
Planering och RA/DHCPv6 i detalj 
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 Adressplanering 

 Adresstilldelning 

 Exempel och tips 

 Sammanfattning 
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Kort svar: jättemånga! 

Varje företag får minst en /48 per Internet-anslutning: 

2128-48 = 280 = 1,208925819614629174706176 * 1024 

Kan man göra fel med så många adresser? 

Svaret är: ja! 
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 Storlek på prefix för alla subnät i ditt nät bör vara /64. Det 
finns flera anledningar som vi återkommer till! 

Subnet ID Host ID Network prefix 

128 bitar 

n bitar 
64 – n bitar 

64 bitar 

Adressområde för en site Subnät inom site 
Interface ID, 64  bitar 
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Att sprida ut alla subnät mer eller mindre slumpmässigt över hela tilldelningen! 

Tilldelning 

Kan ge onödiga problem i framtiden!  

= subnät 
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Hur ska  man dela upp sin /48? 

2001:db8:1234:[0000-FFFF]::/64 

• Varje subnät skall vara /64 vilket ger 65536 subnät 
på en /48 

• Använd en hierarki med två eller tre nivåer och använd 
bara en eller några L1-nät i taget  

• Spara resten av L1-näten för framtida bruk 
• Identifiera var majoriteten av subnäten behövs: antal kontor, eller antal 

subnät på varje kontor och låt hierarkin spegla detta 

16 * 4096 

L1 L2 

0 
. 
F 

000 
… 
FFF 

Ett kontor med många  
subnät eller extremt 
många kontor med  
ett subnät på varje 

 

256 * 256 

L1 L2 

00 
.. 
FF 

00 
.. 
FF 

Många kontor 
med många  
subnät på varje 

16 * 16 * 256 

L1 L2 L3 

0 
. 
F 

0 
. 
F 

00 
.. 
FF 

Få kontor 
med många 
subnät på varje 

16 * 256 * 16 

L1 L2 L3 

0 
. 
F 

0 
. 
F 

00 
.. 
FF 

Många kontor 
med få 
subnät på varje 
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 Undvik 0-nätet i L1 eftersom att förkortningsregler gör att 
det nätet ”inte syns” 

 Fyll bara i de nät du använder.  

 Alternativt använd ett IP-plansverktyg.  

◦ http://www.6connect.com 

◦ http://www.infoblox.com 

◦ http://sourceforge.net/projects/haci/ 

 Sök på IPAM om du vill hitta flera! 

 

 

 2001:db8:1234:100::/64 
2001:db8:1234:20::/64 
2001:db8:1234:200::/64 

2001:db8:1234:1020::/64 
2001:db8:1234:1100::/64 
2001:db8:1234:1200::/64 

Sortering? 
Läsbarhet? 

Tydligare! 

L2 L1 L2 
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Att använda samma storlek på subnät görs av flera 
anledningar: 

 Förenkling – lättare för implementatörer, användare och 
support 

 Ett antal tekniker bygger på detta antagande: 

◦ Lokalt genererad adress (SLAAC) 

◦ Privacy Extensions (används för att slumpa fram en ny IP-
adress med jämna mellanrum) 

◦ Delar av Mobile IPv6 (roaming på IP-nivå) 

 Mindre nät på länknät -> manuell konfigurering 
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DHCPv6 

Översikt 

Manuell Lokalt genererad (SLAAC) 

R 

Internet 

R 
R 

R 

R 

R 

Var är jag? 

Du är hos mig – här gäller 
det här prefixet. Skapa din 
egen adress med det prefixet 

Host 
adress 

64 bits suffix 
genererat 
av hosten 

+ 
Routerns prefix 

Kan vara ett slumptal eller 
MAC-adressen på interfacet. 

Det här subnätets 
prefix = 

Multicast 

R 

Internet 

R 
R 

R 

R 

R 

DHCPv6 
Server 

Kan jag 
få en 
adress, 
tack? 

Javisst, här är en 
som jag vet är 
ledig! 

Håller reda på vilka adresser 
som är lediga och vilka som 
har de upptagna. 

Det HÄR är din 
adress! 
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Internet 
R 

R 

R 

Host 
Adress 

64-bitars host 
genererat 
suffix (slump 
eller MAC) 

+ FE80:: = 

 Genererad D  Genererad E  Genererad F 

R 

        Genererad A  Genererad B  Genererad C 

R 

 SLAAC och DHCPv6 kommunicerar över IP – vi behöver en adress 
innan vi har konfigurerat vår ”officiella” adress 

 En automatisk adress som genereras på ett interface som har IPv6-
stöd 

 Kan användas för IPv6 kommunikation på det lokala segmentet men 
routas aldrig till andra segment 

 Börjar alltid på FE80:: 
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 Statiskt 

◦ Manuell konfiguration precis som i IPv4.  

 Adress 

 Prefixlängd 

 Default router 

 DNS-resolver 

Manuell 

Det HÄR är din 
adress! 
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 Lokalt genererad adress - SLAAC 
◦ Använder en algoritm för att skapa host-delen av adressen. Denna läggs 

till ett prefix som routern anger gäller för det här segmentet. Denna 
prefix-annonsering finns i ett Router Advertisment (RA) 

◦ Eftersom att algoritmerna som finns förutsätter att hostdelen är 64-bitar 
stor är det en viktig anledning till att använda /64 på alla segment rakt 
igenom i nätet! 

◦ RA ger också information om default router och prefixlängd. 

◦ RA kan också ge information om DNS-resolver. 

◦ Alla OS stödjer RA 

◦ Vissa stödjer optionen som delar ut DNS-resolver. 

Var är jag? 

Du är hos mig – här gäller 
det här prefixet. Skapa din 
egen adress med det prefixet 

Router Solicitation -> FF02::2 

FF02::1 el. link-local <- Router Advertisement 

R 
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Cur Hop Limit Vilken hop-count (TTL) skall klienten använda på det här segmentet 
M-flaggan Styr om klienten skall använda Router Advertisement eller DHCPv6 
 för att konfigurera adressen 
O-flaggan Använd DHCPv6 för att konfigurera andra parametrar (DNS, NTP-
 server, etc.) 
Prefix Prefix (och prefixlängd) klienten ska använda 
Annan information MTU, Länk-adress för routern, olika timeouts som skall gälla på 
 nätet  
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 Tilldelad adress - DHCPv6 

◦ Hålla koll på vilka klienter som har vilken 
adress 

◦ Kan även användas bl.a. för att dela ut adress 
till DNS-resolver 

◦ Normalt finns en DHCPv6-server i nätet och 
sedan fungerar varje router och/eller 
brandvägg som DHCPv6-relä 

◦ Vissa OS har sämre stöd för DHCPv6, t.ex. 
Mac OS X före version 10.7. 

◦ Det finns 3:e partsmjukvaror t.ex. Dibbler och 
Kame som kan hjälpa till om OSet saknar 
klientstöd 

◦ Dibbler, Kame och ISC DHCPD är också 
exempel på DHCPv6-serverimplementationer 

 

R 

Internet 

R 
R 

R 

R 

R 
Kan jag 
få en 
adress, 
tack? 

Javisst, här är en 
som jag vet är 
ledig! 



Page 17 

Hur får en host sina adresser? 

Link-local 

”Officiell ” 

Statisk 

Dynamisk 

SLAAC 

DHCPv6 

DHCPv6 

Börjar alltid med FE80:: 

I IPv6 har varje host många adresser: 
1) Loopback (::1) 
2) Link-local (en FE80:: per interface) 
3) ”Officiell” adress (per interface) 
4) Ett antal multicast-adresser 
 

 

= adress tilldelas 

Datorn kopplas in 
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Servrar 

 
 Statiska adresser på servrar 

◦ Eget prefix per server (förenklar brandväggsadministration eftersom att 
varje server har ETT prefix och man hindrar att servrarna kommunicerar 
med varandra över link-local-adresser).  

◦ Stäng av RA-mottagande 

 

Web: 2001:DB8:1234:F100::/56 

Mail: 2001:DB8:1234:F200::/56 

16 * 16 * 256 

L1 L2 L3 

0 
. 
F 

0 
. 
F 

00 
.. 
FF 

L1:framtid 
L2:typer (servrar,  
klienter, infrastruktur) 
L3:subnät inom typer 

2001:DB8:1234:F101::/64 

2001:DB8:1234:F102::/64 

2001:DB8:1234:F103::/64 

2001:DB8:1234:F201::/64 

2001:DB8:1234:F202::/64 

2001:DB8:1234:F203::/64 

Prefix: 2001:DB8:1234::/48 
2001:DB8:1234:F100::/56: Web 
2001:DB8:1234:F200::/56: Mail 

Internet 
R 

R 

R 
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Klienter 

 Dynamiskt på klientdatorer 

 Enklare nät kan köra SLAAC rakt igenom 

 I ett mer avancerat nät där man behöver bättre 
kontroll kan använda RA med O(ther options)- 
och M(anaged)-flaggorna satta men inget prefix i 
RA (Ingen SLAAC adress tilldelas) 

 DHCPv6 används för adresstilldelning 

 Flera klienter kan med fördel dela VLAN/segment 

 

 R  R 

 R 

2001:db8:1234:FF02::/64 

16 * 16 * 256 

L1 L2 L3 

0 
. 
F 

0 
. 
F 

00 
.. 
FF 

L1:framtid 
L2:typer (servrar,  
klienter, infrastruktur) 
L3:subnät inom typer 

2001:db8:1234:FF03::/64 

2001:DB8:1234:FF01::/64 

Relay DHCP 
Server 

2001:DB8:1234:FF00::/56: Klienter 

Relay 
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 Dela upp /48 i 256 subnät som var och en 
innehåller 256 subnät med prefixlängd 56 

 Ta den första för din infrastruktur (länkar, 
loopback, brandväggar, routrar, switchar) 

 Dela ut nät för nät till olika kontor (en /56 
per kontor) 

 Spara 252 subnät för framtida bruk 

 

256 * 256 

L1 L2 

00 
.. 
FF 

00 
.. 
FF 

L1 
10 Infra 
11: HK 
12: Kontor 1 
13: Kontor 2 

Infra 

 R  R 

Prefix: 2001:DB8:1234::/48 

Infra: 2001:DB8:1234:1000::/56 
HK: 2001:DB8:1234:1100::/56 
K1: 2001:DB8:1234:1200::/56 
K2:  2001:DB8:1234:1300::/56 
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 Hur numrera statiska hostar? 

◦ Numrera router som ::1 och server som ::2 

◦ Om du sätter statiskt på klienter börja på t.ex ::1000 och gå 
uppåt. 

◦ Ge inte datorer adress efter tjänst (webb-server::80 och 
dns::53)  

◦ DHCP-scope kan med fördel anges från 1000-FFFF: 
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 Varje kund får ett stort spann (minst /48) per site 

 Använd nivåer för att inte sprida ut subnät över hela 
spannet vilket kan ge problem senare 

 Adresstilldelning 

◦ Manuell 

◦ DHCPv6 

◦ Lokalt genererad (SLAAC) 

 Varje host i IPv6 har många adresser 

 

 

NY! 

Infra Serv Klient 

Framtida bruk 

16 * 4096 

L1 L2 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 
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