M2.1. ábra. Az Euro6IX maghálózat áttekintő ábrája 

 

A hálózatot nem kereskedelmi használatra tervezték, kutatási és fejlesztési célokat 
szolgál. Nagyban épít az önkéntesek szorgalmára, kísérletezéseire, 
forgalomgenerálására. 

Ezen kitüntetett felhasználói csoportok visszajelzései, tapasztalatai, közreműködései 
által fog a hálózat olyan paraméterekkel bírni, melyek alkalmassá tehetik egy későbbi, 
kereskedelmi céllal létrehozott natív IPv6 hálózat bevezetésének támogatására. 

Ehhez a következő innovatív kezdeményezések járulnak hozzá: 

- Európa nagy hálózati szolgáltatóinak együttműködése, az IPv6 hálózatok és 
azok szolgáltatásainak tesztelése, az új technológiák első kézből való 
tapasztalása 

- a különféle platformok együttműködési, kompatibilitási tesztjei nagykiterjedésű 
hálózatokban 

- a regionális központok együttműködési képességeinek vizsgálata IPv6-IPv6 és 
IPv6-IPv4 átmenetek tekintetében. A BGP4+ mechanizmusainak analízise 
rendkívül nagy kiterjedésű hálózatokban, valamint annak együttműködése más 
BGP (IPv4) felekkel. 



- a mobilitás bevezetése mind vezetékes, mind vezeték nélküli hálózatokban, 
melyet az IPv6 natívan támogat 

- a címaggregációs sémák tesztelése vegyes ISP/IX hálózatokban. Az IX-ek most 
már képesek delegálni publikus címterüket. 

- városok közötti (MAN) hálózatok összekötése az IPv6 IX-ekkel, ezáltal a 
hálózati forgalom koncentrálása lehetővé válik, a sávszélesség hatékonyabban 
használható ki 

- a legkülönfélébb hozzáférési módok (xDSL, kábel stb.) kompatibilitásának 
vizsgálata 

- nagykiterjedésű hálózat-átszámozás, DNS, DHCPv6 működőképességének 
bizonyítása 

- multicast és anycast címzés használata natív IPv6 hálózatokban 

- QoS használata 

- IPSec használata két végpont között natív IPv6 környezetben 

- VPN kapcsolat tesztelése 

- új fejlesztésű alkalmazások kipróbálása, tesztkörnyezetek létrehozása, 
tesztesetek végrehajtása 

A projekt sok kooperáló partnerre tett szert: 

- Telefónica I+D 

- Telecom Italia Lab 

- Madridi Műszaki Egyetem 

- Southamptoni Egyetem 

- Vodafone 

- T-Systems 

- Ericsson Telebit 

- Eurocontrol 

- France Telecom RD 

- Hitachi 

- Swisscom Innovations 

 

A projekt már eddig is számos eredménnyel és publikációval büszkélkedhet, ezek közül 
az általam 2 legfontosabbnak véltet mutatom be. 

 
M2.1.1 Az új generációs Internet Exchange modell 

 



2004. január 10-ei dátummal az IETF kiadta a projekt által tervezett továbbfejlesztett IX 
modell részleteit. 

IX (Internet Exchange) alatt egy olyan semleges pontot értünk, ahol a különböző 
internetszolgáltatók elhelyezik forgalomirányítóikat forgalomcserélés céljából, 
kereskedelmi vagy egyéb megállapodás keretében. Tipikusan 2. rétegbeli 
infrastruktúrán alapszik, teljesen redundáns és nagyteljesítményű kapcsolókból áll, 
amikhez az ISP-k 3. rétegben működő forgalomirányítói csatlakoznak. 

A NAP (Network Access Point) koncepciója az IX-ét bővíti azzal, hogy találkozási 
pontja lehet a regionális ISP-knek és az ún. Long-haul szolgáltatóknak, melyek a nagy 
távolságokat hidalják át pl. kontinensek között. Az IX-ekben koncentrálódik a forgalom. 
Mivel az IPv6 címzés az IPv4 CIDR-hez hasonlóan szigorúan a címaggregációt tekinti 
elsődleges célnak, szigorú irányítási hierarchiát ír elő. Egy adott szervezethez rendelt 
cím(tartomány) attól függ, hogy az hol csatlakozik az Internethez. Ebből kifolyólag, ha 
a szervezet szolgáltatót vált, a teljes hálózatát át kell számoznia a globális prefixek 
tekintetében. Ez elkerülhetővé válik, ha az IX-ek megvalósítanak egy olyan 
mechanizmust, mellyel nem az ISP-knez, hanem az IX-ekhez rendelhető a globális 
prefix. Ezzel az IX veszi át a címosztás szerepét. 

Fontos kiemelni, hogy ez a modell a funkcionalitást, és nem az implementációt mutatja 
be. 

 
                Long Haul Providers 
                 +------+   +------+ 
                 | LHP1 |...| LHPm | 
                 +------+   +------+ 
                      |        | 
   +------------------|--------|----------------+ 
   |               +----+   +----+              | 
   |    IX         | R1 |...| Rm |              | 
   |               +----+   +----+              | 
   |                  |        |                | IX Customers 
   |+----------+  +-----------------+  +------+ | +-------+ 
   ||          |  |                 |--| CER1 |-|-| IXLC1 | 
   ||  Value   |  |   Layer Three   |  +------+ | +-------+ 
   ||  Added   |--|    Mediation    |      :    |     : 
   || Services |  |    Function     |  +------+ | +-------+ 
   ||          |  |                 |--| CERn |-|-| IXLCn | 
   |+----------+  +-----------------+  +------+ | +-------+ 
   |                  |       |                 | 
   |               +----+   +----+              | 
   |               | R1 |...| Rk |              | 
   |               +----+   +----+              | 
   +------------------|-------|-----------------+ 
                      |       | 
                +--------+   +--------+ 
                | RP1    |   | RPk    | 
                |        |   |        | 
                | +-----+|...| +-----+| 
                | |IXRC1||   | |IXRCk|| 
                | +-----+|   | +-----+| 
                +--------+   +--------+ 

                  Regional Providers 



 
M2.2. ábra. Az új generációs Internet Exchange modell vázlata 

 

Mint látható, az IX-hez közvetlenül is csatlakozhatnak ügyfelek, nem csak indirekt 
módon, szolgáltatón keresztül. 

A harmadik rétegbeli mediátor funkció képes összekapcsolni az IX ügyfeleket a 
különféle regionális ISP-k hálózataival illetve a Long-Haul szolgáltatókkal. 

Az értéknövelt szolgáltatások alatt olyan hálózati- illetve alkalmazás alapú 
szolgáltatásokat értünk, amelyeket az IX nyújt a rajta keresztül forgalmat lebonyolító 
ügyfeleknek. Ezek a következők lehetnek például: 

- címdelegáció: a globális prefixekről történő tájékoztatás. Ebbe beleértendő 
egyrészt a szolgáltató kiválasztása: az ügyfél maga döntheti el, melyik 
szolgáltató által nyújtott kapcsolódást veszi igénybe. Másrészt a “multihoming”, 
azaz egyszerre több szolgáltató szolgáltatásait is igénybe vehetik, saját irányítási 
politikájukat kialakíthatják (elsődleges- és tartalékkapcsolat vagy 
terheléselosztás céljából például). 

Ezeket a feladatokat a mediátor végzi. Fontos az aggregáció az irányítási 
skálázhatóság megőrzése érdekében. Ez csak az adott IX-en belül maradhat el, a 
többi IX felé mindig aggregált prefixek mutatása szükséges. Ezt tipikusan egy az 
IX által üzemeltetett forgalomirányító BGP protokolljának használatával oldják 
meg. 

- útszerver (route server): ez lényegét tekintve egy módosított BGP daemon, mely 
központja a peering funkcióknak, ezáltal a klasszikus mesh topológia csillag 
topológiává válik. Így minden egyes ISP határ-forgalomirányítója csak egyetlen 
BGP viszonyt tart fenn az útszerverrel. 

Ezáltal az IX skálázhatósága nagymértékben javul, mert n számú ISP jelenléte 
esetén a kapcsolatok száma nem az eddigi n2-tel, hanem n-nel lesz arányos. 
Ezenkívül az új ISP-k csatlakoztatása is leegyszerűsödik, mert csak egyetlen új 
peer viszonyt kell létrehozni, konkrétan az útszerver és a határ-forgalomirányító 
között. 

Fontos viszont, hogy az útszerver transzparens módon kell működjön, az 
újonnan telepített határ-forgalomirányítók csatlakoztatásával az új utak 
propagálása a mesh topológiával megegyező funkcionalitással kell történjen. 

- QoS támogatása: a QoS tartományok szélein található forgalomirányítók közötti 
politika-egyeztetés és felülvizsgálat, az adatfolyamok osztályokba sorolása és 
ennek megfelelő kezelése, valamint az IX adminisztrátora által definiálható 
szabályok alkotják e funkciót. Lehetőséget ad rugalmas szabályok kialakítására, 
melyek igazodnak az ISP-k eszközeinek képességeihez (sávszélesség, késleltetés 
stb.) 

 
M2.1.2. Az új Internet Protokoll jogi kérdései 

 



A magánjellegű információk védelmének, a magántitok sértetlenségének fontosságát az 
Európai Parlament lépten-nyomon hangsúlyozza. Ez alatt a következőket értjük: 

- a személyes információk csak nekünk szólnak 

- anonimitás biztosítása a közösségi tevékenységekben, pl: szólásszabadság, 
gyülekezési jog, vallásgyakorlás 

- úgy élhessünk, hogy közben nem figyelnek meg minket mások 

- magánbeszélgetést folytathassunk 

- saját fizikai élettér álljon rendelkezésünkre, melyben senki nem zavar bennünket 

Korábban ennek megvalósítása csak úgy volt elképzelhető, ha az ember nem 
kommunikált a külvilággal. 

Az Euro6IX projektben résztvevő “International Working Group on Data Protection in 
Telecommunications” szervezet ezen fontos szempontok megőrzésére az alábbi 
irányelveket javasolja: 

1. Minden egyes szolgáltatónak tájékoztatnia kell felhasználóit a hálózat 
használatával kapcsolatos lehetséges veszélyekre, amelyek a magántitkot 
sérthetik. 

2. Sok esetben az Internethez való csatlakozásra és annak használatára vonatkozó 
döntésnek törvényi feltételei vannak, melyeket az adatvédelmi törvény ismertet. 

3. Minden olyan kezdeményezést, mely szoros nemzetközi együttműködést céloz a 
személyes adatok biztosítása érdekében, támogatni kell. 

4. Bizonyos fokig intézményesíteni kell a magántitok védelmének felelősségét. 
Egy nemzetközi felügyelet megalapítása célszerű, melynek alapját adhatják a 
már létező internetes közösségek. 

5. A nemzeti- és nemzetközi törvényeknek expliciten ki kell mondaniuk, hogy a 
(pl. e-mail formájában történő) kommunikációt is védi a telekommunikációra és 
hírközlésre vonatkozó titoktartási kötelezettség. 

6. Technikai megoldásokat kell kifejleszteni, melyek segítenek növelni az egyének 
biztonságát a Neten. Alapvető ezen a téren, hogy a multimédiás tartalmak 
megtekintésekor a felhasználó megmondhassa, kívánja-e identitását közzétenni. 
A személyes adatokat csak akkor kelljen megadni, ha az adott szolgáltatás azt 
feltétlenül megkívánja (például számlázási célból) 

7. Az adatok bizalmasságának, illetéktelenek által történő módosításának 
kizárására irányuló technikákat kell megvalósítani. Az IPv6 a hitelesítés és 
titkosítás révén ezt bármely felhasználó számára elérhetővé teszi. Ezenkívül a 
szoftvergyártóknak különös hangsúlyt kell fektetniük az új protokoll e 
képességének kihasználására. 

8. A munkacsoport megvalósíthatósági tanulmányt készítene egy olyan rendszerre 
vonatkozóan, ahol ún. “minőségi bélyegeket” lehetne a szolgáltatókhoz és 
termékekhez rendelni, utalva azok titokvédelmi képességeire. Ezáltal a 
felhasználó jobban kiigazodhatna a lehetőségei között. 



9. Az anonimitás megőrzése a magántitok védelmének fontos eleme. Ennek az 
elméletnek a korlátozása szigorúan olyan mértékig terjedhet csak ki, mely a 
demokratikus közösség érdekeit szolgálja, de magát az elméletet nem 
kérdőjelezi meg. 

10. Meg kell vizsgálni, hogy az önszabályozás (netiquette) és a technológiai 
megoldásokat hogyan lehet ötvözni a nemzeti és a nemzetközi kommunikáció 
biztonságának megőrzése érdekében anélkül, hogy külön felügyeleti szervet 
kellene felállítani vagy a hálózat forgalmát figyelni. 

 
M2.2. Az Internet2-Abilene Észak-Amerikai backbone projekt 
 

 
 

 

Az Abilene backbone projekt eleinte azért jött létre a 1998 áprilisában, hogy rendkívül 
nagy sebességű, összességében több tíz gigabit/másodperc sávszélességű 
gerinchálózatot alakítson ki Észak-Amerikát és Kanadát behálózva. Feltett szándékuk 
volt és az is a mai napig, hogy a hálózatra csatlakozók között páronként 100 
megabit/sec átviteli sebesség valósulhasson meg. A regionális hálózataggregációs 
pontokat (ún. GigaPOP-ok) köti össze, hogy az Internet2 fejlesztésében részt vevő 
egyetemeket, tudományos intézeteket támogassa. 

A fentiekből kikövetkeztethető, hogy e hálózat az Euro6IX-szel szemben produktív, 
kereskedelmi szolgáltatásokat is nyújt. Több, mint 250 egyetem, kutatóintézet és 
nonprofit szervezet vesz részt a fejlesztésekben, az eredmények kiértékelésében. 

Az IPv6 használata itt evolúciós jelleget mutat: az IPv4 és IPv6 dual stack 
megvalósításban van jelen. Az új generációs protokollhoz tartozó allokált címterük a 
2001:468::/32. 

Maga a szervezet /40 címblokkokat allokál a külső kapcsolatok felé (connectors), /48 
prefixeket pedig a közvetlenül csatlakozók számára. 



A hálózat 7/24 felügyelet alatt áll a saját Network Operations Center (NOC) által, mely 
az Indianapolisi Egyetemen belül található. 

Az Internet2 Technology Evaluation Centers (ITECs) központok tesztüzemei az 
Abilene backbone számára kifejlesztett technológiáknak. Több ilyen is található: Ohio, 
North Carolina, San Diego. Munkásságuk egyik legfontosabb eleme az IPv6 multicast 
tesztelése, kiértékelése. 

A projekt egyik fontos eredménye a tördelések valószínűségének csökkentése. Az 
MTU-t minden egyes végpont között 9000 bájtra akarják állítani. A következő lépéseket 
tették meg ezirányba: 

1. Az Internet2 gerinchálózat egészére nézve 9000 bájtos MTU beállítása. Ez már 
megvalósult. 

2. Az Internet2 és a külső kapcsolatok közötti szakaszon 9000 bájtos MTU 
használata. A kb. 150 connectorból 110 már teljesítette ezt a feltételt. 

3. Szorgalmazzák, hogy az egyes intézmények a saját hatáskörükön belül állítsák 
az MTU-t a kívánt értékre. 

A gerinchálózat forgalomirányítói Juniper T-640-esek. Az irányítási funkciókat BGP-
vel és IS-IS-sel végzik mind IPv4 mind IPv6 tekintetében. Az alábbi táblázat bemutatja 
néhány, az Abilene IPv6 forgalmában részt vevő forgalomirányító szomszédsági adatait. 

 

 

Router Address MAC Interface 

atlang 2001:468:e:2:203:47ff:fed5:c789  00:03:47:d5:c7:89 ge-2/2/0.12 

atlang 2001:468:e:2:203:47ff:fef1:4c3b  00:03:47:f1:4c:3b ge-2/2/0.12 

atlang 2001:468:e:4:200:5aff:fe9a:4fac  00:00:5a:9a:4f:ac ge-2/2/1.0 

atlang 2001:468:e:7::2 00:0e:0c:63:77:71 ge-2/2/3.0 

atlang 2001:468:ff:e43::2 00:05:85:e9:20:7f ge-3/2/0.193 

atlang 2001:468:ff:e47::2 00:15:f9:51:69:80 ge-3/2/0.1801 

atlang fe80::203:47ff:fed5:c789 00:03:47:d5:c7:89 ge-2/2/0.12 

atlang fe80::290:69ff:febe:6c00 00:90:69:be:6c:00 ge-2/2/2.0 

newy32aoa 2001:410:101:23::1 00:90:69:fe:6d:3a ge-4/0/0.104 

newy32aoa 2001:410:101:24::1 00:90:69:fe:8c:3e ge-4/0/0.109 

newy32aoa 2001:468:6:11::17:3 00:18:8b:3b:7d:d5 ge-4/1/0.11 

newy32aoa 2001:468:6:11::17:70 00:15:c5:e7:d0:b4 ge-4/1/0.11 

newy32aoa 2001:468:6:11::17:71 00:15:c5:e7:e4:86 ge-4/1/0.11 



newy32aoa 2001:468:ff:646::1 00:0d:ed:ac:93:40 ge-0/2/0.110 

newy32aoa 2001:468:ff:658::2 00:05:85:e0:83:fc ge-4/3/0.0 

newy32aoa 2001:468:ff:15c5::2 00:90:69:4d:c6:f4 ge-4/0/0.102 

newy32aoa 2001:468:ff:15c6::2 00:90:69:06:c4:00 ge-4/0/0.113 

newy32aoa 2001:468:900:315::1 00:0c:cf:e7:7c:66 ge-1/0/0.0 

newy32aoa 2001:e10:ffff:307::1 00:0b:45:b6:c0:c0 ge-4/0/0.117 

wash 2001:468:9:11::16:4 00:15:c5:e7:e3:a0 ge-3/1/0.11 

wash 2001:468:ff:d4b::2 none ge-0/2/0.359 

wash 2001:468:ff:185c::2 00:12:1e:51:94:ff ge-0/1/0.183 

wash 2001:468:ff:18c2::2 00:13:5f:31:0b:00 ge-0/1/0.166 

wash 2001:468:ff:18c4::2 00:90:69:9d:a0:1f ge-0/1/0.668 

wash 2001:468:ff:18c5::2 00:0f:f8:38:14:ac ge-0/1/0.88 

wash 2001:5e8:0:fffd:0:2:2:1 00:d0:63:c5:e9:00 ge-3/2/0.506 

wash 2001:798:14:10aa::11 00:12:1e:9d:c6:f2 ge-0/1/0.202 

 
M2.1. táblázat. Az Abilene néhány forgalomirányítójának IPv6 szomszédsági 

információja 
 
Az Abilene NOC honlapján mindig látható a hálózat forgalmának aktuális állapota, a 
connector-ok állapota. 

A következő oldalon szerepeltetett ábra bemutatja a jelenleg elérhető legfrissebb 
adatokat tartalmazó IPv6 kapcsolódási térképet. 

 



 
 

 
 
 

M2.3. ábra. Az Abilene IPv6 gerinchálózata és kapcsolatai 
 



M3. IPv6 ismertető laikusok számára 
 
 
 
M3.1. Az Internet jövője 
 
Szakértők szerint az általunk ismert Internet működése néhány éven belül komoly 
problémákba fog ütközni. Méretének nagymértékű növekedése és tervezési korlátai 
miatt egyszer eljut arra a pontra, amikor már nem lehet biztosítani az újabb 
számítógépek, számítástechnikai eszközök vagy akár mobiltelefonok kapcsolódását a 
jelenlegi IPv4 hálózatban. 

Ha ez bekövetkezik, nem alakulhatnak újabb weboldalak, nem lehet majd az 
Internetszolgáltatóktól hozzáférést vásárolni. 

Sokféle megközelítéssel próbálták orvosolni a gondokat. Az egyik legelterjedtebb 
megoldás, hogy az előfizető nem rendelkezik világszerte egyedi azonosítóval, hanem 
úgynevezett privát címet kap, és a többi ilyen előfizetővel együtt egyetlen eszköz mögé 
helyezik, amely rendelkezik globálisan egyedi címmel. 

Ily módon azonban a hozzáférési képességek valamelyest csökkennek: kívülről nem, 
vagy csak korlátozásokkal érhetik el az előfizető számítógépét, ezáltal az olyan 
népszerű programok, mint az interneten is játszható játékok, fájlcserélő szoftverek 
lényegében használhatatlanná válnak. 

A másik megközelítés az, hogy a korlátozott címzési képességeken javítva egy új 
hálózati protokollt hoznak létre, melynek nincsenek hasonló korlátai. Ilyen protokoll az 
IPv6. 

 

M3.2. Miért jobb az IPv6, mint a jelenleg használt IPv4? 
 

Hatalmas címtérrel rendelkezik. Míg IPv4 esetén a megcímezhető eszközök száma 
valamivel több, mint 4 milliárd, addig ez IPv6 esetén ez körülbelül 3400 milliárdszor 
milliárdszor milliárdszor milliárd. Ennek köszönhetően nem kell az előbb ismertetett 
kényszermegoldásokat alkalmazni, így teljesértékű kapcsolathoz juthat mindenki 
nemcsak saját számítógépe, hanem mobiltelefonjai, PDA-i tekintetében is. 

A mobilitás támogatása hangsúlyos tényező. A különböző hálózatok közötti 
barangolás, a globális értesítési lehetőségek révén az eszközök lényegében bárhol 
bekapcsolódhatnak a többi hálózatba. Az IPv6 megvalósításokban ennek támogatása 
alapkövetelmény. 

A biztonságos kommunikációhoz immár nem kell feltétlenül külön programokat, 
titkosítóeszközöket alkalmazni. Az IPv6 egyik képessége, hogy az átvitt adattartalmat 
titkosítani tudja és képes annak sértetlenségét ellenőrizni. Így kizárható a lehallgatás és 
az adatok útközbeni módosításának lehetősége. 

 



M3.3. Az új Internet Protokoll beállítása Windows XP esetén 
 

Mivel jelenleg a szolgáltatók közvetlen IPv6 hozzáférést nem tudnak biztosítani, 
úgynevezett alagutat kell létrehozni egy ingyenes IPv6 kapcsolódási szolgáltatást 
biztosító szervezet felé. Ez azt jelenti, hogy az IPv6 csomagokat IPv4 csomagokba fogja 
ágyazni egy szoftver, és úgy fogja átküldeni az IPv6 szolgáltatást nyújtó szervezet 
kiszolgálójára. Itt a beérkezett IPv4 csomagból “kibontja” az IPv6 csomagot a 
kiszolgáló és továbbítja a kívánt cél felé tisztán IPv6 forgalomirányítással, ha az 
lehetséges. 

1. Regisztráljon a http://www.go6.net/4105/register.asp oldalon, ezáltal jelezheti 
igényét a szolgáltatásra. 

2. Töltse le a http://www.go6.net/4105/download.asp oldalról a kapcsolat 
létrehozásához szükséges programot. 

3. Futtassa a letöltött programot. Ez automatikusan telepíti az IPv6 protokollt, az 
alagút kialakításához szükséges eszközmeghajtókat. 

4. A Start Menü / Programok / Hexago Freenet6 Client program futtatásával indítsa 
el a kliensszoftvert. Adja meg a regisztráció során használt bejelentkezési 
adatokat. 

5. Tesztelje az IPv6 alagútkapcsolat felépítésének sikerességét a 
http://www.go6.net/4105/freenet.asp oldal meglátogatásával. Ha itt megjelenik a 
“You are using IPv6 from ...” üzenet, akkor a beállítás sikeres! 

Fontos megjegyezni, hogy nem minden program támogatja az új generációs protokoll 
használatát. Ez azt jelenti, hogy a webböngészés jó eséllyel hibátlanul fog működni (ha 
a meglátogatott oldal kiszolgálója támogatja az új protokollt, és rendelkezik a Freenet6 
felé IPv6 kapcsolattal), viszont a levelezés, játékok, egyéb alkalmazások működése nem 
garantált. 

Az alagút legfeljebb 7 napig él. Ha ennél tovább kívánja folyamatosan használni, a 
határidő lejárta előtt szakítsa meg a csatlakozást, majd kapcsolódjon újra. 

 

 



Irodalomjegyzék 
 
Segédanyagok pontos forrásai, címei, az Internetről származó irodalom webcímei, 
valamint helyük a CD mellékleten (ha esetleg időközben eltávolítanák a weblapokról, 
akkor is lehessen látni, mi alapján írtam az egyes részeket). 
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[10] 13 - Internet Protocol version 6 (9 oldal) 
[11] http://www.ecst.csuchico.edu/~dranch/NETWORKS/IPV6/tsld004.htm 
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Tartalmi összefoglaló 
 

 

Az IPv4 szűk keresztmetszetei az IPv6 kialakulásához vezettek. Az új protokoll 
részleteit már a 90-es évek közepén publikálták. A csomagok struktúrája megváltozott, 
az IPv4-ben ismert hiányosságok befoltozása lehetővé vált. A környező rétegekkel való 
együttműködés biztosítására egy sor kiegészítő technikát tartalmaz: az adott cél felé 
irányuló útvonalon átvihető legnagyobb adategység méretének észlelése csak egy 
képesség a sok közül. A forgalomirányítás alapjai nem változtak, de a kiegészítő 
fejrészek használatával egyes műveletek leegyszerűsödtek, a csomagok továbbításának 
hatékonysága nőtt. Az alhálózatok számítására többféle ajánlás is létezik, melyek szem 
előtt tartják a címek összegezhetőségének fontosságát, ezáltal lehetővé teszik a 
forgalomirányítás hatékonyságának további növelését. Az új protokoll biztonsági 
funkciói lehetővé teszik bármely alkalmazás számára, hogy adatait titkosítva, az 
integritás megőrzésével továbbíthassa. A konfiguráció elvei gyökeresen nem változtak 
meg, az elterjedt operációs rendszerek mind támogatják az IPv6-ot. Az automatikus 
konfigurációval a hálózati adminisztrátorok feladatai leegyszerűsödtek. Habár 
globálisan még nem került bevezetésre az új protokoll, számos tesztprojekt foglalkozik 
a megvalósíthatósági kérdésekkel, hogy a közeljövőben mindenki számára elérhető 
legyen az új Internet. 

 

 

Abstract 
 

 

Bottlenecks of IPv4 led to the development of IPv6. In the mid 90’s the details of the 
new protocol were published. Structural elements of the packets have changed, giving a 
possibility to fix the leakages of IPv4. It contains several new techniques to ensure 
interoperatibility with the surrounding layers: being able to detect the length of the 
maximum transferable data unit along the whole path to the destination is only one of 
the many features. Basics of routing are left intact, but with the use of extension 
headers, some operations became simpler and therefore efficiency of packet forwarding 
increased. There are more than one recommendations on calculating subnets, all 
considering the importance of address aggregation, thus further increasing routing 
efficiency. Security features of the new protocol provide data encryption and integrity 
checking services for applications. Configuration principles did not change drastically 
and the popular operating systems all support IPv6. Automatic configuration eases the 
tasks of network administrators. Despite the new protocol has not been deployed 
globally yet, numerous test projects are committed to analyze feasibility to make the 
new Internet available for everyone in the near future. 


