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1. Bevezetés 

Több, mint 20 éve ismert, hogy az Internet Protokol 4-es (IPv4) verziója által biztosított 

címtér elégtelen [1], [2]. Az IPv4 címek szűkössége műszaki problémákat okoz, hátráltatja az 

Internet terjedését, ezáltal gazdasági problémákat is előidéz. Munkámban az motivált, hogy egy 

ilyen hatalmas műszaki probléma megoldásához én is hozzájárulhassak, ezáltal is kamatoztatva 

tudásomat. 

Az IP címek elfogyásának megelőzése érdekében került kifejlesztésre az IPv6 protokol, 

mely az RFC 2460-ban [3], már 1998-ban rögzítésre került. Ennek ellenére széleskörű 

elterjedése várat magára. A Google LLC statisztikái alapján, a Google szervereit elérő 

forgalomnak még mindig kevesebb, mint 20%-a IPv6 [4]1.  

 

1. ábra A Google szervereit elérő forgalomban az IPv6 aránya (Forrás: [4]) 

A bevezetést megkönnyítendő számos IPv6 áttérési technika került kidolgozásra, 

melyekből 24 rövid ismertetése megtalálható [5]-ben. 

Kutatásaim során ezen áttérési technológiák alkalmazhatóságát vizsgáltam. Ahogy 

látszik, az átállást megkönnyítendő sok megoldás született. Többször egy-egy problémára nem 

csak egy, azonban mindegyik alkalmazásának mások a feltételei, és más előnyökkel és 

                                                 
1 2018. április 13-án. 
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hátrányokkal bírnak. Így meg kellett vizsgálnom, hogy melyek azok a technológiák, melyek 

korszerűek, széles körben elérhetőek, és alkalmazásuk hozzájárulhat az IPv6 protokollra 

történő átállás felgyorsításához. Ezen szempontok alapján választottam ki részletesebb 

vizsgálatokra azon technológiákat, melyek fontos szerepet kaphatnak az IPv6 áttérés során. 

A vizsgálandó technológiák kiválasztása során figyelembe vettem az áttérés során 

megoldandó feladatokat, az alkalmazásokkal való kompatibilitást, valamint teljesítmény, 

stabilitás, és biztonsági kérdéseket is. 

Kizárólag szabad szoftverként [6] (free software, vagy másképpen nyílt forráskódú [7], 

open source) elérhető implementációk vizsgálatával foglalkoztam, aminek okai a következők: 

 Néhány gyártó licensz feltételei nem teszik lehetővé a teljesítménymérések 

eredményeinek publikálását (például [8] és [9]). 

 A szabad szoftverek bárki által elérhetők és használhatók, így az eredmények is bárki 

számára hasznosak lehetnek. 

 A szabad szoftverek a vizsgálatok elvégzéséhez is ingyenesen beszerezhetők voltak. 

Így jutottam el a DNS64 [10], NAT64 [11], 6to4 [12] technológiákhoz és azok 

különböző implementációihoz, Linux, OpenBSD, FreeBSD, OpenWRT rendszerek alatt. 

Mivel az IPv4 és IPv6 protokoll együttműködésének biztosítása összetett feladat, és 

nagy terhelést róhat az egyes hálózati eszközökre, így meg kellett vizsgálnom: 

 A konkrét implementációk stabilitását. 

 A konkrét implementációk teljesítőképességét. 

 Az egyes alkalmazások kompatibilitását a NAT64 technológia konkrét 

implementációjával. 

 Az egyes alkalmazások NAT64 technológia melletti portszám felhasználását. 

Így pontosan meghatározhatóak az egyes áttérési technológiák, valamint azok 

implementációinak jellemzői. 
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2. IPv6 áttérési technológiák vizsgálata 

2.1. NAT64 

2.1.1. A DNS64 + NAT64 megoldás 

2.1.1.1. A megoldás elvi működése 

Az IPv4 címek elfogyása miatt az IP 4-es és 6-os verziójának együttműködésében az 

első tipikus megoldandó probléma, hogy az internetszolgáltatók csak IPv6 címet tudnak adni 

az új ügyfeleiknek, és a csak IPv6 címmel rendelkező (IPv6-only) klienseknek el kell érniük a 

csak IPv4 címmel rendelkező (IPv4-only) szervereket is. 

A DNS64+NAT64 megoldás használhatóságának egyik szükséges feltétele, hogy a 

csatlakozni kívánó fél (kliens) a DNS rendszert használja az elérni kívánt fél (szerver) IP-

címének kiderítésére, és a kliensben névkiszolgálóként egy DNS64 szerver legyen beállítva. 

A DNS64 szerver (RFC 6147) [10] egy caching-only névkiszolgálóhoz hasonlóan 

recursive querykre válaszol. Ennek során, egy adott szimbolikus névhez (domain name): 

 ha van IPv6 cím, akkor továbbítja a válaszában a kliensnek 

 ha nincs IPv6 cím, de IPv4 cím van, akkor az IPv4 cím alapján generál egy speciális 

IPv6 címet, és azt adja vissza a kliensnek. 

A speciális IPv6 cím egy IPv4 címet beágyazó IPv6 cím (IPv4-Embedded IPv6 Address) 

ami a legegyszerűbb esetben, az ún. NAT64 Well-Known Prefix használata esetén, a 64:ff9b::/96 

prefix + az utolsó 32 biten a szimbolikus névhez tartozó IPv4 cím. 

A megoldás működéséhez továbbá szükséges, hogy az útválasztási táblázatok szerint a 

NAT64 Well-Known Prefix (mint hálózat) felé az út egy NAT64 átjárón (RFC 6146) [11] 

keresztül vezessen (anycast címzés használható). 
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1

DNS64
szerver

Domain
Name

 System

SYN 64:ff9b::9842:f82c

NAT64 gateway

SYN 152.66.248.44

IPv4 szerver

6

7

IPv6 kliens
SYN ACK 198.51.100.10 9

Cím:  2001:db8::ac31:b17
IPv6 cím:  2001:db8:abcd::1

IPv4 cím:  198.51.100.10

IPv4 Address:  152.66.248.44

Hoszt név:  www.hit.bme.hu

10SYN ACK 2001:db8::ac31:b17

 AAAA  www.hit.bme.hu ?2

 A  www.hit.bme.hu ?4

 AAAA  (empty) 3

 A  152.66.248.44 5

8

 

2. ábra A DNS64+NAT64 megoldás működése (Forrás: [13]) 

Az elvi megoldás működését a 2. ábra példáján mutatjuk be. Kövessük végig a példát. 

Az IPv6-only kliens csatlakozni szeretne az IPv4-only www.hit.bme.hu nevű webszerverhez, 

ennek érdekében: 

1. A kliens lekéri a www.hit.bme.hu webszerver IPv6 címét a DNS szerverétől, ami 

esetünkben egy DNS64 szerver. 

2. A DNS64 szerver a DNS rendszertől megkérdezi a www.hit.bme.hu névhez tartozó 

IPv6 címet, azaz AAAA rekordot. 

3. A válasz nem tartalmaz AAAA rekordot. 

4. Ezt követően a DNS64 szerver a DNS rendszertől a www.hit.bme.hu névhez tartozó 

IPv4 címet kérdezi le. 

5. Válaszként a 152.66.148.44 IPv4 címet kapja. 

6. A DNS64 szerver szintetizál egy IPv4 címet beágyazó IPv6 címet, úgy, hogy a 

64:ff9b::/96 prefix után helyezi a kapott 152.66.148.44 cím 32 bitjét, majd ezt 

visszaküldi a kliensnek. 

7. Az IPv6 kliens TCP SYN szegmenst tartalmazó csomagot küld a kapott 

64:ff9b::9842:f82c IPv6 címre, ami a NAT64 átjáró IPv6 interfészére érkezik meg (mert 

a routereken a 64ff9b::/96 hálózat felé ez az irány van beállítva). 

8. A NAT64 átjáró az IPv6 csomag alapján egy IPv4 csomagot készít; benne az IPv4 

célcím az IPv6 célcím utolsó 32 bitje (0x9842f82c, ami a 152.66.248.44 címnek felel 

meg), a forráscím pedig a NAT64 átjáró publikus IPv4 címe (198.51.100.10) lesz.  

Ezeken kívül felhasználja az IPv6 csomag payload tartalmát, valamint néhány egyéb 



oldal 7 / 119 

 

 

mezőt. A NAT64 átjáró eltárolja a kapcsolattáblájába a szükséges információkat (és 

szükség esetén a forrás portszámot egyedire cseréli). Végül az elkészült IPv4 csomagot 

elküldi az IPv4-only szervernek. 

9. A szerver megkapja a TCP SYN szegmenst tartalmazó IPv4 csomagot és a megszokott 

módon válaszol (SYN+ACK) a NAT64 átjáró publikus IPv4 címére. 

10. A NAT64 átjáró megkapja az IPv4 válaszcsomagot, majd összeállítja a megfelelő IPv6 

csomagot a kapcsolattáblájában található információk segítségével. Végül pedig ezt a 

csomagot visszaküldi az IPv6 kliensnek. 

Amikor az IPv6-only kliens megkapja a csomagot, úgy folytatja a kommunikációt, hogy 

közben mit sem sejt arról, hogy a szervernek IPv4 címe van. A klienshez hasonlóan a szerver 

sem észlel semmi különöset, hiszen látszólag a NAT64 átjáró IPv4 interfészével kommunikál. 

Ennek persze az a következménye, hogy a szerver az IPv6-only kliens valódi IPv6 címe helyett 

a NAT64 átjáró IPv4 címét fogja naplózni. Ez egyben a megoldás egyik gyengesége is, de 

természetesen nem csupán a NAT64-é, hanem a privát IP-címek használatakor alkalmazott 

NAT-é is. 

A fentiekben bemutatott megoldás az RFC 6052 szerinti 64:ff9b::/96 előre lefoglalt, ún. 

NAT64 Well-Known Prefixet használja [14]. A prefix használatának számos korlátja van, lásd 

RFC 6052 3. rész. A NAT64 átjáró megvalósításakor a gyakorlatban, sok esetben az egyes IPv6 

hálózatokból szoktak erre a célra lefoglalni egy részt, ezt hálózat-specifikus prefixnek 

(Network-Specific Prefix) nevezik. 

Még részletesebb, könnyen érthető ismertetés található [15]-ben, valamint a részletes és 

pontos ismertetés megtalálható a vonatkozó RFC-kben ([11] és [10]). 

(Fontos megjegyezni, hogy az RFC 6147 [10] 7-es fejezete különböző DNS64 

forgatókönyveket ismertet, melyekből csak a 7.1-es alfejezet “an IPv6 network to the IPv4 

Internet”, DNS64 szerver beállítása DNS szerver módban, vizsgáltam, ahol a DNS64 szerver a 

kliens oldalon kerül elhelyezésre.)  

A NAT64 kiválasztását indokolja [16] is, mely alapján „Az áttérési technikák fő része 

a hálózati címfordítás… és a NAT64 egy megfelelő állapottartó áttérési mechanizmus.” Más 

lehetséges állapottartó megoldást nem is említ, azonban az állapotmentes technikák 

alkalmazhatósága az IPv4 publikus címtér kimerülése miatt nem igazán megoldható. 
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Míg [17] bemutatja az IPv4 címmegosztási megoldásokat, majd arra a következtetésre 

jut, hogy „Az egyetlen jelenlegi címmegosztási mechanizmus, ami valóban elősegíti az IPv6 

bevezetését az állapottartó NAT64 (Class 4). Minden más mechanizmus toleránsabb az IPv4-

gyel szemben. 

2.1.1.2. A megoldás élettartama 

IPv6 áttérési megoldásról lévén szó, az nyilvánvaló, hogy akkor már nem lesz szükség 

rá, amikor minden eszköz képes lesz az IPv6-ra. Azonban ehhez várhatóan még egy vagy akár 

több évtizedre is szükség lehet. A megvalósításhoz használt eszközök forgalma kezdetben 

várhatóan növekedni fog a csak IPv6-ra képes kliensek számának növekedésével, aztán 

várhatóan csökkenésnek indul, amint egyre nagyobb arányban képesek lesznek a szerverek 

IPv6-ra, végül pedig a forgalom hosszú idő alatt elenyészővé válik. Ezek alapján olyan 

technológia, amit érdemes mind megismerni, mind kutatni, mert legalább egy évtizedig szükség 

lesz rá. 

2.1.2. Teljesítőképesség és stabilitás vizsgálatok [18] 

2.1.2.1. Bevezetés 

A hálózatüzemeltetők számára fontos kérdés a különböző NAT64 [11] implementációk 

teljesítőképessége és stabilitása, melynek oka egyrészt a globális IPv4 címtartomány 

kimerülése, másrészt pedig az, hogy az Internet jelentős része továbbra is IPv4 protokollt 

használ. Így az IPv4 és az IPv6 együttműködése során felmerülő kérdésekből, az egyik elsők 

közt megoldandó gyakorlati probléma az IPv6 bevezetésének következő szakaszában a csak 

IPv6 címmel rendelkező kliensek és csak IPv4 címmel elérhető szerverek közti kommunikáció, 

hiszen a viszonylag alacsony darabszámú szerver részére az internet szolgáltatók még elegendő 

IPv4 címet tudnak biztosítani a részükre allokált címtartományokból, azonban a rengeteg új 

kliens részére már csak IPv6 címek jutnak. 

A DNS64 [10] és a NAT64 [11] technológiák együttes alkalmazása a jelenleg elérhető 

legjobb megoldás, amely lehetővé teszi egy IPv6 kliens részére egy IPv4 szerverrel történő 

kommunikációt. 

Különböző szabad szoftverként elérhető NAT64 implementációkat vizsgáltam meg, 

melyekből kettőt választottam ki a mérések elvégzéséhez.  
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A vizsgálatok célja annak összehasonlítása, hogy a kiválasztott implementációk, 

különböző szabadszoftverként elérhető operációs rendszereken futtatva magas terhelés alatt 

milyen teljesítményt produkálnak, és hogyan viselkednek. 

A. A korábbi kutatási eredmények rövid ismertetése 

2012-ben több publikáció is megjelent a DNS64 és NAT64 teljesítőképességével 

kapcsolatosan. A TAYGA NAT64 implementáció (és hozzá kapcsolódóan a TOTD DNS64 

szerver) és a NAT44 teljesítőképességének összehasonlítása található [19]-ben. Az Ecdysis 

NAT64 implementáció teljesítőképességének (mely saját DNS64 implementációval 

rendelkezik) vizsgálata és összehasonlítása a szerzők saját készítésű http ALG-jének 

teljesítőképességével került ismertetésre [20]-ban. Az Ecdysis NAT64 implementáció 

teljesítőképessége került összehasonlításra mind a NAT-PT, mind pedig egy http ALG 

teljesítőképességével [21]-ben. A felsorolt publikációk, mind egy adott DNS64 implementáció 

teljesítőképességét vizsgálták egy adott NAT64 implementációval együttesen. Egyfelől ez 

természetes, hiszen mindkét szolgáltatásra szükség van a megfelelő működéshez, másfelől ez 

az „árukapcsolás” az együttes vizsgálat miatt nem mutatja az adott DNS64 és NAT64 

implementációnak az önálló teljesítményét. Ugyan mindkét szolgáltatásra szükség van a 

működéshez, nagyobb hálózatok esetében ezeket egymástól elkülönült, önálló eszközök 

biztosítják. A DNS64 szolgáltatást egy névszerver, míg a NAT64 szolgáltatást egy útválasztó 

eszköz biztosítja. Ezért a legmegfelelőbb implementációt a két szolgáltatásra egymástól 

függetlenül kell kiválasztani. A DNS64 BIND implementációjának, valamint a NAT64 

TAYGA implementációjának teljesítőképesség és stabilitás vizsgálata a [22] cikkben került 

ismertetésre. Mivel ezekben az esetekben, csak egyetlen implementáció vizsgálata történt meg 

mindkét szolgáltatás esetében, annak mutatott teljesítőképességének és stabilitásától 

függetlenül szükség van további kutatások elvégzésére is, melyek során több DNS64 és NAT64 

implementáció teljesítőképességének és stabilitásának vizsgálatát és összehasonlítását kell 

elvégezni. 

Egy jó áttekintés található a legújabb DNS64 és NAT64-el kapcsolatos kutatásokról 

[23]-ban, valamint az is bemutatásra kerül, hogy a DNS64+NAT64 együttes alkalmazása 

járható út lehet az internet szolgáltatók számára. Mindemellett a különböző DNS64 és NAT64 

implementációk stabilitásának vizsgálatát magas terhelés mellett, valamint az egyes 

implementációk teljesítőképességének összehasonlítását nem célozta a kutatás. 
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2.1.2.2. A NAT64 implementációk kiválasztása 

Az Ecdysis [24] volt az első NAT64 implementáció, így vizsgálata természetes 

követelmény lett volna, ráadásul DNS64 támogatással is rendelkezik. Azonban az Ecdysis 

kutatásaim végzésének idején sajnos nem működött stabilan. Az Ecdysis előzetes vizsgálata 

megtörtént 2.6.32, 2.6.35, 2.6.37 és 3.0.1 Linux kernelekkel is, azonban működése több 

alkalommal is leállt. Emellett a fejlesztők weboldalán sem jelent meg változás 2010. november 

17. óta (a 2013-ban aktuális állás szerint). Ezen okok miatt a vizsgálatokra két másik NAT64 

implementáció került kiválasztásra: TAYGA és PF. 

A TAYGA [25] GPLv2 licensz alatt elérhető szabad szoftver. A készítői üzemszerűen 

használható NAT64 implementációnak szánták olyan esetekre, amikor egy hardveres NAT64 

eszköz használata túlzás lenne [25]. A TAYGA állapotmentes NAT64 megoldás Linux 

rendszerekhez. Mivel állapotmentes, ezért csak 1-1 hozzárendelésre (one-to-one NAT) képes 

IPv6 és IPv4 címek között. Ezért egy állapottartó NAT44 megoldással szükséges együtt 

használni, Linux rendszerekhez ez a netfilter, és a hozzá tartozó iptables. A TAYGA a forrás 

IPv6 címeket egy megfelelően nagyméretű, privát IPv4 tartomány különböző címeire képezi le 

(és természetesen végrehatja a protokoll konverziót IPv6-ról IPv4-re), majd a privát IPv4 

címeket állapottartó módon a netfilter SNAT-olja a NAT64 átjáró kimenő interfészének 

publikus IPv4 címére (nevezik még: Port Address Translation, PAT). A másik irányban az 

állapottartó NAT44 netfilter saját nyilvántartása segítségével képes megállapítani, hogy mely 

privát IPv4 cím tartozik az IPv4 címmel rendelkező interfészhez érkező válaszcsomaghoz. A 

NAT44 címfordítást követően a TAYGA megállapítja a privát IPv4 címhez tartozó IPv6 címet 

a saját egy-az-egyhez nyilvántartása alapján, majd előállítja a megfelelő IPv6 csomagot. 

Megjegyzendő, hogy a rendszerösszeomlásokból eredő problémák csökkentésére, a 

TAYGA képes az IPv6-IPv4 címeket egy-az-egyhez összerendelő táblázatát diszken is tárolni, 

így azt rendszerindításkor, ha szükséges, képes onnan betölteni. (A TAYGA használata során 

szerzett tapasztalatunk alapján a funkció használatára nincs szükség.) 

Fontos, hogy a TAYGA konfigurálása során megfelelően nagy privát IPv4 

címtartomány kerüljön alkalmazásra. 

Az OpenBSD 5.1 [26] rendszerben megtalálható Packet Filter (PF) tartalmaz NAT64 

támogatást, mely az Ecdysis [27] implementáción alapul. A PF egy BSD licensz alatt elérhető 

szabad szoftver. 
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A PF [28] először az OpenBSD v3.0 rendszerben jelent meg 2001-ben. A PF egy nagyon 

sokoldalú eszköz az IP csomagok szűrésére és manipulálására a modern BSD rendszerekben. 

Konfigurálása a /etc/pf.conf állomány szerkesztésével lehetséges, és a csomagok számos 

tulajdonságát képes manipulálni. A PF támogatja a NAT-ot, a terheléselosztást, az események 

log fájlban történő rögzítését, és egy időben képes állapottartó és állapotmentes módban is 

működni. 

A PF évek óta támogatja az állapottartó IPv4 és IPv6 NAT funkciót, és már képes a 

NAT64 szolgáltatás megvalósítására is. Ezt a szolgáltatást a PF címcsalád fordításnak (address 

family translation) nevezi. A PF állapottartó módon képes számos IPv6 kliens címét egy kimenő 

IPv4 címre átalakítani a címcsalád fordítás segítségével. Az állapottartó címfordítás miatt a PF-

nek szükséges van egy állapottábla felépítésére és karbantartására, hogy a megfelelő IPv6 

célcímet egy beérkező IPv4 csomaghoz megtalálja. Nincs szükség egy állapotmentes, majd egy 

állapottartó NAT alkalmazásra. Ebben az esetben egyetlen állapottábla elégséges a megfelelő 

működéshez, szemben a TAYGA esetében alkalmazott két különböző táblázattal. Ebből 

adódóan a NAT64 átjárón a PF kisebb terhelést hoz létre. 

2.1.2.3. A NAT64 teljesítménymérések során alkalmazott tesztkörnyezet 

Az elvégzett vizsgálatok célja a kiválasztott NAT64 implementációk 

teljesítőképességének meghatározása és összehasonlítása volt. Fontos kérdés volt azok magas 

terhelés alatti stabilitása is. (A vizsgálatok elvégzéséhez természetesen szükség volt különböző 

hardverelemekre is, azonban a cél nem az egyes hardver eszközök teljesítményének vizsgálata 

volt.) 

A. A tesztkörnyezet felépítése 

A hálózat topológiája a 3. ábrán látható, melynek központi eleme a NAT64 átjáró. Az 

ábra alján található nyolc darab csak IPv6 címmel rendelkező Dell munkaállomás látta el a 

kliensek szerepét. Az i-edik (i=1..8) kliens gép a 10.i.0.0/16 IPv4 címtartománybeli szerverek 

elérését imitálja. Az IPv4 címeket beágyazó IPv6 címeket DNS64 szerver nélkül, „manuálisan” 

állította elő a teszteléshez használt bash szkript úgy, hogy a 2001:738:2c01:8001:ffff:ffff::/96 

hálózat specifikus prefixhez hozzáírta a megfelelő IPv4-cím 32 bitjét. 
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Dell Precision 490

3com Baseline 2948-SFP Plus

8. kliens

8x Dell Precision 490 

193.225.151.70/28

193.225.151.75/28
2001:738:2c01:8000::69/64

2001:738:2c01:8001::1/64

2001:738:2c01:8001::111/64 2001:738:2c01:8001::118/64

Intel PIII 800MHz

1. kliens

. . .

NAT64 teszt 
 responder 
10.0.0.0/8

NAT64 
gateway

Kliens 
számítógépek

 

3. ábra A NAT64 teszt hálózat topológiája 

A NAT64 átjárón a 10.0.0.0/8 hálózat irányába a next hop router címét 193.225.151.70-

re állítottam be. Ezen a címen, az ábra felső részén látható Dell Precision 490 munkaállomás 

volt elérhető, mely minden a 10.0.0.0/8 tartománybeli IP-című szerver helyett válaszolt. 

B. A számítógépek konfigurációja 

A tesztszámítógépet úgy állítottam össze, hogy a kliensek elég nagy terhelést legyenek 

képesek azon előidézni ahhoz, hogy azt túlterheljék. A CPU és memória paramétereket az 

elérhető legalacsonyabbra választottam, így biztosítva, hogy kisszámú kliens is képes legyen 

túlterhelést létrehozni, és csak a hálózati vezérlő volt nagy teljesítményű. A tesztszámítógép 

konfigurációja a következő volt: 

 Intel D815EE2U alaplap 
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 800MHz Intel Pentium III (Coppermine) processzor 

 256MB, 133MHz SDRAM 

 Két darab 3Com 3c940 Gigabit Ethernet hálózati kártya 

Minden más célra (a 8 kliens számítógép és a next hop router a 10.0.0.0/8 hálózathoz) 

a következő konfigurációjú sztenderd DELL Precision Workstation 490 számítógépek voltak: 

 DELL 0GU083 alaplap Intel 5000X lapkakészlettel  

 Két darab Intel Xeon 5130 2GHz dual core processzor 

 2x2GB + 2x1GB 533MHz DDR2 SDRAM (dual channel eléréssel) 

 Broadcom NetXtreme BCM5752 Gigabit Ethernet hálózati kártya (PCI Express) 

Debian Squeeze 6.0.3 GNU/Linux operációs rendszert telepítettem az összes 

számítógépre (a Pentium III teszt számítógépre is, amikor az Linuxot futtatott) A PF 

vizsgálatokhoz az OpenBSD 5.1-es verzióját telepítettem. 

2.1.2.4. A NAT64 teljesítőképesség mérési módszere 

A. NAT64 átjáró beállításai 

1) A TAYGA rendszer előkészítése 

A Pentium III számítógépen frissen telepített Debian Squeeze Linux operációs rendszer 

hálózati interfészeit a 3. ábrának megfelelően állítottam be. 

A kliensek IPv6 beállításának automatikus konfigurálásához IPv6 SLAAC-t (Stateless 

Address Autoconfiguration) állítottam be a tesztszámítógépen. 

Az /etc/radvd.conf beállításai a következők voltak: 

interface eth2 
{ 
        AdvSendAdvert on; 
        AdvManagedFlag off; 
        AdvSendAdvert on; 
        prefix 2001:738:2c01:8001::/64 
        { 
                        AdvOnLink off; 
        }; 
        RDNSS 2001:738:2c01:8001::1 {}; 
}; 



oldal 14 / 119 

 

 

Ezt követően a TAYGA rendszert telepítettem a Pentium III teszt számítógépre, majd a 

NAT64 átjárót állítottam be. A következő módosítások kerültek a /etc/tayga.conf 

állományba: 

tun-device nat64 
ipv4-addr 172.16.0.1 
dynamic-pool 172.16.0.0/12 
prefix 2001:738:2c01:8001:ffff:ffff::/96 

A további beállításokat a következő Bash szkript végezte: 

#!/bin/bash 
tayga --mktun 
ip link set nat64 up 
ip addr add 172.16.0.1 dev nat64 
ip addr add 2001:738:2c01:8001::2 dev nat64 
ip route add 172.16.0.0/12 dev nat64 
ip route add 2001:738:2c01:8001:ffff:ffff:/96 dev nat64 
tayga 
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 
echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding 
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth2 -j MASQUERADE 
ip route add 10.0.0.0/8 via 193.225.151.70 

Az előzetes mérések során a NAT64 átjárón a kernel „Neighbour table overflow” 

üzeneteket küldött. (Leegyszerűsítve: a neighbour table az IPv4 esetében alkalmazott ARP 

cache táblázatnak az IPv6-nál alkalmazott megfelelője.) Ezért szükségessé vált a különböző 

korlátok megnövelése a következő módon: 

cd /proc/sys/net/ipv6/neigh/default/ 
echo 4096 > gc_thresh1 
echo 8196 > gc_thresh2 
echo 16384 > gc_thresh3 

2) A PF rendszer előkészítése 

Ugyanazon a Pentium III számítógépen vizsgáltam a PF NAT64 implementációt, mint 

amin a TAYGA vizsgálatát is végeztem. 

Az OpenBSD 5.1 operációs rendszert a 3. ábrának megfelelően állítottam be. 

A következő módosításokat végeztem a /etc/pf.conf állományban: 

set limit states 40000 
pass in on sk1 inet6 from any to  
  2001:738:2c01:8001:ffff:ffff::/96 af-to inet from 193.225.151.75 
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Az első sor egy, az összes NAT64 állapot tárolásához elégséges méretű táblát hozott 

létre, míg a második sor (a könnyebb olvashatóság érdekében itt két sorba tördelve mutatom 

be) engedélyezte a NAT64 funkció működését. 

Az IPv4 és IPv6 csomagok továbbítását a /etc/sysctl.conf állományban 

engedélyeztem: 

net.inet.ip.forwarding=1 
net.inet6.ip6.forwarding=1 

B. A „responder” számítógép beállítása 

A NAT64 átjáró vizsgálatához válaszolni kell az IPv4 szerver(ek)hez érkezett kérésekre. 

Ezt a feladatot a vizsgálat során egy (a kliensekkel megegyező konfigurációjú) Dell workstation 

számítógép látta el. A 193.225.151.70 IPv4 címet ehhez a számítógéphez rendeltem. Ezen a 

számítógépen, az iptables parancs segítségével a 10.0.0.0/8 hálózatra érkező csomagokat a 

193.225.151.70 címre irányítottam át: 

iptables -t nat -A PREROUTING -d 10.0.0.0/8 \ 
  -j DNAT --to-destination 193.225.151.70 

Mivel a Dell számítógép lényegesen nagyobb számítási teljesítménnyel bírt, mint a 

Pentium III teszt számítógép, könnyedén képes volt az összes beérkező IPv4-es csomagra 

válaszolni. A később ismertetendő, 8 kliens számítógép segítségével végzett teljesítmény 

mérések során a Dell számítógép CPU terhelése 5% alatt maradt. 

C. A kliens számítógépek beállítása 

A korábban már ismertetett konfigurációjú Dell számítógépeket használtam fel kliens 

számítógépekként. Az IP címek egyszerű nyilvántartásának érdekében a címek manuálisan 

kerültek beállításra a 2001:738:2c01:8001::111-118 tartományból, azonban az összes többi 

paramétert a radvd segítségével kapták meg. A kliens számítógépeken a next hop a 

2001:738:2c01:8001:ffff:ffff::/96 hálózat irányába, a NAT64 átjáró IPv6 címére került 

beállításra: 

route add -A inet6 2001:738:2c01:8001:ffff:ffff::/96 \ 
  gw 2001:738:2c01:8001::1 
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D. NAT64 teljesítmény mérések 

Az alábbi szkript 1, 2, 4, majd 8 kliensen került egy időben végrehajtásra, ezáltal 

biztosítva a teljesítményméréshez szükséges, egyre növekvő terhelést: 

#!/bin/bash 
i=`cat /etc/hostname | grep -o .$` 
for b in {0..255} 
do 
  rm -r $b 
  mkdir $b 
  for c in {0..63..4} 
  do 
    ping6 -c11 -i0 -q \ 
      2001:738:2c01:8001:ffff:ffff:10.$i.$b.$c \ 
      >> $b/nat64p-10-$i-$b-$c & 
    ping6 -c11 -i0 -q \ 
      2001:738:2c01:8001:ffff:ffff:10.$i.$b.$((c+1)) \ 
      >> $b/nat64p-10-$i-$b-$((c+1)) & 
    ping6 -c11 -i0 -q \ 
      2001:738:2c01:8001:ffff:ffff:10.$i.$b.$((c+2)) \ 
      >> $b/nat64p-10-$i-$b-$((c+2)) & 
    ping6 -c11 -i0 -q \ 
      2001:738:2c01:8001:ffff:ffff:10.$i.$b.$((c+3)) \ 
      >> $b/nat64p-10-$i-$b-$((c+3)) 
  done 
done 

A ping6 -c11 parancs segítségével, a generált IPv6 címek felé, tizenegy darab 

ICMPv6 echo request került elküldésre. A megfelelően nagy terhelés eléréséhez négy darab 

ping6 parancs került kiadásra konkurrens módon, kihasználva a Dell számítógépek két dual 

core processzorát. 

Az egyes klienseken az egyidejű indítást a KDE terminál programjának (Konsole) 

„Send Input to All” funkciójával valósítottam meg. 

Minden egyes kliens számítógép nagyszámú kliens által generált terhelést szimulált, és 

minden mérésnél az előző kétszeresére növeltem a használt kliens számítógépek számát: 1, 2, 

4 és 8, ezáltal téve lehetővé a kétszeres terheléseket. 

Megmértem és rögzítettem a ping6 parancsok válaszidejét, valamint a NAT64 

szolgáltatást futtató számítógép processzor és memória felhasználását is. 

Az utóbbit a Linux operációs rendszer esetében a következő parancs kiadásával 

végeztem: 
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dstat -t -c -m -l -p --unix --output load.csv 

Az OpenBSD rendszer esetében pedig a következő paranccsal: 

vmstat -w 1 >load.txt 

2.1.2.5. A NAT64 teljesítménymérésének eredményei 

A teszt szkript külső for ciklusa, mely a „b” változót használja, 256-szor került 

végrehajtásra, majd a mért értékek átlaga és szórása került kiszámításra. Az eredményeket 

mindkét mérési összeállítás esetében azonos felépítésű táblázatokban közlöm, így csak az első 

esetben ismertem a táblázat felépítését. 

A. A TAYGA NAT64 teljesítménymérésének eredményei 

A mérési eredmények az 1. táblázatban láthatók. Az első sorban látható, hogy az adott 

mérési helyen hány kliens futtatta egy időben a teszt szkriptet. (A terhelés arányos a szkriptet 

futtató kliensek számával.) A második sor mutatja a csomagvesztés arányát. A 3, 4 és 5. sorban 

sorra a válaszidő átlaga, szórása, valamint maximum értéke látható (milliszekundumban 

kifejezve). A következő két sor mutatja a teszt számítógép CPU terhelésének átlagát és szórását. 

A 8. sorban látható a továbbított csomagok darabszáma. Ennek értéke a kliens számítógépek 

irányából a teszt számítógéphez érkező átlagos forgalom alapján került kiszámításra. (Az 

ICMPv6 echo request csomagok minden esetben 100 byte méretűek voltak.) Végül, az utolsó 

sorban a teszt számítógép memóriafogyasztása látható. 

Az eredmények értékelése: 

 Annak ellenére, hogy már egy kliens esetében is történt csomagvesztés, az elveszett 

csomagok aránya minden esetben nagyon alacsony volt (0.03% alatt, ami 3 csomag 

elvesztését jelenti 10 000 csomagból). 

 A terhelés függvényében a válaszidő közel lineáris növekedést mutatott: a kétszeres 

terhelés megközelítőleg kétszeres válaszidőt eredményezett. 

 Amíg rendelkezésre állt szabad CPU kapacitás, addig a másodpercenként továbbított 

csomagok száma növekedni tudott. Négy kliens esetében a CPU közel teljes 

kihasználtságot mutatott, míg nyolc kliensnél a TAYGA a szabad CPU kapacitás hiánya 

miatt már 3%-al (7 085 darab csomag helyett 6 890 darab) kevesebb csomagot tudott 

csak egy másodperc alatt továbbítani. 
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 A memóriafogyasztás mindig alacsony értéket mutatott, és csak nagyon kis mértékben 

növekedett a terhelés növelésével. 

Összefoglalásként elmondható, hogy a TAYGA jól teljesített, a memóriafogyasztása 

minden esetben alacsony volt és a válaszidő megközelítőleg lineárisan növekedett a terhelés 

függvényében. Így a TAYGA teljesítette graceful degradation elvét [30]. 

1 kliensek száma 1 2 4 8 

2 csomagvesztés [%] 0,01 0,01 0,03 0,03 

3 
a ping6 parancs 

válaszideje [ms] 

átlag  0,447 0,957 1,986 4,406 

4 szórás 0,103 0,158 0,321 0,474 

5 maximum 5,202 5,438 8,057 13,965 

6 CPU kihasz-

náltság [%] 

átlag 69,8 84,3 97,8 100,0 

7 szórás 3,3 1,7 2,2 0,1 

8 forgalom mértéke [csomag/s] 5 721 6 614 7 085 6 890 

9 memóriafogyasztás [MB]  10,8 11,4 11,9 12,9 

1. táblázat A TAYGA NAT64 implementáció teljesítménye 

1 kliensek száma 1 2 4 8 

2 csomagvesztés [%] 0,02 0,02 0,02 0,02 

3 
a ping6 parancs 

válaszideje [ms] 

átlag  0,405 0,486 0,606 1,194 

4 szórás 0,050 0,073 0,127 0,250 

5 maximum 1,770 1,433 3,904 7,055 

6 CPU kihasz-

náltság [%] 

átlag 31,7 50,1 80,1 90,3 

7 szórás 5,4 5,0 5,1 4,7 

8 forgalom mértéke [csomag/s] 5 909 11 091 18 367 22 886 

9 memóriafogyasztás [MB]  2,4 3,5 5,5 7,9 

2. táblázat A PF NAT64 implementáció teljesítménye 

B. A PF NAT64 teljesítménymérésének eredményei 

A 2. táblázatban látható eredmények értékelése: 

 A csomagvesztés minden esetben alacsony (0,02%). 

 Amíg rendelkezésre állt jelentős mennyiségű szabad CPU kapacitás, a válaszidő a 

terhelés függvényében lineárisnál kisebb mértékben nőtt. Azonban 4 helyett 8 kliens 

használata esetén a válaszidő már közel megduplázódott. 

 A másodpercenként kiszolgált csomagok száma lényegesen nőni tudott a kliensek 

számának növelésével: 1 helyett 2 kliens esetén közel megduplázódott (5 909 helyett 

11 091), majd az arány csökkent: 4 kliens esetén 18 367 lett, végül 8 kliensnél 22 886, 

ami már a telítődés jeleit mutatja, de még mindig maradt közel 10% kihasználatlan CPU 

kapacitás. 
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 A memóriafogyasztás nagyon alacsony volt, és a kliensek számának függvényében a 

lineárisnál alacsonyabb mértékben emelkedett. 

Összefoglalásként megállapítható, hogy a PF kiváló teljesítményt nyújtott, és amíg 

tesztelni tudtam, viselkedése megfelelt a graceful degradation elvnek, de még 8 kliensnél is 

maradt szabad CPU kapacitása. Memóriafogyasztása is nagyon alacsony volt. 

C. A TAYGA és a PF teljesítőképességének összehasonlítása 

A TAYGA és a PF teljesítményét és válaszidejét a könnyebb értelmezhetőség érdekében 

grafikonokon is ábrázoltam (4. ábra, 5. ábra). Az eredményeket összehasonlítva kijelenthető, 

hogy alacsony terhelés mellett a válaszidők és a továbbított csomagok száma is hasonló 

értékeket mutatott. Azonban komoly túlterhelés esetén a PF 22 886 darab csomagot volt képes 

továbbítani másodpercenként, 1,2 milliszekundumos válaszidővel, míg a TAYGA csak 6 890 

darabot, 4,4 milliszekundumos válaszidő mellett. 

Ennek a nagyon jelentős különbségnek legalább két oka azonosítható: 

1. A TAYGA egy állapotmentes NAT64 megvalósítás, melynek alkalmazásához 

szükség van még egy állapottartó NAT44 használatára is, így minden csomag esetében 

kétszeres manipulációra van szükség. 

2. A TAYGA felhasználói címtérben fut, ezért számára minden csomagot először 

át kell másolni a kernel címtérből a felhasználói címtérbe, ezt követően pedig vissza. 

 

4. ábra A továbbított csomagok másodpercenkénti száma a kliensek számának függvényében 
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5. ábra Válaszidő a kliensek számának függvényében 

A komoly terhelés mellett mutatott jelentős teljesítménybeli különbség ellenére 

kijelenthető, hogy mind a TAYGA, mind pedig a PF stabil, és alkalmazható NAT64 átjáróként. 

Azon hálózatüzemeltetőknek, akik klienseik részéről jelentős IPv6 forgalomra számítanak IPv4 

szerverek irányában, valószínűleg a PF alkalmazása a jobb választás. 

2.1.3. Alkalmazás kompatibilitási vizsgálatok [29] 

Fontos kérdés, hogy vajon a különböző alkalmazások kompatibilisek-e a NAT64-gyel? 

Néhány elterjedt alkalmazás kompatibilitás vizsgálata egy NAT64 implementációval (Ecdysis 

[24]) található [31]-ben és [32]-ban, de további vizsgálatok szükségesek annak megállapítására, 

hogy az egyes implementációk hogyan viselkednek a különböző alkalmazásokkal. 

2.1.3.1. Korábbi kutatási eredmények rövid ismertetése 

2011-ben tizennyolc széles körben használt alkalmazásszintű hálózati protokollt 

vizsgált elméletben és empirikusan Škoberne és Ciglarič virtualizált környezetben [31], annak 

érdekében, hogy kiderítse, hogyan képesek a protokollok az Ecdysis szabad szoftverként 

elérhető állapottartó NAT64 implementációval együttműködni. A következő három 

együttműködési szintet határozták meg a kompatibilitás jelzésére: rossz, feltételes, jó. 

Végkövetkeztetésük alapján a NAT64 és DNS64 együttese nem nyújt megfelelő felhasználói 

élményt, mert a VoIP és az üzenetküldő alkalmazások rosszul működnek együtt a megoldással. 
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2012-ben egy, a Dual-Stack Lite (DS-Lite) és a NAT64 áttérési technikák áramlás alapú 

(flow-based) hibadetektálásával foglalkozó kutatás sikeresen azonosított problémákat a Skype, 

OpenVPN, BitTorrent és a SIP esetében [32]. Az FTP esetében esetlegesen felmerülő 

problémákról a publikáció nem tesz említést. A kutatás azonban végül nem talált használható 

megoldást egy internetszolgáltatói hálózatban a hibák áramlás alapú detektálására. 

Ezek alapján elkerülhetetlen volt különböző NAT64 implementációk további 

alkalmazás kompatibilitási vizsgálatának elvégzése a megfelelő NAT64 átjáró kiválasztásához. 

2.1.3.2. A NAT64 implementációk kiválasztása 

Az Ecdysis [24] volt az első NAT64 implementáció, így vizsgálata természetes 

követelmény lett volna, ráadásul DNS64 támogatással is rendelkezik, azonban 

kompatibilitásának vizsgálata már megtörtént [31] és [32]-ben. Ezért ebben az esetben is két 

másik NAT64 implementáció került kiválasztásra a vizsgálatok elvégzéséhez: TAYGA és PF. 

Mindkettőt röviden bemutattam már korábban. 

A személyi számítógépek széleskörű elterjedtsége miatt a vizsgálatokat számítógépeken 

végeztük, annak ellenére, hogy a TAYGA elérhető OpenWRT [34] rendszeren is. 

2.1.3.3. A vizsgálandó alkalmazások kiválasztása 

A vizsgálatok elvégzéséhez első lépésként a népszerű, sokszor használt alkalmazásokat 

kellett összegyűjteni. A HTTP, HTTPS, SMTP, POP3 és IMAP4 a legfontosabbak, melyek 

vizsgálata megkerülhetetlen. 

Ezen kívül elterjedtek még a Telnet, SSH, FTP, OpenVPN, RDP, Syslog, P2P, SIP 

protokollok. Az egyes protokollok és azok tulajdonságai a 3. táblázatban láthatók. 

2.1.3.1. Vizsgálatok és eredmények 

A vizsgálatok célja annak megállapítása és összehasonlítása volt, hogy az egyes NAT64 

implementációk milyen mértékben kompatibilisek az adott protokollal. 
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alkalmazás protokoll szállítási protokoll port 

HTTP TCP 80 

HTTPS TCP 443 

SMTP TCP 25 

POP3 TCP 110 

IMAP4 TCP 143 

Telnet TCP 23 

SSH TCP 22 

FTP TCP 20,21 

OpenVPN UDP/TCP 1194 

RDP TCP 3389 

Syslog UDP 514 

P2P (BitTorrent) TCP/UDP 6881-6999 

SIP TCP/UDP 5060 

RTP/RTCP SIP-hez UDP 1024-65535 

3. táblázat A megvizsgált protokollok és jellemzőik 

A. A teszthálózat felépítése 

Mivel az egyes alkalmazások eltérő módon működnek, a vizsgálatok elvégzése során is 

többféle hálózati felépítésre volt szükség. Az alkalmazott hálózati struktúrák az egyes 

protokolloknál kerülnek részletesen ismertetésre. 

A tesztrendszer leválasztásra került a labor hálózatáról, ugyanakkor több esetben is 

szükség volt a két hálózat csatlakoztatására, így azt egy 3Com Baseline 2948-SFP Plus switch 

segítségével kialakított VLAN-ok segítségével oldottuk meg. 

A fd5c:6bc1:7bc7:ffff::/64 Unique Local IPv6 Unicast Address (ULA) címet 

alkalmaztuk és 5 számítógépet használtunk különböző szerepkörökben. A két különböző switch 

szimbólum az ábrákon (6. ábra, 7. ábra, 8. ábra és a 9. ábra) ugyanazt a 3Com switchet jelöli, 

azonban különböző VLAN-ok kialakításával. 

B. A NAT64 átjáró beállításai 

1) A TAYGA rendszer beállítása 

A Pentium III számítógépre frissen telepített Debian Squeeze 6.0.6 Linux operációs 

rendszer a 6. ábra alapján került beállításra. 
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3com Baseline 2948-SFP Plus

192.168.100.211/24

192.168.100.221/24

fd5c:6bc1:7bc7:ffff::1/64

fd5c:6bc1:7bc7:ffff::20/64 fd5c:6bc1:7bc7:ffff::21/64

IPv4 szerver

NAT64 
átjáró
DNS64 
szerver

IPv6 kliensek

3com Baseline 2948-SFP Plus

 

6. ábra HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, FTP, Syslog vizsgálatához kialakított teszthálózat 

A /etc/network/interfaces állományban elvégzett beállítások a következők 

voltak: 

#The loopback network interface 
auto lo 
iface lo inet loopback 
#Internal interface 
auto eth1 
iface eth1 inet6 static 
address fd5c:6bc1:7bc7:ffff::1 
netmask 64 
post-up /root/nat64-config.sh 
#External 
auto eth0 
iface eth0 inet static 
address 192.168.100.221 
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netmask 255.255.255.0 
gateway 192.168.100.1 

A TAYGA 0.9.2 verziója került telepítésre NAT64 teszt számítógépre. A tayga.conf 

a következőket tartalmazta: 

tun-device nat64 
ipv4-addr 10.0.0.1 
prefix fd5c:6bc1:7bc7:ffff:ffff:ffff::/96 
dynamic-pool 10.0.0.0/8 
data-dir /var/db/tayga 

A TAYGA indítása a következő szkript segítségével történt: 

#!/bin/bash 
tayga --mktun 
ip link set nat64 up 
#Private IPv4 address space for NAT 
ip addr add 10.0.0.1 dev nat64 
ip route add 10.0.0.0/8 dev nat64 
#NAT64 network specific IPv6 address space 
ip addr add fd5c:6bc1:7bc7:ffff::2 dev nat64 
ip route add fd5c:6bc1:7bc7:ffff:ffff:ffff::/96 \ 
  dev nat64 
#Start TAYGA 
tayga 
#Enable routing 
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 
echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding 
#Enable NAT44 
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.0/8 -o eth0 \ 
  -j MASQUERADE 

Néhány alkalmazásnak szüksége volt névfeloldásra, amihez DNS64-et használtunk. 

Erre a célra a BIND 9.9.2-P1 került kiválasztásra. A /etc/bind/named.conf konfigurációs 

állományban a következő módosításokat végeztük: 

options { 
auth-nxdomain no; 
listen-on-v6 { any; }; 
allow-query { any; }; 
dns64 fd5c:6bc1:7bc7:ffff:ffff:ffff::/96 { }; 
}; 

1) Az OpenBSD rendszer beállítása 

A hálózati beállítások (az /etc/hostname.fxp0 állományban) a következők voltak: 

inet 192.168.100.221 255.255.255.0 
!route add -inet default 192.168.100.1 

A hálózati beállítások (az /etc/hostname.rlp0 állományban) a következők voltak: 



oldal 25 / 119 

 

 

inet6 alias fd5c:6bc1:7bc7:ffff::1 64 

A PF beállításai a NAT64 használatához az /etc/pf.conf állományban a 

következők: 

#NAT64 
pass in on rl0 inet6 from any to \ 
  fd5c:6bc1:7bc7:ffff:ffff:ffff::/96 af-to inet from 192.168.100.221 

Az IPv4 és IPv6 csomagok továbbítása az /etc/sysctl.conf állományban került 

engedélyezésre: 

net.inet.ip.forwarding=1 
net.inet6.ip6.forwarding=1 

A DNS64 beállításai megegyeztek a TAYGA esetében alkalmazottal. 

C. Az IPv6 kliens számítógépek beállítása 

Minden kliens és szerver számítógépre Debian Wheezy 7.1 operációs rendszer került 

telepítésre. A különböző tesztek során alkalmazott beállítások részletes ismertetése 

megtalálható az egyes teszteknél. Itt csak a hálózati beállítások kerülnek ismertetésre 

(/etc/network/interfaces): 

# The loopback network interface 
auto lo 
iface lo inet loopback 
# The primary network interface 
allow-hotplug eth0 
iface eth0 inet6 static 
address fd5c:6bc1:7bc7:ffff::[20-21] # on the first client: 20, \ 
  on the other client: 21 
netmask 64 
gateway fd5c:6bc1:7bc7:ffff::1 
up sleep 1 
post-up /etc/network/routeadd.sh 

A fd5c:6bc1:7bc7:ffff:ffff:ffff::/96 hálózat specifikus NAT64 címtartomány a NAT64 

átjáró felé irányításra került a routeadd.sh szkript segítségével: 

route add -A inet6 fd5c:6bc1:7bc7:ffff:ffff:ffff::/96 \ 
  gw fd5c:6bc1:7bc7:ffff::1 

Az alkalmazott DNS beállítások (az /etc/resolv.conf állományban) a következők 

voltak: 

nameserver fd5c:6bc1:7bc7:ffff::1 

A Windows kliensek esetében is ugyanezek a beállítások történtek. 
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D. Vizsgálatok 

1) HTTP 

A 6. ábra mutatja a vizsgálat során alkalmazott hálózati topológiát. 

A szerver a Debian Wheezyben megtalálható Apache 2.2.22-13 verzióját futtatta, 

melynek telepítése az apt-get install apache2 parancs segítségével történt. A kliens 

számítógépeken a Konqueror internet böngésző segítségével sikerült megnyitni az index.html 

állományt a következő URL használatával, mely IPv6 címbe ágyazott IPv4 címet tartalmaz: 

http://[fd5c:6bc1:7bc7:ffff:ffff:ffff:192.168.100.211] 

2) HTTPS 

A HTTP vizsgálatát követően a következő parancsok segítségével a szerveren 

engedélyezésre került a HTTPS protokoll használata is: 

a2ensite default-ssl 

a2enmod ssl 

A működés ellenőrzése hasonló módon történt, mint a HTTP esetében, azonban az 

URL-ben itt már HTTPS protokoll került megadásra: 

https://[fd5c:6bc1:7bc7:ffff:ffff:ffff:192.168.100.211]  

Ez esetben is problémamentes működés volt tapasztalható. 

3) Telnet 

A szerver a telnet démon disztribúcióban megtalálható 0.17-36-os verzióját futtatta, 

melynek telepítése az apt-get install telnetd parancs segítségével történt. A kliens 

sikeresen csatlakozott a szerverhez a következő parancs kiadását követően: 

telnet fd5c:6bc1:7bc7:ffff:ffff:ffff:192.168.100.211 

4) SSH 

Az OpenSSH szerver 6.0p1-4 verziója az apt-get install openssh-server 

parancs segítségével került telepítésre. A vizsgálat során mindkét kliens esetében kulcs alapú 

hitelesítés került alkalmazásra, ami problémamentesen működött. 

A klienseken a következő parancs segítségével történt a szerverhez csatlakozás: 

ssh fd5c:6bc1:7bc7:ffff:ffff:ffff:192.168.100.211 
 
 
 



oldal 27 / 119 

 

 

5) FTP 

A Proftpd szerver démon 1.3.4a-4+nmu1 verziója az apt-get install proftpd 

parancs segítségével került telepítésre, majd mindkét kliensen egy FTP kliens program 

telepítése történet az apt-get install ftp parancs kiadásával.  

Az FTP két TCP csatornát használ: a vezérlő (control) csatorna a kapcsolat elején kerül 

kiépítésre, és a kapcsolat befejezéséig aktív marad; egy adatcsatorna pedig minden egyes 

állományátvitelhez, vagy könyvtártartalom lekérdezéshez kiépül. Az FTP aktív és passzív 

módban is használható. Aktív mód esetén, ha a kliensnek adatkapcsolatra van szüksége, (a 

vezérlőcsatornán keresztül) elküldi a saját IP címét és az átvitelre kiválasztott port számát. Ezek 

alapján a szerver megnyit egy adatcsatornát a kliens irányába, a kapott IP cím és port adatokat 

felhasználva. Passzív módban az adatcsatorna megnyitása ellentétes irányban történik: ekkor a 

szerver küldi el a kliens részére a kiválasztott IP címet és TCP portot, majd ezek alapján a kliens 

kezdeményezi az adatkapcsolatot. Ha a kliens egy NAT mögött található, úgy csak a passzív 

mód használata jöhet szóba, mert aktív módban a szerver nem tudja létrehozni az adatcsatornát 

a kliens irányában (kivétel ez alól, ha a NAT eszköz rendelkezik úgynevezett FTP protocol 

helper funkcióval). Az FTP működését aktív és passzív módban egyaránt leteszteltük. Az aktív 

mód nem működött, ugyanakkor a passzív mód esetén nem merültek fel problémák. 

6) Syslog-ng 

A syslog-ng 3.3.5-4 verziója került telepítésre a szerveren és a két kliensen is. A kliensek 

esetében a syslog-ng.conf konfigurációs állományban elvégzett módosítások a következők 

voltak: 

# Destinations 
destination server { tcp6("fd5c:6bc1:7bc7:ffff:ffff:ffff:c0a8:64d3" 
port(514)); }; 
# Log paths 
log { source(s_src); destination(server); }; 

A szerver esetében a következő beállítások kerültek alkalmazásra: 

# Sources 
source ipv6client { tcp(port(514) keep-alive(yes)); }; 
# Destinations 
destination ipv6client_file { file("/var/log/ipv6client.log"); }; 
# Log paths 
log { source(ipv6client); destination(ipv6client_file); }; 

A NAT64 átjárón keresztül történő távoli naplózás kifogástalanul működött. 
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7) OpenVPN 

Az OpenVPN beállításainak elvégzése az eddigiekhez képest lényegesen komplexebb 

feladat volt. A vizsgálat elvégzéséhez az eddig alkalmazott hálózatra épülve, egy újat kellett 

kiépíteni, mert szükség volt a laboratóriumi hálózathoz történő csatlakozásra. A 7. ábra mutatja 

be az OpenVPN vizsgálata során alkalmazott hálózati topológiát. 

Két, csak IPv6-ot támogató OpenVPN kliens került beállításra, valamint egy IPv4 

OpenVPN kliens, és az IPv4 OpenVPN szerver. Mindegyik számítógépen a Debian Wheezyben 

megtalálható 2.2.1-8+deb7u2 verziójú OpenVPN került telepítésre, melyeknek a telepítése az 

apt-get install openvpn parancs segítségével történt. 
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172.16.0.6/24
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7. ábra OpenVPN vizsgálatához kialakított teszthálózat 
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Az installációt követően a következő lépések végrehajtásával került sor a tanúsítványok 

előállítására: 

Az openssl-1.0.0.cnf, wichopensslcnf és a pkitool állományok átmásolása 

eredeti helyükről (/usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/ könyvtár) az 

/etc/openvpn könyvtárba. 

Létrehozásra került az /etc/openvpn könyvtárban a keys alkönyvtár. 

Az /etc/openvpn könyvtárban a következő parancsok kerültek kiadásra: 

. /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/vars 

. /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/clean-all  

. /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/build-ca  

. /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/build-dh 

Az /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0 könyvtárban a 

következő parancsok kiadása történt meg: 

./build-key-server server 

./build-key client 

Ezt követően a ca.crt, dh1024.pem, server.crt és server.key állományokat át 

kellett másolni az /etc/openvpn/keys könyvtárból az /etc/openvpn könyvtárba. 

Az OpenVPN-hez mellékelt minta konfigurációs állományban a következő módosítások 

történtek: 

proto udp #First UDP then TCP communication 
dev tun #TUN enabling interface 
server 172.16.0.0 255.255.255.0 #The useable private address space 
duplicate-cn #Multiple clients can use the same key 
group nogroup 
client-to-client #VPN clients can communicate each other 

A ca.crt, client.crt és client.key állományok a szerver 

/etc/openvpn/keys könyvtárból a kliensek /etc/openvpn/keys könyvtárába kerültek 

átmásolásra. Az OpenVPN kliens minta konfigurációs állományon az IPv4 kliens esetében a 

következő módosítások történtek: 

proto udp #First UDP then TCP 
remote 192.168.100.22 1194 #OpenVPN server 

Míg az IPv6 kliens esetében: 

proto udp6 #UDP TCP over IPv6 
remote fd5c:6bc1:7bc7:ffff:ffff:ffff:c0a8:6416 1194 #OpenVPN server 
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A szerveren és a klienseken az OpenVPN folyamatok elindítását követően, mindegyik 

kliens esetében lehetővé vált a felépült VPN csatornákon keresztüli ICMP kommunikáció, mind 

UDP, mind pedig TCP VPN szállítási protokoll használata esetén. 

Az OpenVPN 2.3.0 verziójától kezdődően teljes körű IPv6 támogatással rendelkezik, 

ezen túlmenően a Debian Wheezy rendszerben található OpenVPN nem hivatalos fejlesztői 

módosításokat is tartalmaz az IPv6 támogatás érdekében. Valószínűleg ez volt az oka a NAT64 

átjárón keresztüli problémamentes kommunikációnak [35]. 

8) E-mail (SMTP, POP3, IMAP4) 

A 8. ábra mutatja be a vizsgálatok során alkalmazott teszthálózat felépítését. 

fd5c:6bc1:7bc7:ffff::1/64

fd5c:6bc1:7bc7:ffff::20/64

192.168.100.221/24

NAT64 + DNS64

fd5c:6bc1:7bc7:ffff::21/64

IPv4 levelező szerverek

f2.tilb.sze.hu
192.168.100.22/24

TILB hálózat

f1.tilb.sze.hu
192.168.100.21/24

IPv6 kliensek

 

8. ábra SMTP, POP3, IMAP4 és RDP vizsgálatához kialakított teszthálózat 
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Az életszerű működés érdekében két levelezőszerver került kialakításra. A levelező 

szerverek részére a DNS neveket a laboratórium hálózata biztosította. 

A levelező kliensek szerepét Windows 7 Enterprise és Mozilla Thunderbird 24.0, 

valamint Debian Wheezy 7.1 és KMail 1.13.7 látták el. 

A szervereken az SMTP vizsgálatához Postfix 2.9.6-2, a POP3 vizsgálatához courier-

pop 0.68.2-1, míg az IMAP4 vizsgálatához courier-imap 4.10.0 került telepítésre. A postfix 

main.cf konfigurációs állományának mynetworks hálózatai közé a 192.168.100.0/24 került 

hozzáadásra. A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges postafiókok kerültek létrehozásra. 

Az SMTP, POP3 és IMAP4 vizsgálata során nem sikerült problémát felfedezni, azok 

problémamentesen működtek. 

9) RDP 

Az SMTP esetében is használt teszthálózat került itt is alkalmazásra, azzal a 

különbséggel, hogy csak egy szerver került felhasználásra a vizsgálat elvégzésére. A szerveren 

az xrdp 0.5.0-2 verziója került telepítésre. Mindkét kliens problémamentesen csatlakozott a 

távoli szerverhez a KDE krdc 4.8.4-1+b1 segítségével. 

10) P2P 

Az internetkapcsolat biztosítása érdekében a NAT64 átjáró külső, csak IPv4 címmel 

rendelkező interfésze a laboratóriumi hálózatra csatlakozott. 

A vizsgálatokhoz a kliens számítógépen Windows 7 és a Skype 6.9.0.106 verziója, 

valamint a μTorrent 3.3.2 verziója került telepítésre. 

Sem a BitTorrent, sem pedig a Skype nem működött. 

A Skype nem volt képes sikeres hitelesítést végrehajtani, míg a BitTorrent kliens nem 

tudott állományokat letölteni. 

11) SIP 

A 9. ábra mutatja be a vizsgálatok elvégzéséhez használt hálózati topológiát. 

A Trixbox 2.8.0.4 verziója került telepítésre a SIP proxy szerveren. A Windows kliens 

esetében a Linphone 3.5.2 verziója, míg a Linuxon a Linphone 3.6.1 verziója vizsgálata történt. 
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A hívásindítás és felépítés mindkét kliens esetében sikeresen megtörtént, de a 

telefonokban csend maradt, mert a NAT64 átjárón keresztüli RTP kommunikáció nem 

működött. 

fd5c:6bc1:7bc7:ffff::1/64

fd5c:6bc1:7bc7:ffff::20/64

192.168.100.221/24

NAT64 + DNS64

fd5c:6bc1:7bc7:ffff::21/64

IPv4 kliens

f2.tilb.sze.hu
192.168.100.22/24

TILB hálózat

f1.tilb.sze.hu
192.168.100.21/24

SIP proxy

sipc3

1000

sipc1

2000

sipc2

2100
IPv6 kliensek

 

9. ábra SIP vizsgálatához kialakított teszthálózat 
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2.1.3.2. Az eredmények összefoglalása és értékelése 

Alkalmazás 

protokoll 

PF Tayga Ecdsys 

   [31] [32] 

HTTP I I I I 

HTTPS I I I I 

SMTP I I I I 

POP3 I I I I 

IMAP4 I I I I 

Telnet I I I √ 

SSH I I I I 

FTP passzív mód I I ? ? 

FTP aktív mód N N ? ? 

OpenVPN I I N N 

RDP I I I √ 

Syslog I I √ √ 

Skype N N N N 

BitTorrent N N feltételes N 

SIP N N N N 

4. táblázat NAT64 implementációk kompatibilitása az egyes alklamazásprotokollokkal 

Az elvégzett vizsgálatok, valamint [31] és [32] eredményeit a 4. táblázat foglalja össze. 

Mivel [32] eredményei alapján az FTP protokoll működése nem teljesen egyértelmű, így ott 

„?” szerepel a táblázatban. 

Az eredmények értékelése: 

 Mindkét vizsgált NAT64 implementáció (TAYGA és PF) pontosan ugyanúgy 

viselkedett. 

 A leginkább használt protokollok jelentős része problémamentesen működött. 

 Az FTP passzív módban megfelelően működött. 

 A legjelentősebb különbség a korábbi kutatások és saját eredményeink között az 

OpenVPN problémamentes működése. 

 A legelterjedtebb P2P és VoIP alkalmazások egyáltalán nem működtek. 

 Ahogyan várható volt, a Skype nem működött, mert nem rendelkezett IPv6 támogatással 

[37]. 
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Az eredmények a vizsgálatok elvégzésekori állapotot tükrözik (2013.), mely már 

változhatott, vagy a későbbiekben változhat, a protocol helperek megjelenésének (mint 

ahogyan a NAT 44 esetében is), valamint az alkalmazások fejlesztésének következtében. 

2.1.4. Portszám felhasználási vizsgálatok [36] 

A következőkben a korábbi vizsgálatok során a NAT64-el kompatibilisnek bizonyult 

alkalmazások portszám felhasználása kerül ismertetésre. 

Az IP alapú alkalmazásoknak dedikált cél és forrásportra van szükségük annak 

érdekében, hogy képesek legyenek egymást azonosítani egy átviteli folyamat során. Ezért a 

TCP és az UDP fejlécek egyaránt tartalmaznak két darab két byte hosszúságú mezőt. Ezek 

alapján a maximálisan alkalmazható portok száma elméletben 216=65536 lenne. Néhány 

alkalmazásnak csak néhány portra van szüksége működéséhez, míg vannak olyan 

alkalmazások, melyek lényegesen többet használnak fel (ilyen például egy weblapot 

megjelenítő web böngésző is). Abban az esetben, ha a NAT64 átjáró mögött csak néhány 

felhasználó található, ez a jelenség nem érdemel különösebb figyelmet, azonban szolgáltatói 

környezetben komoly problémát okozhat. 

A [38], [39] és [40] publikációkban találhatók az egyes alkalmazások portszám 

felhasználásával kapcsolatos korábbi kutatási eredmények, azonban ezeket a vizsgálatokat nem 

NAT64 környezetben végezték. Így a kutatók és a hálózati szakemberek számára fontos, a 

további kutatások elvégzése NAT64 környezetben is. 

2.1.4.1. A NAT64 portszám felhasználása 

Egy kommunikációs folyamatban elengedhetetlen, hogy a kommunikáló felek 

azonosítsák egymást. Erre a célra TCP/IP környezetben az alkalmazások a forrás cím + forrás 

port, és a cél cím + cél port kombinációt használják. Néhány alkalmazás egyidejűleg több 

csatornát, kapcsolatot is felhasznál, és a különböző kapcsolatoknak eltérő azonosítókra van 

szükségük, ami ebben az esetben eltérő portszámot jelent. Ez a probléma különösen jelentős a 

weboldalak böngészésekor, mert egy-egy weboldal rengeteg képet, vagy más objektumot 

tartalmazhat. 

Természetesen abban az esetben is szükség van portokra, ha egy csak IPv6 protokollt 

támogató kliens egy csak IPv4 protokollt támogató szerverhez csatlakozik. Az IPv6 kliens és 
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az IPv4 szerver közti kapcsolat biztosításához szükség van egy állapottartó NAT64 átjáró és 

egy DNS64 szerver beiktatására is. 

Egy állapottartó NAT64 átjáró lecseréli a bejövő IPv6 csomag forrás portját egy még 

szabadra, és belső adatbázisában eltárolja az eredeti IPv6 címet és forrás portot, az új IPv4 címet 

és az új portot. Ezt követően küldi el az IPv4 csomagot a saját IPv4 címét megadva forrás 

címként, ezáltal az IPv4 szervertől érkező válasz a NAT64 átjáróra érkezik meg. Amikor a 

NAT64 átjáróra megérkezik az IPv4 válaszcsomag, az átjáró belső adatbázisában megkeresi az 

eredetileg a csomaghoz tartozó forrás IPv6 címet és port számot, és ezeket, valamint a válasz 

csomagban található adatokat felhasználva, összeállítja az IPv6 csomagot, melyet válaszként 

elküld az eredeti kérést elindító kliensnek. 

A port számok kiosztását és felhasználását az Internet Assigned Numbers Authority 

(IANA) nevű felelős szervezet koordinálja [41]. A teljes 0-65535 port tartomány három részre 

került felosztásra: 

 Rendszer portok (System Ports, korábban Well Known Ports): 0-1023 

 Felhasználói portok (User ports, korábban Registered ports): 1024-49151 

 Dinamikus portok (Dynamic ports, másképpen Private ports): 49152-65535 

NAT céljára korábban csak a Dinamikus portok tartománya került felhasználásra, 

manapság azonban a NAT44 és NAT64 átjárók is a 1024-65535 tartományt használják. Minden 

NAT átjáró mögött lévő eszköz ezen a tartományon osztozik. Ha ez a tartomány nem elég nagy 

ahhoz, hogy a NAT64 átjáró minden kliensét kiszolgálja, úgy az átjárónak több publikus IPv4 

címre van szüksége, melyek segítségével megsokszorozhatja a rendelkezésére álló portok 

számát. 

Annak ellenére, hogy az elvégzett vizsgálataink elsősorban a NAT64 port 

felhasználásával foglalkoztak, ez a probléma a NAT44 esetében is fennáll. 

2.1.4.2. Korábbi kutatási eredmények rövid áttekintése 

2010-ben Fourcot és Grelot [38] elvégezte a különböző alkalmazások által felhasznált 

portok darabszámának vizsgálatát. Első lépésben egy Linux átjáró conntrack táblázatát 

dolgozták fel egy 150 felhasználós környezetben. Ezután elvégeztek egy kísérletet a 
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portszámok korlátozásával. Eredményeik alapján a P2P állománymegosztás fogyasztja a 

legnagyobb mértékben a portokat. 

A használható portok elfogyásának hatását vizsgálta 2011-ben Kraemer és Perrin DS-

Lite környezetben [39]. Eredményeik szerint a használható portok hiánya nagyon gyenge 

felhasználói élményhez vezetett. 

Web böngésző segítségével Miyakawa végzett néhány látványos kísérletet korlátozott 

port használat mellett [40]. Emellett azt is megvizsgálta, hogy a weboldalak hány darab TCP 

kapcsolatot igényelnek. Arra a következtetésre jutott, hogy néhány weboldalnak egyidejűleg 

több száz kapcsolatra is szüksége van, ezért minden cím megosztáson alapuló megoldás 

esetében fontos a felhasználónként engedélyezett kapcsolatok számának megfelelő 

meghatározása. 

Mindezek alapján fontos további kutatások elvégzése, melyek egyaránt segítségére 

lehetnek a kutatóknak, valamint a hálózati szakembereknek. Így a NAT64 környezet vizsgálata 

is elengedhetetlen, mert a különböző alkalmazások port felhasználása nagyon fontos szempont 

a NAT64 átjárók kiválasztása és megfelelő konfigurálása érdekében. Emellett az ismertetett 

eredmények segítségére lehetnek más IP cím megosztással kapcsolatos kutatásoknak és 

fejlesztéseknek is. 

2.1.4.3. Az elvégzett mérések hatóköre 

A. Alkalmazások kiválasztása a vizsgálatokhoz 

A korábbi vizsgálatok során NAT64 kompatibilisnek bizonyult alkalmazások port 

felhasználása került mérésre (4. táblázat). 

B. A NAT64 implementációk kiválasztása 

A korábban már ismertetett szempontok alapján került kiválasztásra a már több módon 

is vizsgált két NAT64 implementáció: Linux alatt a TAYGA [25], valamint OpenBSD 

rendszeren a Packet Filter [28]. A két implementáció tulajdonságait korábban ismertettem. 
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C. Az elvégzett mérések 

A vizsgálatok célja annak megállapítása volt, hogy a kiválasztott alkalmazások a 

NAT64 átjárón hány portot használnak fel. Minden tesztet TAYGA és PF NAT64 átjárón is 

elvégeztünk, de az eredmények teljes mértékben megegyeztek. 

A HTTP protokoll portfelhasználása valós weboldalak segítségével, míg a többi 

protokoll laborkörnyezetben telepített, dedikált szerverekkel történt. 

A pontos mérési módszerek és az eredmények a következőkben kerülnek ismertetésre. 

2.1.4.4. HTTP mérési módszerek és eredmények 

A vizsgálatok elvégzéséhez tíz IPv6 címmel nem rendelkező weboldal került 

kiválasztásra az Alexa alapján [42]. Az 5. táblázat tartalmazza a kiválasztott oldalak címét. 

 

Weboldal 

www.amazon.com 

www.ask.com 

www.baidu.com 

www.ebay.com 

www.linkedin.com 

www.live.com 

www.sohu.com 

www.taobao.com 

www.twitter.com 

www.yandex.ru 

5. táblázat Vizsgált weboldalak 

A vizsgálatokat különböző operációs rendszerek és web böngészők felhasználásával 

végeztük annak érdekében, hogy meg lehessen határozni, hogy mely paraméterek befolyásolják 

a portok felhasználását. A következő kombinációk vizsgálata történt: 

Windows 7 Enterprise: 

 Mozilla Firefox 21.0 

 Internet Explorer 10.0.9200.16576 

 Google Chrome 27.0.1453.110 m 

 Opera 12.15 

Debian Wheezy 7.1 Linux + KDE 4.8.4: 
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 Iceweasel 17.0.6 

 Konqueror 4.8.4 

 Google Chrome 28.0.1500.45 

Ubuntu 12.04 LTS Linux: 

 Mozilla Firefox 21.0 

A. HTTP mérések 

A 10. ábra mutatja be a mérésekhez kiépített hálózat topológiáját. A különböző web 

böngészők minden esetben az IPv6 kliens számítógépen kerültek futtatásra, míg a felhasznált 

portok számának mérése a NAT64 átjárón történt. A mérések automatizálásához szkriptek 

készültek, melyek a másik számítógépen is a megfelelő időzítéseket alkalmazva automatikusan 

elindították, majd leállították a méréshez szükséges szkriptet. A 11. ábra ábrázolja a mérések 

során alkalmazott időzítést. 

fd5c:6bc1:7bc7:ffff::1/64

fd5c:6bc1:7bc7:ffff::20/64

192.168.100.221/24

NAT64 + DNS64

IPv6 kliens számítógép

Laboratóriumi hálózat

(internet)

 

10. ábra HTTP mérések során használt hálózati topológia 
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Egy mérés 65 másodpercet vett igénybe. Első lépésben a mérés indítása történt egy 

másodperces késleltetéssel. Két másodperccel később a web böngésző indítása, majd 60 

másodperc leteltével a böngésző leállítását végezte el a szkript, három másodperccel később 

pedig a mérést is leállította. 

t (s)

3 s
Webböngésző fut 60 s

Portok felhasználásának mérése 65 s
1 s

 

11. ábra A mérések időzítése 

Ezek a plusz „védelmi” időtartamok a szinkronizációs problémák elkerülése érdekében 

kerültek a szkriptbe, hiszen egy-egy program (távoli) elindítása és leállítása időt vesz igénybe. 

A kliens számítógépen futtatott szkript segítségével minden mérés tizenegy alkalommal 

került kivitelezésre. A következőkben a Linux szkriptek ismertetése következik. A Windows 

kliensnél alkalmazott szkriptek ugyanezen feladatokat végezték el, azonban a nehézkesebb 

távoli programfuttatás miatt, ezért a szkriptek jóval bonyolultabbak. 

1) Linux kliensek 

A következő shell szkript (starter.sh) került indításra, mely minden, a méréshez 

szükséges folyamat indítását elvégezte: 

#!/bin/bash 
a=[Actual URL] 
b=[Actual folder] 
for c in {1..11} 
do 
  ssh root@fd5c:6bc1:7bc7:ffff::1 \ 
    ./http_metering/$b/$a/http_meter.sh $c & 
  sleep 3 
  [actual browser] www.$a > /dev/null 2>&1 & 
  sleep 60 
  kill $(ps aux | grep [actual browser] | \ 
    awk '{print $2}') > /dev/null 2>&1 
  sleep 5 
done 
 
 
 
 



oldal 40 / 119 

 

 

Információk a szkripthez: 

 Az [Actual URL] és az [Actual folder] értékek minden esetben manuálisan kerültek 

megadásra. 

 A szkript egyszerű, hiszen a távoli szkriptek futtatásához a paraméterátadás egyszerűen 

megvalósítható. 

A Google Chrome böngésző gyorsító tárának kiürítését a szkript elvégezte, míg a többi 

böngésző lehetővé tette, hogy a gyorsító tárazás a böngészőben kerüljön kikapcsolásra. 

2) Windows kliens 

A következő szkript (starter.bat) került indításra, mely minden, a méréshez 

szükséges folyamat indítását elvégezte: 

set A=[Actual URL] 
set B=[Actual folder] 
FOR /L %%C IN (1,1,11) DO ( 
putty.exe -ssh root@fd5c:6bc1:7bc7:ffff::1 -pw lab –m 
C:\Users\Administrator\Desktop\http_metering\%B%\%A%\remote%%C.bat | start 
C:\Users\Administrator\Desktop\http_metering\http_get.bat 
) 

Információk a szkripthez: 

 A FOR ciklus magja egy sor, itt csak a helyhiány miatt került több sorba. 

 A parancssor két parancsot (putty.exe és start) tartalmaz, melyek konkurrens 

módon kerültek indításra a pipe (“|”) jel segítségével. 

 A távoli programok módosítása, az adott mérések elvégzéséhez, ebben az esetben 

manuálisan történt, mert a putty.exe segítségével történő távoli paraméterátadás nem 

működött megfelelően. 

Míg a szkript SSH protokoll segítségével távolról elindította a port szám mérést a 

NAT64 átjárón, azzal egy időben, egy másik szkript segítségével elindította a web böngészőt 

is. Az alább ismertetett szkript (http_get.bat) feladata volt az adott weboldal megnyitása, 

majd 60 másodperccel később a böngésző bezárása. A gyorsító tár funkciója a Firefox és Opera 

web böngészők esetében kikapcsolásra került, míg az Internet Explorer és a Google Chrome 

esetében az előzőekben bemutatott szkript törölte ki azt. 

timeout 3 
start www.[Actual URL] 
timeout 60 
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taskkill /f /im [browser].exe 
exit 

A tizenegy remote[1-11].bat szkript, melyeket a starter.bat szkript indított, a 

következő szkript segítségével került létrehozására: 

set A=[Actual URL] 
set B=[Actual folder] 
cd http_metering 
cd "%B%" 
mkdir "%A%" 
cd "%A%" 
FOR /L %%C IN (1,1,11) DO ( 
echo ./http_metering/%B%/%A%/http_meter.sh %%C > remote%%C.bat 
) 

3) TAYGA NAT64 mérései 

Két szkript végezte a méréseket a NAT64 átjárón. A következő szkript (mkall.sh) 

került indításra minden egyes mérés előtt: 

#!/bin/bash 
a=[Actual URL] 
b=[Actual folder] 
cd /root/http_metering/$b 
mkdir $a 
cd $a 
for i in {1..11} 
do 
  mkdir $i 
done 
 
cat > http_meter.sh <<EOF 
#!/bin/bash 
conntrack -F 
sleep 1 
for j in {1..65} 
do 
  cat /proc/net/ip_conntrack > \ 
    /root/http_metering/$b/$a/\$1/writeout\$j 
  sleep 1 
done 
EOF 
chmod 700 http_meter.sh 

Ez a szkript volt felelős a szükséges könyvtárak és a mérést végző szkript 

előkészítéséért. 

A létrehozott szkript első lépésben kiürítette a conntrack táblázatot, ezt követően pedig 

minden másodpercben rögzítette a táblázat tartalmát. 
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A létrehozott adatállományok feldolgozása a következő szkript segítségével történt: 

#!/bin/bash 
a=[Actual URL] 
b=[Actual folder] 
cd /root/http_metering/$b/$a 
for h in {1..11} 
do 
  for i in {1..65} 
  do 
    c=$(cat /root/http_metering/$b/$a/$h/writeout$i \ 
      | grep src=10. | wc -l) 
    printf "%s\t" "$c" >> /root/http_metering/$b/$a/results 
  done 
  printf "\n" >> /root/http_metering/$b/$a/results 
done 

Ez a szkript első lépésben leszűrte a TAYGA által generált privát IPv4 címeket, majd 

megszámolta azok darabszámát. Ezek a számok mutatták a felhasznált portok számát, minden 

egyes másodpercben. Végül a darabszámokat a results állományban rögzítette. 

4) PF NET64 mérései 

A méréshez az előzőekhez hasonló két szkript került ebben az esetben is felhasználásra. 

A következő szkript (mkall.sh) került elindításra minden egyes mérési sorozat előtt: 

#!/bin/ksh 
a=[Actual URL] 
b=[Actual folder] 
cd /root/http_metering/$b 
mkdir $a 
cd $a 
for i in $(jot 11 1) 
do 
  mkdir $i 
done 
    
cat > http_meter.sh <<EOF 
#!/bin/ksh 
pfctl –Fs #empty state table 
sleep 1 
for j in \$(jot 65 1) 
do 
  pfctl –ss > /root/http_metering/$b/$a/\$1/writeout\$j  
  #print out state table 
  sleep 1 
done 
EOF 
chmod 700 http_meter.sh 
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A feldolgozást végző szkript pedig a következő volt: 

#!/bin/ksh 
a=[Actual URL] 
b=[Actual folder] 
cd /root/http_metering/$b/$a 
for h in $(jot 11 1) 
do 
  for i in $(jot 65 1) 
  do 
    c=$(cat /root/http_metering/$b/$a/$h/writeout$i \ 
    | grep tcp | grep 192.168.100.221 | wc -l) 
    printf "%s\t" "$c" \ 
    >> /root/http_metering/$b/$a/results 
  done 
  printf "\n" >> /root/http_metering/$b/$a/results 
done 

B. HTTP eredmények 

1) Előzetes áttekintés 
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Windows/Firefox 74 28 25 42 18 26 198 135 11 26 

Windows/Opera 58 24 16 32 14 37 140 73 13 20 

Windows/Explorer 67 24 8 37 15 21 123 77 14 19 

Windows/Chrome 48 25 10 30 14 23 122 67 11 18 

Debian/Chrome 52 32 13 48 23 39 122 72 16 23 

Debian/Iceweasel 55 31 25 43 19 25 186 131 12 20 

Debian/Konqueror 35 26 11 39 12 21 122 135 9 17 

Ubuntu/Firefox 52 33 27 40 20 25 166 117 11 21 

6. táblázat Egyes kliens és URL kombinációk maximális portszám felhasználása 

A 6. táblázat az eredményekről egy előzetes áttekintést mutat. A számok az adott web 

böngésző és operációs rendszer kombináció által elhasznált portszámok maximális darabszámát 

mutatják, az adott webcím megnyitása esetén. Az előzetes megfigyelések alapján: 

 Számottevő különbség található a legkevesebb portot felhasználó twitter.com 

(böngészőtől függően 9-16 port), valamint a leginkább portfogyasztó sohu.com (122-

198 port) weboldal között. 
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 Míg egyes oldalak port felhasználása nagymértékben függ a böngészőtől (például 

baidu.com esetében Windows/Explorerrel mérve 8, míg Ubuntu/Firefox esetén 27 

darab), más oldalaknál csak kisebb mértékben befolyásolja a felhasználást a böngésző 

típusa (például az ask.com esetében minden esetben 24 és 33 között van). 

 A cím függvényében ugyanazon böngésző port felhasználása jelentősen függhet a 

böngészőt futtató operációs rendszertől (például az ebay.com, Windows/Chrome 

esetében 30 port, míg Debian/Chrome esetében 48 port). 

A fenti megfigyelések esetén nem szabad megfeledkezni arról, hogy ezek maximális 

értékek, és ha a valós eloszlás helyett ezeket az értékeket használjuk a tervezések, becslések 

során, úgy az túl konzervatív megoldáshoz vezet (természetesen az eloszlás természetének 

függvényében). Ezért egyrészt mélyebb elemzésekre van szükség, másrészt viszont jobban 

használható megoldáshoz vezetne az eloszlások egy darab számra történő lecserélése, hiszen 

az eloszláshoz figyelembeveendő rengeteg paraméter megnehezítheti a lényeg megértését. 

2) Vajon az átlagértékek jellemzik az eloszlást? 

Szándékosan két nagyon eltérő esetet választottam a minimum, maximum és 

átlagértékek grafikus megjelenítéséhez. A 12. ábra és 13. ábra mutatja be ezeket, melyeken a 

hibasávok is ábrázolásra kerültek [átlag - szórás, átlag + szórás]. Az első ábra azt mutatná, hogy 

a szórás értékek (tipikus értéke 8) kicsik az átlag értékekhez (tipikus értéke 139) viszonyítva, 

így az átlag képes jól reprezentálni az eloszlást. Ugyanakkor a második ábra épp az 

ellenkezőjére mutat példát: a szórás értékei összemérhetők az átlagokkal (különösen a 40 és 60 

másodpercek közt). 

Viszont, ha szeretnénk összehasonlítani a különböző böngészők port felhasználás 

viselkedését az idő függvényében, úgy érdemesebb a nyolc vizsgált operációs rendszer és web 

böngésző kombináció esetében az átlagértékeket ábrázolni (még több vonal az ábrán már 

teljesen átláthatatlanná, ezáltal értelmezhetetlenné tenné az eredményeket). 
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12. ábra A sohu.com portszám felhasználása Ubuntu/Firefox böngészővel 

 

13. ábra A twitter.com portszám felhasználása Debian/Iceweasel böngészővel 

3) Hogyan befolyásolja a web böngésző a portszámok felhasználását? 

A 14. ábra mutatja az átlagosan felhasznált portok számát a különböző vizsgált 

operációs rendszerek és böngészők esetében a sohu.com cím megnyitása esetén. 
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14. ábra A sohu.com átlagos portszám felhasználása különböző böngészők esetén 

 

15. ábra A linkedin.com átlagos portszám felhasználása különböző böngészők esetén 
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Az egyes kombinációk közti különbségek jól láthatók az ábrán. Például a maximálisan 

felhasznált portok száma 188,18 (Windows/Firefox), míg a legkisebb érték 107,82 

(Debian/Chrome), ami jelentős különbség. 

Ahogy a 15. ábrán látható, a linkedin.com megnyitása kevesebb port felhasználását 

igényli. Ebben az esetben is jól látható a különbség. A legmagasabb érték 18,36 

(Debian/Icewiesel), míg a legalacsonyabb 10,82 (Debian/Konqueror), ami szintén jelentős 

eltérés. 

4) Hogyan befolyásolja az operációs rendszer a portszámok felhasználását? 

Két különböző web böngésző (Firefox és Chrome) vizsgálata történt meg két operációs 

rendszeren is. Míg a weboldalak többségénél az eredmények megegyeztek, néhány weboldal 

esetében jelentős különbségek fordultak elő. Példaként az amazon.com weboldal Firefox 

böngészővel történt megnyitását ábrázoltuk grafikusan (16. ábra). Az átlagosan használt portok 

számának legnagyobb értéke 55 (Windows), míg a legalacsonyabb 40,18 (Ubuntu). 

A live.com oldal eredményei Chrome web böngészővel megnyitva két operációs 

rendszerrel láthatók a következő ábrán (17. ábra). A felhasznált portok átlagának maximális 

értéke 29,81 (Debian rendszeren), míg Windows rendszeren 21,27, ami szintén jelentős 

különbség. 

 

  

16. ábra Az amazon.com átlagos portszám fogyasztása azonos böngészővel különböző operációs rendszereken 
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17. ábra A live.com átlagos portszám fogyasztása azonos böngészővel különböző operációs rendszereken 

2.1.4.5. FTP mérések és eredmények 

A 18. ábra mutatja az FTP protokoll méréséhez kiépített hálózat topológiáját. A rajz 

tetején látható IPv4-es szerver töltötte be az FTP szerver szerepét. 

A szükséges módosítások elvégzése után, a HTTP mérések esetében is használt 

szkriptek segítségével készültek a mérések. Ahogy a HTTP protokoll esetében is, itt is az 

operációs rendszerek és az FTP kliensek különböző kombinációiban történtek a mérések. A 

megvizsgált különböző kombinációk: 

Windows 7 Enterprise: 

 FileZilla 3.7.3 (1 és 10 párhuzamos letöltés engedélyezésével) 

 Total Commander 8.01 

Debian Wheezy 7.1 Linux: 

 parancssori ftp 0.17-27 

 Midnight Commander 4.8.3-10 

A mérésekhez a következő állományméretek és darabszámok kerültek átvitelre: 
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fd5c:6bc1:7bc7:ffff::1/64

fd5c:6bc1:7bc7:ffff::20/64

192.168.100.221/24

NAT64 + DNS64

Csak IPv6-ot 
támogató kliens

f2.tilb.sze.hu
192.168.100.22/24

Csak IPv4-et 
támogató 

szerver

Labor hálózat

 

18. ábra Az FTP portszám fogyasztásának méréséhez használt hálózat 

A. FTP eredmények 

A mérési eredményeket a 7. táblázat foglalja össze. Az eredmények értékelése: 

 A felhasznált portok száma közel arányos az átvitt állományok darabszámával. 

 A használt portok darabszáma minden esetben nagyobb, mint az átvitt állományok 

száma. 

 A Midnight Commander különböző könyvtárlistákat vitt át, ez a magyarázata a már egy 

állomány átvitele esetén is látható sok port felhasználásának. 

 A Filezilla esetében a 10 párhuzamos átvitel kilenc extra portot eredményezett az 1-es 

átvitelhez képest. 
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File méret (MB) 100 30 x 1 100 x 1 500 

Debian/FTP 2 32 102 2 

Debian/MC 10 39 109 10 

Windows/TC 3 32 102 3 

Windows/Filezilla 1 párhuzamos 4 33 103 4 

Windows/Filezilla 10 párhuzamos - 42 112 - 

7. táblázat A különféle FTP kliensek portszám felhasználása 

2.1.4.6. TELNET, SSH, SCP, OPENVPN, SMTP, POP3, IMAP4, RDP, 

SYSLOG eredmények 

Ezen protokollok az egyszerűség miatt manuálisan kerültek tesztelésre. Az SCP 

vizsgálata az FTP esetében is alkalmazott állományokkal történt. Mindegyik protokoll csak egy 

forrás portot használt fel a kommunikáció során. 

2.1.5. Tézisek 

1. Téziscsoport: DNS64+NAT64 technológia vizsgálata 

1.1. Tézis: NAT64 implementációk teljesítménye és stabilitása 

A DNS64 szerver és a NAT64 átjáró együttes alkalmazása jó megoldásnak bizonyult az 

IPv6 kliensek, és az IPv4 szerverek közti kommunikáció biztosítására. Egy stabil és nagy 

teljesítőképességű NAT64 implementáció kiválasztása és alkalmazása alapvető fontosságú 

feladat lehet egy internetszolgáltató számára. Mind a két vizsgált, szabad szoftverként elérhető 

NAT64 átjáró, a Linuxon futtatott TAYGA, mind pedig az OpenBSD PF-je stabilnak és üzemi 

környezetben használható megoldásnak bizonyult. Alacsony terhelés esetén hasonló 

eredményeket produkáltak, míg magas terhelés esetén a PF, a továbbított csomagok számát 

tekintve 3,3-szoros teljesítménynövekedést mutatott a TAYGÁhoz viszonyítva. A két vizsgált 

implementációból az OpenBSD PF az elsődlegesen ajánlott NAT64 megvalósítás. 

1.2. Tézis: A NAT64 technológia alkalmazásokkal való kompatibilitása 

Az elvégzett vizsgálatok bebizonyították, hogy a DNS64/NAT64 egy jól alkalmazható 

megoldás az IPv4 címtér kimerülése miatt bekövetkezett problémákra, hiszen a legfontosabb 

alkalmazás protokollok képesek sikeresen áthaladni egy NAT64 átjárón. A legnagyobb 

problémát a P2P és a VoIP alkalmazások hiányzó támogatása jelenti. Egy ALG, vagy egy NAT 

helper kifejlesztése ezen protokollokhoz elengedhetetlen a felhasználói igények kielégítéséhez. 
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A megoldás hátránya még, hogy a kiszolgálók, csak a NAT64 által használt IPv4 címet képesek 

naplóállományaikban rögzíteni, ez azonban ALG és CGN alkalmazása esetén is így van. 

1.3. Tézis: A NAT64 technológia portszám használata 

1.3.1. Altézis: Különféle alkalmazások viselkedése 

A megfelelő felhasználói élmény biztosításához szükséges portszámok érdekében 

feltétlenül szükség van a megfelelő számú publikus IPv4 cím biztosítására a NAT64 átjáró 

részére. Az egy felhasználó részére szükséges portok száma leginkább az általa használt 

alkalmazásoktól függ. Egyértelműen bebizonyosodott, hogy a HTTP és FTP protokollt 

használó alkalmazások használják fel a legtöbb portot. Az is bemutatásra került, hogy a HTTP 

és FTP nagyszámú portot fogyasztanak, míg a többi kapcsolatonként csak egy darabot. 

1.3.2. Altézis: Web böngészés portszám fogyasztása 

A web böngészés portszám felhasználása a néhány tíztől a néhány százas nagyságrendig 

terjed, és nagymértékben függ a weboldal tartalmától, de befolyásolja a web böngésző és az azt 

futtató operációs rendszer is. 

1.3.3. Altézis: FTP portszám fogyasztása 

Az FTP segítségével történő állományátvitel portszám felhasználását az átvitelre kerülő 

állományok darabszáma, az alkalmazott FTP kliens, valamint a kliensben engedélyezett 

párhuzamos átvitelek száma befolyásolja. 

1.3.4. Altézis: összefoglaló megállapítások 

Megállapítottam, hogy a felhasznált portok darabszáma, különösen a weboldalak 

esetében, kulcsfontosságú paraméter egy NAT64 átjáró kapacitásának tervezése során és 

további, mélyebb elemzést kíván. 
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2.2. DNS64 

2.2.1. Vizsgálatok [45] 

2.2.1.1. Bevezetés 

Négy szabad szoftverként elérhető DNS64 szerver implementációt választottam ki és 

vizsgáltam meg. A vizsgálatok célja annak megállapítása volt, hogy az egyes implementációk 

milyen teljesítményt nyújtanak, és milyen stabilan működnek különböző szabad szoftverként 

elérhető operációs rendszerek alatt (Linux, OpenBSD, FreeBSD), komoly túlterhelés mellett. 

2.2.1.2. Korábbi kutatási eredmények rövid ismertetése 

2012 óta több publikáció is közlésre került a DNS64 és NAT64 teljesítményével 

kapcsolatosan. A TAYGA NAT64 (valamint a vele terjesztett TOTD DNS64 implementáció) 

és a NAT44 teljesítményének összehasonlítása található meg a [19] cikkben. Az Ecdysis 

NAT64 implementáció (és a hozzá tartozó DNS64 implementáció) teljesítményét hasonlították 

össze a szerzők saját készítésű HTTP ALG-jének teljesítményével a [20] cikkben. Az Ecdysis 

NAT64 implementáció (és vele együtt DNS64 implementációjának), valamint egy NAT-PT és 

egy HTTP ALG teljesítményének összehasonlítása található meg [21]-ben. Ezen publikációk 

mindegyike egy adott DNS64 és vele együtt egy adott NAT64 teljesítményét vizsgálja. 

Egyrészről ez természetes, hiszen a működéshez mindkét szolgáltatásra szükség van, 

ugyanakkor ez a megoldás elfedi az adott DNS64, vagy NAT64 tényleges teljesítményét. 

Annak ellenére, hogy a megfelelő működéshez mindkét szolgáltatásra szükség van, nagyméretű 

hálózatokban a két szolgáltatást általában külön, egymástól független eszközök biztosítják. A 

DNS64 szolgáltatást egy névszerver, míg a NAT64 szolgáltatást egy router nyújtja. Ezért a két 

szolgáltatáshoz a leginkább alkalmas implementáció kiválasztását külön érdemes vizsgálni. 

A BIND DNS64, valamint a TAYGA NAT64 implementációk teljesítménye és 

stabilitása került külön-külön vizsgálatra a [14] cikkben. Mivel mindkét szolgáltatásra csak 

egy-egy implementáció került kiválasztásra, annak ellenére, hogy az stabilnak és gyorsnak 

bizonyult, további kutatások szükségesek, több DNS64 és NAT64 implementáció stabilitásának 

és teljesítményének összehasonlítására. 

Az elérhető DNS64 és NAT64 implementációk ismertetése és az Ecdysis NAT64, 

valamint a BIND DNS64 implementációk vizsgálatával kapcsolatos eredmények találhatók 
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[23]-ban. A kutatók a DNS64 és a DNS CPU felhasználását, valamint a NAT64 és a NAT 

memória és CPU igényét is összehasonlították. Véleményük szerint a DNS64/NAT64 

alkalmazása megfelelő megoldás az internetszolgáltatók számára. Azonban nem volt céljuk a 

különböző DNS64 és NAT64 implementációk teljesítményének, és stabilitásának vizsgálata 

jelentős túlterhelés mellett. 

Korábbi eredményeink alapján [33], a TOTD gyorsabbnak bizonyult a BIND-nál, 

azonban a vizsgálatok során sikerült stabilitási problémákat feltárni, melyeket implementációs 

hiba okozott. A hibát és javítását [46]-ban mutattuk be. Emellett egy jelentős biztonsági 

fejlesztést is készítettünk, melyet a TOTD fejlesztője az 1.5.3-as verzióba beépített. Ez a javított 

verzió elérhető [47]-en. A következő vizsgálatok során, ezt a javított verziót alkalmaztuk. 

2.2.1.3. A DNS64 implementációk kiválasztása 

A BIND [49] vizsgálata elengedhetetlen, mivel az egyik legszélesebb körben használt 

DNS implementáció, amely a 9.8 verziójától kezdődően natív DNS64 támogatást is tartalmaz. 

A BIND egy nagy és komplex szoftver, ami mindegyik DNS funkcionalitást tartalmazza 

(authoritative, recursive, DNSSEC támogatás, stb.). A TOTD ezzel szemben, egy csak a DNS64 

funkcionalitásra fókuszáló kis program, melyet Feike W. Dillema készített a 6net projekt [50] 

keretében. Eredeti verziója szekvenciális tranzakció azonosítókat használt (melyek generálása 

során egy egyszerű programozási hiba okozott problémákat, mely hibát megkerestük és 

kijavítottuk [46]) a DNS üzenetekben, mely lehetővé tette a DNS cache tranzakciós ID 

megjósolhatóságán alapuló támadás kivitelezését. 

Ezt a sebezhetőséget is sikerült megszüntetnünk egy nagyon alacsony számítási igényű 

megoldással, mely a véletlen permutációk és a váltakozó tartományok alkalmazására épült. A 

teljesítménycsökkenés, mely a biztonság növelésének ára volt, gyakorlatilag észrevehetetlen 

[46]. A következő vizsgálatok során a javított TOTD került alkalmazásra. 

Az Unbound [51], ahogy a neve is sugallja a BIND alternatívájaként készült. Készítése 

során a fejlesztők célja a magasabb biztonság és a jobb teljesítmény elérése volt [52]. [53] 

alapján lényegesen gyorsabb, mint a BIND (553. oldal). 

Fontos megjegyezni, hogy a DNS64 szolgáltatás nyújtásához szükséges patchek mind a 

BIND, mind pedig az Unbound rendszerhez az Ecdysis project keretében kerültek kifejlesztésre 

[54]. 
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A PowerDNS [55] egy GPL licensz alatt, szabad szoftverként elérhető DNS szerver, 

melyhez a fejlesztőktől (piaci alapon) támogatás is igényelhető. 2008-ban a harmadik 

legnépszerűbb DNS szerver volt az interneten [56]. 

A vizsgálatok elvégzésekor nem sikerült több, szabad szoftverként elérhető DNS64 

implementációt fellelni. 

Célunk volt mind a négy kiválasztott DNS64 implementáció, mind a három olyan 

szabad szoftverként elérhető operációs rendszer alatt történő vizsgálata, amelyeket elterjedten 

használnak DNS szerver céljára: Linux, OpenBSD and FreeBSD. 

2.2.1.4. Tesztkörnyezet a DNS64 teljesítményvizsgálatok elvégzéséhez 

A. A teszthálózat felépítése 

A vizsgálatok elvégzéséhez egy teszthálózatot építettem ki, melynek topológiája az 

ábrán látható (21. ábra). A teszthálózat központi eleme a DNS64 szerver. 

Dell Precision 490, vagy
SunFire X4150

8x Dell Precision 490 

192.168.100.101/24

2001:738:2c01:8001::1/64

2001:738:2c01:8001::101/64 2001:738:2c01:8001::108/64

Pentium III, vagy
Atom, vagy

Opteron

. . .

192.168.100.105/24

kliens 
számítógépek

TL-SG5426 Vlan 10

kliens1 ckliens8

Labor hálózat

Authoritativ DNS szerver 

teacherb.tilb.sze.hu

TL-SG5426 Vlan 20

DNS64 
szerver

 

19. ábra A DNS64 implementációk teljesítmény és stabilitásvizsgálatok elvégzéséhez használt hálózat felépítése 
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A mérések elvégzéséhez szükség volt egy olyan névtérre, amely: 

 szisztematikusan leírható, 

 csak IPv4-é rezolválható, 

 késleltetés nélkül rezolválható. 

Erre a célra a 10-{0..10}-{0..255}-{0..255}.zonat.tilb.sze.hu névteret használtam. Ezt a 

tartományt rendeltem hozzá a 10.0.0.0 – 10.10.255.255 IPv4 címekhez a teacherb.tilb.sze.hu 

(192.168.100.105) segítségével. 

A DNS64 szerver rendelte hozzá ezeket az IPv4 címeket az 

2001:738:2c01:8001:ffff:ffff:0a00:0000 – 2001:738:2c01:8001:ffff:ffff:0a0a:ffff IPv6 

címtartományhoz. 

A DNS64 mérések során az ábra alján látható, csak IPv6 címekkel rendelkező Dell 

munkaállomások játszották a kliensek szerepét. 

B. A számítógépek konfigurációja 

Három speciális konfigurációjú tesztszámítógépet állítottam össze a DNS64 szerver 

funkció betöltésére. Az első számítógép esetében a rendelkezésemre álló hardver elemekből a 

legalacsonyabb sebességű CPU és legkisebb memória került felhasználásra, így a túlterhelés 

viszonylag kevés kliens segítségével is megvalósítható lett. Az Ethernet hálózati vezérlőkártyák 

azonban 1000BASE-T interfésszel rendelkeztek. Ezt követően két processzor magos, majd 

pedig négy processzor magos számítógépek kerültek kiválasztásra, annak vizsgálatára, hogy az 

egyes implementációk milyen módon képesek kihasználni a jelenleg elterjedt több CPU maggal 

rendelkező rendszereket. 

Első választásunk egy régi IBM eServer xSeries 200 volt. A mérési adatok gyűjtéséhez 

a régi 9.1GB SCSI diszkje helyére egy új SSD került, valamint két egyforma Gigabit Ethernet 

vezérlő került még beépítésre. Az első tesztszámítógép konfigurációja a következő volt: 

 694X-686A alaplap 

 800MHz Intel Pentium III CPU, 256 kB L2 cache és MMX 

 128MB, 133MHz, 60ns ECC SDRAM 

 BestConnection PCI SATA Raid vezérlő + SATA SSD konverter 
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 KF1310MCJ14 32GB SSD 

 Két Intel® PRO/1000 GT Desktop Adapter Gigabit Ethernet hálózati kártya 

Figyelembe veendő, hogy a Gigabit Ethernet vezérlők sebessége a PCI busz korlátai 

miatt csak részben használható ki. A sebesség azonban így is elégséges volt a CPU 

túlterhelésére. 

A tesztek során használt második számítógép egy Intel Atom D525 alapú számítógép: 

 Intel D525MW alaplap integrált 1.8GHz dual core Intel Atom D525 CPU, 1MB L2 

cache processzorral 

 2x 2GB, 800MHz, non-ECC DDR3 SDRAM 

 KF1310MCJ14 32GB SSD 

 Egy integrált és egy Mini PCIe Realtek RTL8111DL Gigabit Ethernet hálózati kártya 

A vizsgálatok során alkalmazott harmadik számítógép egy Sun Fire X4200 M2 szerver: 

 Sun Microsystems Sun Fire X4200 Server alaplap négy darab integrált Intel 82546EB 

Gigabit Ethernet vezérlővel 

 Kettő 2.2GHz Dual Core AMD Opteron 275 CPUs, 1MB L2 cache 

 4x 1GB 400MHz ECC DDR SDRAM 

 SATA SSD konverter 

 KF1310MCJ14 32GB SSD 

Minden más célra (a 8 kliens számítógép és az első két tesztszámítógéppel végzett 

mérésekhez az authoritativ DNS szerver, gyorsabb CPU-val) DELL Precision Workstation 490 

számítógépek kerültek felhasználásra a következő konfigurációban: 

 DELL 0GU083 alaplap Intel 5000X lapkakészlettel 

 Két darab Intel Xeon 5140 2.3GHz dual core processzor 

 4x 1GB 533MHz DDR2 SDRAM (quad channel eléréssel) 

 Broadcom NetXtreme BCM5752 Gigabit Ethernet vezérlő (PCI Express) 
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Az első két tesztszámítógéppel végzett mérési sorozatoknál hasonló munkaállomás 

töltötte be a DNS szerver szerepét, azzal a különbséggel, hogy gyorsabb processzorokat 

tartalmazott: 

 Két Intel Xeon 5160 3.0GHz dual core processzor 

A harmadik tesztszámítógéppel végzett mérések során egy SunFire X4150 Sun Server 

töltötte be az autorithativ DNS szerver szerepét. Ennek konfigurációja a következő volt: 

 Sun Microsystems S92 alaplap 

 Két darab Quad Core Intel Xeon E5440 2.83GHz CPU 

 8GB DDR2 800MHz RAM 

 Két darab near-line SAS 160GB HDDs 

 Két darab Intel 82571EB Gigabit Ethernet hálózati kártya 

 Két darab Intel 80003ES2LAN Gigabit Ethernet hálózati kártya (ezek egyike került 

felhasználásra a mérések során) 

Minden számítógépen Debian Wheezy 7.6 GNU/Linux operációs rendszer került 

telepítésre (a tesztszámítógépen is, amikor Linux rendszerre volt szükség), kivéve az 

authoritativ DNS szervert, melyen 7.1-es verzió futott. Az OpenBSD 5.5-ös, míg a FreeBSD 

10.0-ös verziója került telepítésre. A 64 bites számítógépek minden esetben az operációs 

rendszerek 64 bites verzióját használták. 

V. A DNS64 teljesítménymérése során használt módszerek 

A. IPv4 DNS szerver beállítások 

Az authoritativ DNS szerver (teacherb.tilb.sze.hu) a 192.168.100.105 IP címen volt 

elérhető. A mérések során az authoritativ szerver funkcióját a Debian Wheezy 7.1 

disztribúcióban található BIND 9.8.4-es verziójú szoftver biztosította. 

A 10.0.0.0/16-10.10.0.0/16 IP cím tartomány került bejegyzésre a zonat.tilb.sze.hu 

zónába a megfelelő szimbolikus nevekkel. A következő szkript segítségével került létrehozásra 

a zóna: 

#!/bin/bash 
cat > db.zonat.tilb.sze.hu << EOF 
\$ORIGIN zonat.tilb.sze.hu. 
\$TTL    1 
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@ IN SOA teacherb.tilb.sze.hu. kt.tilb.sze.hu. ( 
                     2012012201 ; Serial 
                          28800 ; Refresh 
                           7200 ; Retry 
                         604800 ; Expire 
                            2 ) ; Min TTL 
@   86400   IN    NS   teacherb.tilb.sze.hu. 
EOF 
for a in {0..10} 
do 
    for b in {0..255} 
    do 
        echo '$'GENERATE 0-255 10-$a-$b-$ IN A \ 
             10.$a.$b.$ >> db.zonat.tilb.sze.hu 
    done 
done 
echo "" >> db.zonat.tilb.sze.hu 

A zóna állomány első, a szimbolikus neveket leíró sora a következőképpen nézett ki: 

$GENERATE 0-255 10-0-0-$ IN A 10.0.0.$ 

Ez a sor megfelel 256 darab „hagyományos” IN A rekordnak. A $GENERATE direktíva 

használata ennek rövidítését szolgálta. 

A szkriptből látszik (ahogy korábban is már említésre került), hogy a szimbolikus 

nevekhez csak A rekordok vannak hozzárendelve (azaz csak IPv4-es címmel rendelkeznek), és 

nincs hozzájuk “AAAA” rekord (azaz IPv6 cím). Így az IPv6 címek (AAAA rekordok) 

generálása a DNS64 szerver feladata. 

B. A DNS szerverek működési módjai 

Amikor egy DNS (vagy DNS64) szerverhez rekurziós kérés érkezik, kétféle működés 

lehetséges: iteratív kérések segítségével saját maga feloldja a kérést, vagy egy másik szervert 

kér meg, hogy az végezze el a névfeloldást. Azt a névszervert, mely saját maga végzi el a 

névfeloldást, rekurzornak, míg azt, amelyik másik szervert kér meg erre, forwardernek nevezik. 

Éles hálózatokban mindkét működési mód elterjedt. Egyrészt sokszor szükség van arra, 

hogy a szerver rekurzorként működve elvégezze a teljes névfeloldást. Másrészt azonban 

biztonsági, vagy más okokból szükség lehet arra, hogy a DNS64 szerver forwarderként 

működjön, és csak a normál cachelő DNS szervernek van joga az interneten lévő más 

névszervereket lekérdezni. Így mindkét működési mód esetén meg kell vizsgálni, hogy mely 

megoldás a legmegfelelőbb. 
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Míg a BIND és a PowerDNS mindkét működési módot támogatja, addig a TOTD csak 

forwarderként funkcionál. Az Unbound (legalábbis a vizsgált verzió) pedig csak rekurzor 

üzemmódban nyújt DNS64 szolgáltatást. Ezért mindegyik DNS64 implementáció 

teljesítményét megvizsgáltam az általa támogatott minden működési módban. 

C. DNS64 szerver beállítások 

A BIND, a TOTD és az Unbound DNS64 implementációk teljesítménye Linux, 

OpenBSD és FreBSD rendszereken, míg a PowerDNS csak Linux rendszer alatt került 

vizsgálatra. 

1) A Linux tesztrendszer előkészítése 

A tesztszámítógépen frissen telepített Debian Wheezy Linux operációs rendszer hálózati 

kártyáit a 19. ábra szerint állítottam be. 

A mérések során a netfilter (iptables) nem került alkalmazásra. A netfilter 

alkalmazásából eredő esetleges problémákról, és lehetséges megoldásaikról bővebb 

információk találhatók [33] cikkünkben. 

2) A BSD rendszerek előkészítése 

A Linux rendszerhez hasonlóan, a hálózati kártyákat a 19. ábra szerint állítottam be. 

A FreeBSD rendszeren nem került telepítésre a PF. 

Az OpenBSD rendszeren a „state keeping” funkciót, a következő sor segítségével 

kikapcsoltam a /etc/pf.conf állományban: 

pass no state 

A beállításnak köszönhetően a PF nem rögzítette a kérdések és válaszok állapotát. 

3) A BIND DNS64 szerver beállítása 

A BIND 9.8.5-P2 verzióját forráskódból fordítottam le a Linux és az OpenBSD 

rendszereken. A FreeBSD 10.0 verzió már tartalmazta a BIND 9.8.7-P1 verzióját. 

A BIND-ban a DNS64 funkcióhoz /etc/bind/named.conf.options állományban 

a dns64 opció segítségével állítottam be a 2001:738:2c01:8001:ffff:ffff::/96 (hálózat-

specifikus) prefixet. Ezt követően a BIND rekurzorként működőképes volt. A következő, 

addicionális beállítások segítségével, a named.conf állományban forwarderként volt 

használható: 

forwarders { 192.168.100.105; }; 
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forward only; 

4) A TOTD DNS64 szerver beállítása 

A TOTD 1.5.3. verziója, a biztonsági javítással került telepítésre. Mivel a TOTD csak 

DNS forwarderként tud működni, úgy került beállításra, hogy a kéréseket továbbítsa a teacherb 

számítógépen telepített BIND irányába. A /etc/totd.conf állomány tartalma a következő 

volt: 

forwarder 192.168.100.105 port 53 
prefix 2001:738:2c01:8001:ffff:ffff:: 
retry 300 

5) Az Unbound DNS64 szerver beállítása 

Az Unbound 1.4.20 verziója az Ecdysis patch-csel került telepítésre. Az 

unbound.conf állomány server szekciója a következő bejegyzéseket tartalmazta: 

private-domain: “sze.hu” 
module-config: “dns64 validator iterator” 
dns64-prefix: 2001:738:2c01:8001:ffff:ffff::/96 

Az Unbound nem nyújt DNS64 szolgáltatást forwarder üzemmódban, így csak 

rekurzorként került beállításra. 

6) A PowerDNS DNS64 szerver beállítása 

A PowerDNS Recursor v3.5.2 vizsgálata történt meg, mely azonban csak Linux 

rendszer alatt működött. (Mivel a Pentium III számítógép segítségével végrehajtott előzetes 

tesztek alatt a vizsgált négy implementációból a PowerDNS bizonyult a leglassabbnak, és BSD 

rendszereken történő lefordítása megoldhatatlannak tűnt, feladtam a BSD rendszereken történő 

vizsgálatát.) 

A recursor.conf konfigurációs állomány tartalma a következő volt: 

lua-dns-script=/etc/powerdns/dns64.lua 
dns64.lua: 
function nodata ( remoteip, domain, qtype, records ) 
    if qtype ~= pdns.AAAA then return -1, {} end  --  only AAAA records 
    setvariable() 
    return "getFakeAAAARecords", domain, \ 
        "2001:738:2c01:8001:ffff:ffff::" 
end 
 
function endswith(s, send) 
    return #s >= #send and s:find(send, #s-#send+1, true) and true or false 
end 
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A kliensek beállítása 

A Dell számítógépeken a Debian Wheezy 7.6 verziója került telepítésre. Ezeken a 

számítógépeken a DNS64 szerver használata került beállításra a következő módon: 

echo "nameserver 2001:738:2c01:8001::1" > /etc/resolv.conf 

D. DNS64 teljesítménymérések 

1) Alap mérő szkriptek 

A DNS64 szerverek CPU és memória felhasználását a kiszolgált kérések számának 

függvényében vizsgáltam. A terhelés mértékét a szkriptek elindítása állította be a különböző 

számú kliens számítógép alkalmazásának segítségével (1, 2, 4 és 8). A kliensektől érkező 

kérések névtereinek átfedését elkerülendő (a DNS cache befolyását megelőzendő), az i. 

klienstől érkező kérés a 10.$i.0.0/16 tartományba tartozó hálózatra vonatkozott. Ezzel a 

módszerrel minden kliens 216 darab különböző névfeloldást volt képes elvégezni. A 

végrehajtási idő megfelelően pontos mérése érdekében összesen 256 darab mérést végeztem, 

melyek mindegyike során 256 címfeloldás került végrehajtásra a Linux rendszer alap host 

parancsával. Az egyes mérések időtartamát a GNU time parancs segítségével mértem. (Ez nem 

azonos a Bash shell time parancsával.) 

A kliensek a következő szkript segítségével hajtottam végre a 256 mérést: 

#!/bin/bash 
i=`cat /etc/hostname|grep -o .$` 
rm dns64-$i.txt 
do 
    for b in {0..255} 
    do 
        /usr/bin/time -f "%E" -o dns64-$i.txt –a ./dns-st-c.sh $i $b 
    done 
done 

A kliens szkriptek szinkronizált indítását broadcast segítségével végeztem, mely 

módszer részletes ismertetésére később kerül sor. 

A dns-st-c.sh szkript (mely két paramétert fogadott) felelt egy 256 szimbolikus név 

feloldását végző mérés végrehajtásáért: 

#!/bin/bash 
for c in {0..252..4} # that is 64 iterations 
do 
    host –t AAAA 10-$1-$2-$c.zonat.tilb.sze.hu & 
    host –t AAAA 10-$1-$2-$((c+1)).zonat.tilb.sze.hu & 
    host –t AAAA 10-$1-$2-$((c+2)).zonat.tilb.sze.hu & 
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    host –t AAAA 10-$1-$2-$((c+3)).zonat.tilb.sze.hu 
done 

A for ciklus magjának minden végrehajtása 4 host parancsot indított, melyből az első 

három aszinkron módon („a háttérben”) került indításra, így a négy parancs konkurrens módon 

futott le. A ciklus magja 64-szer került végrehajtásra, így mindösszesen 256 host parancs 

került futtatásra. (A kliens számítógépek két darab két magos processzorral rendelkeztek, ezért 

került egyidejűleg négy parancs kiadásra, a nagyobb terhelés előidézése érdekében.) 

A [33]-ban ismertetett vizsgálatokkal ellentétben a host parancs a -t AAAA 

paraméterrel került kiadásra, így az MX rekordok lekérdezésére nem került sor. Jelen mérések 

során elsődlegesen az AAAA rekordok vizsgálatára került a hangsúly, mert az internetelérés 

(mint amilyen a web böngészés is) szempontjából ez a legjelentősebb. 

Mivel a dns-st-c.sh bash szkript segítségével a kliens számítógépek nem voltak 

képesek túlterhelni a (négy processzor maggal rendelkező) Sun teszt számítógépet, szükség volt 

egy C program elkészítésére, mely 64 DNS kérést küldött ki. Egy mérés során ez a program 

egyszerre négy példányban került indításra a következő dns-st-c-4.sh bash szkript 

segítségével: 

#!/bin/bash 
dns-st-c $1 $2 0 64 5 & 
dns-st-c $1 $2 64 64 5 & 
dns-st-c $1 $2 128 64 5 & 
dns-st-c $1 $2 192 64 5 

A C program 5 paramétert vár. Az argv[4] tartalmazza a zonat.tilb.sze.hu zónából 

lekérdezni kívánt AAAA rekordok darabszámát, melyekből az első lekérdezésnek az első része 

(hosztnév) a következőkből áll össze: 10 argv[1] argv[2] argv[3]+(0..argv[4]-1). Egy kérés 

elküldése után, minden esetben megvárja a választ, vagy az argv[5]-ben megadott lejárati időt 

(másodperc). Mérete miatt a forráskódot nem ismertetem, de az megtalálható a 

http://ipv6.tilb.sze.hu/STS-DNS64/ címen. 

A mérési sorozatok során a kliensek számát egytől nyolcig növeltem úgy, hogy 1, 2, 4, 

majd 8 klienssel mértem. A végrehajtási idő mellett a DNS64 szolgáltatást biztosító 

tesztszámítógép CPU és a memória felhasználását is rögzítettem. A CPU felhasználás során 

nem közvetlenül a DNS64 szerver folyamat fogyasztását mértem, mert így figyelmen kívül 

maradhatott volna néhány olyan folyamat CPU felhasználása, amely szintén szükséges a 

DNS64 szolgáltatáshoz, mint például a csomagfejlécek feldolgozásának erőforrás szükséglete. 

Ehhez hasonlóan, a DNS64 szerverfolyamat memória felhasználását a rendelkezésre álló 
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szabad memória legjelentősebb csökkenése alapján határoztam meg. Ez a módszer 

eredményezheti azt, hogy más processzek CPU és memória felhasználása is bekerül az 

eredményekbe, de ez lényegesen kisebb probléma, mintha onnan jelentős felhasználás 

kimaradna. Ezek alapján az általam mért értékek a ténylegesen felhasznált értékek felső 

korlátját adják. 

Linux esetében a következő parancs segítségével rögzítettem az erőforrás felhasználást: 

nice -n 10 dstat -T -t -c -m -p -i -I 44,45 -n -N \ 
    eth1,eth2,total -d --unix  --output load.csv 

A BSD operációs rendszerek alatt pedig a következő parancs rögzítette az erőforrás 

felhasználást: 

vmstat -w 1 >load.txt 

2) Automatikus végrehajtás 

A mérések végrehajtását a magasabb pontosság és az emberi munka csökkentése 

érdekében automatizáltam. Erre a célra a netcat [57] segédprogramot választottam ki. A 

netcat program képes egy adott programot (jelen esetben a mérést végrehajtó szkriptet) 

elindítani, ha a hálózaton keresztül a számára megadott porton csomag érkezik. A csomag lehet 

TCP, UDP és UDP broadcast is. A kliensek összehangolt indítására a broadcast módszert 

alkalmaztam. Az 1, 2, 4 és 8 párhuzamos klienssel végzett mérések a felsorolásnak megfelelően 

8, 4, 2, és 1 alkalommal kerültek végrehajtásra. Amennyiben nem mind a nyolc klienssel 

párhuzamosan történt a terhelés, úgy a mérési sorozatok végrehajtása során, a nagyobb 

pontosság érdekében, minden esetben eltérő kliensek végezték a terhelést. (Így minden mérési 

pontban, minden kliens terhelése befolyásolta az eredményt.) A pontos mérések érdekében az 

időt minden számítógép esetében NTP (Network Time Protocol) [58] segítségével 

szinkronizáltam. 

2.2.1.5. Az eredmények bemutatásának módszere 

A mérések hatalmas mennyiségű numerikus adatot produkáltak. Az eredmények több, 

különböző tengely mentén vizsgálhatók: 

 A DNS64 implementációk típusa (BIND, TOTD, Unbound, PowerDNS) 

 Az operációs rendszerek típusa (Linux, OpenBSD, FreeBSD) 

 A működési mód (rekurzor, forwarder) 
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 Kliensek száma (1, 2, 4, 8) 

 A tesztszámítógép processzor architektúrája (Pentium III, Atom, Opteron). 

Ugyanakkor, nem minden kombináció létezik: 

 A TOTD csak forwarderként képes működni 

 Az Unbound DNS64 szerverként csak rekurzorként működik 

 A PowerDNS vizsgálatát csak Linux rendszeren tudtam elvégezni. 

Az elemzések bemutatása az alábbi sorrendben következik: 

Először a DNS64 implementációk önmagukban. Az egyes implementációk 

stabilitásának (az implementáció viselkedése túlterhelés alatt) elemzése, majd a különböző 

operációs rendszerek alatti viselkedése. 

Másodszor, az egyes implementációk egymással kerülnek összehasonlításra. Ennek 

érdekében az összevetések két külön csoportban kerülnek bemutatásra: a forwarderek (BIND, 

TOTD, PowerDNS), valamint a rekurzorok (BIND, Unbound, PowerDNS), 

Harmadszor pedig bemutatásra kerülnek a teszt számítógép processzor 

architektúrájának lehetséges hatását feltáró vizsgálatok eredményei. Ezért elsőként a Pentium 

III processzorral végzett mérések eredményeit ismertetem, majd ezen eredmények összevetése 

történik az Atom és az Opteron processzorra épülő számítógépekkel. 

A rengeteg mért és ismertetett, különféle típusú adat miatt az eredmények táblázatokban 

kerülnek ismertetésre, nem pedig grafikonok segítségével (azok rendkívül nehezen lennének 

csak áttekinthetők). Minden táblázat felépítése csak ez első esetben kerül részletes ismertetésre, 

az azonos felépítésű táblázatokat azonos módon lehet értelmezni. 

2.2.1.6. A Pentium III processzorra épülő tesztszámítógéppel végzett vizsgálatok 

eredményei 

A. A BIND forwarder teljesítménye 

A Pentium III tesztszámítógépen futtatott BIND segítségével megvalósított DNS64 

szerver vizsgálati eredményei a 8. táblázatban láthatók. A táblázat első sora mutatja a futtatás 

során alkalmazott operációs rendszert. A második sorban a terhelés létrehozásához egyidejűleg 

felhasznált kilensek darabszáma látható. (A DNS64 szerverre jutó terhelés ezzel arányos.) 
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A táblázat harmadik, negyedik és ötödik sorában a 256 darab host parancs 

végrehajtásához felhasznált időnek az átlaga, szórása és maximum értéke található (ezt 

nevezem egy kísérletnek). 

A hatodik és hetedik sor mutatja a processzor felhasználás százalékos értékének átlagát 

és szórását. 

A nyolcadik sorban található a DNS64 szolgáltatás memória felhasználásának közelítő 

értéke. (Ezt a paramétert meglehetősen nagy bizonytalansággal tudtam csak mérni, a DNS64 

szerveren futó más processzek, és magának a mérési eredmények rögzítéséhez szükséges 

folyamatok által elhasznált erőforrások miatt.) 

A teszt számítógépen futó DNS64 szerver által másodpercenként kiszolgált kérések N 

számát a kliensek darabszámának (táblázat második sora), és az átlagos végrehajtási időnek 

(táblázat 3. sora) a hányadosa alapján számítottam ki az (1) képlet alkalmazásával. Ezt az 

értéket táblázat utolsó sorában adtam meg. 

idejesivégrehajtáátlagosparancshost

számakliensek
N

_____256

_*256
  (1) 

operációs rendszer Linux OpenBSD FreeBSD 

kliensek száma 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 

256 host parancs 
végreh. idő [s] 

átlag 1,25 1,38 2,69 5,31 1,19 1,28 2,44 4,85 1,41 1,68 3,39 6,68 

szórás 0,01 0,02 0,04 0,07 0,01 0,02 0,03 0,09 0,02 0,02 0,04 0,05 

max. 1,32 1,47 2,78 5,41 1,28 1,43 2,52 4,98 1,49 1,81 3,50 6,78 

CPU haszn. [%] átl. 51,03 93,26 99,17 99,60 48,34 89,93 99,42 99,59 58,18 98,65 99,41 99,67 

szórás 6,94 12,07 8,82 6,17 3,32 4,10 7,39 6,34 3,63 2,45 7,57 5,53 

memóriafogy. [kB] 37,24 57,25 57,29 57,26 30,70 51,86 52,61 51,05 40,50 55,00 56,51 58,69 

kiszolgált kérés. [kérés/s]  204 371 380 386 215 401 420 422 182 306 302 307 

8. táblázat DNS64 teljesítmény: BIND, Forwarder, Pentium III 

operációs rendszer Linux OpenBSD FreeBSD 

kliensek száma 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 

256 host parancs 

végreh. idő [s] 

átlag 0,85 0,89 1,06 2,03 0,87 0,95 1,37 2,54 0,86 0,89 1,10 1,98 
szórás 0,01 0,02 0,02 0,06 0,01 0,02 0,08 0,42 0,01 0,02 0,04 0,10 

max. 0,89 0,94 1,14 2,09 0,95 1,11 1,53 6,35 0,90 1,07 1,24 2,09 

CPU haszn. [%] átl. 13,44 34,18 83,09 98,97 18,81 42,89 69,93 83,62 17,08 36,90 69,66 82,26 

szórás 2,89 5,92 13,45 9,75 2,49 4,08 3,82 2,00 2,54 3,99 4,12 2,18 

memóriafogy. [kB] 1,52 1,02 1,73 1,56 2,47 3,44 2,72 1,26 2,50 2,43 2,75 0,95 

kiszolgált kérés. [kérés/s]  301 578 967 1010 293 540 749 806 298 576 934 1034 

9. táblázat DNS64 teljesítmény: TOTD, Forwarder, Pentium III 

operációs rendszer Linux 

kliensek száma 1 2 4 8 

256 host 

parancs végreh. 
idő [s] 

átlag 1.42 1.91 3.31 6.65 

szórás 0.02 0.05 0.06 0.12 
max. 1.48 2.05 3.48 6.92 

CPU haszn. [%] átl. 57.32 85.66 99.33 99.67 

szórás 7.18 9.49 7.97 5.59 

memóriafogy. [kB] 22.28 59.12 54.36 59.20 

kiszolgált kérés. [kérés/s] 180 268 309 308 

10. táblázat DNS64 teljesítmény: PowerDNS, Forwarder, Pentium III 
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A következőkben a Linux, OpenBSD és a FreeBSD eredmények kerülnek külön-külön 

ismertetésre. 

1) Linux 

Az eredmények alapján, minden vizsgált értéket figyelembe véve a BIND stabilitást 

mutatott. Minden kliens darabszám esetén, a végrehajtási idők (relatíve) nagyon kis szórást 

mutattak, valamint a maximum értékek is csak kis mértékben tértek el az átlagos időktől. 

A terhelés növekedése nem okozott teljesítménycsökkenést, és a rendszer a nagy 

terhelés ellenére sem produkált összeomlásra utaló jeleket sem. Még a processzor közel 100%-

os terhelése mellett is (a terheléssel, azaz a kliensek darabszámával lineáris arányban) csak 

kismértékben nő a válaszidő: az átlagos válaszidő 2,69 és 5,31 másodperc 4 és 8 kliens esetében, 

míg a maximumok 2,78 és 5,41 másodperc. (Az 5,41s is kevesebb, mint a 2,78s kétszerese.) 

Ebben a komoly túlterheléssel járó helyzetben, a másodpercenként kiszolgált kérések 

darabszáma csak kismértékű növekedést mutat (380-ról 386-ra). Ezek alapján kijelenthető, 

hogy a Linux operációs rendszeren futtatott BIND segítségével megvalósított, forwarder 

üzemmódban működő DNS64 szerver megfelel a graceful degradation [30] követelményeinek; 

azaz amennyiben nem áll rendelkezésre a kérések kiszolgálásához elégséges erőforrás, úgy a 

válaszidő csak a terheléssel lineáris arányban nő. 

Ezek mellett a BIND memória felhasználása még magas terhelés esetén is mérsékelt 

(kevesebb, mint 58MB). 

Ez a két tulajdonság lehetővé teszi a Linux rendszeren futtatott BIND segítségével 

megvalósított DNS64 szerver alkalmazását, a válaszidővel szemben szigorú követelményeket 

megszabó, éles hálózatokban is. 

2) OpenBSD 

Az eredmények tanulmányozása alapján kijelenthető, hogy az OpenBSD operációs 

rendszeren futtatott BIND a Linux segítségével megvalósított rendszerhez hasonló stabilitást 

mutat, amellett, hogy eközben kismértékben nagyobb teljesítményt produkál (nyolc egyidejű 

kliens esetén 422 kérést szolgált ki másodpercenként a 386 helyett). 

3) FreeBSD 

Annak ellenére, hogy a kiszolgált kérések darabszámában némi ingadozás figyelhető 

meg (kettő kliens esetén: 306, négy kliensnél: 302, míg nyolcnál: 307), kijelenthető, hogy a 

rendszer teljesíti a graceful degradation követelményeit. 
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4) BIND forwarderként a különböző operációs rendszereken futtatva 

A mutatott stabilitása alapján a BIND mindhárom operációs rendszeren futtatva 

alkalmazható éles, szolgáltatói hálózatok esetében. A legjobb teljesítménymutatókat OpenBSD 

rendszer alatt produkálta, nyolc kliens esetén, másodpercenként 422 kiszolgált kéréssel. 

Ugyanakkor a Linux alatt mutatott eredmények is közel voltak ehhez (386 kérés/másodperc). 

A leggyengébb eredményeket FreeBSD segítségével megvalósított DNS64 szerver esetén 

produkálta (307 kérés/másodperc). Azonban ez a különbség bizonyos esetekben elfogadható 

lehet. Ilyen például a megnövelt biztonság, hiszen a három operációs rendszer közül a FreeBSD 

teszi lehetővé a BIND elkülönített végrehajtási környezetben (jail) történő futtatását [59]. 

B. A TOTD forwarder teljesítménye 

A 9. táblázat mutatja be a TOTD segítségével megvalósított forwarderként üzemelő, 

DNS64 szerver teljesítményét. A szembetűnően alacsony memória felhasználás 

valószínűsíthető oka a gyórsítótár (cache) alkalmazásának hiánya. Ugyan a végrehajtott 

kísérletek oly módon kerültek megtervezésre, hogy a (minden kérés során) eltérő címek 

alkalmazása miatt nem jelentett hátrányt a gyorsítótárazás (caching) hiánya, a valós életben 

előforduló hálózatok esetében a TOTD produkálhat gyengébb eredményeket a BIND 

teljesítményénél (a gyorsítótár alkalmazásának köszönhetően). Emellett viszont a rendkívül 

alacsony memória felhasználása lehetővé teszi a TOTD beágyazott rendszerekben történő 

alkalmazását. 

Fontos megjegyezni, hogy a TOTD memória felhasználása csak nagyságrendi becslés 

lehetett, a korábban már ismertetett problémák miatt. 

1) Linux 

A Linux operációs rendszeren futtatott TOTD stabilnak bizonyult és kiváló 

teljesítményt mutatott (nyolc kliens esetén 1 010 kérés/másodperc). 

2) OpenBSD 

Míg nyolc kliens esetén a végrehajtási idő szórása (0,42 s) megközelítőleg az átlag (2,54 

s) 16,5%-a, és a maximum 6,24 s, nem elfogadhatatlan eredmények, azonban ezek az értékek 

figyelmeztető jelként utalhatnak a stabilitási problémákra. Az a tény, hogy a processzor 

kihasználtság nem tudja megközelíteni a 100%-ot, és a 4 kliens esetén kiszolgált 749 kérés, 

nyolc kliens esetén is csak 806-ig tudott nőni, szintén problémákra utal. Ezek alapján az 

OpenBSD és a TOTD együttes alkalmazása nem ajánlott. 
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3) FreeBSD 

Annak ellenére, hogy a TOTD FreeBSD rendszeren futtatva hasonló eredményeket 

produkált az OpenBSD rendszeren futtatotthoz képest, a TOTD és FreeBSD kombinációjának 

stabilitása megkérdőjelezhetetlen, az egy kísérlet alapján mutatott végrehajtási idők alapján: a 

szórás (0,1 s) nagyon alacsony az átlaghoz (1,98 s) viszonyítva, és a maximum érték (2,09 s) is 

nagyon közel van az átlaghoz. A TOTD teljesítménye is kimagasló: átlagosan 1034 darab kérést 

volt képes kiszolgálni másodpercenként. 

4) TOTD forwarderként a különböző operációs rendszereken futtatva 

Míg a TOTD Linuxon és FreeBSD-n mutatott stabilitása és teljesítménye alapján 

használható éles környezetben is, a legmagasabb teljesítményét FreeBSD alatt produkálta, a 

nyolc kliens esetén másodpercenként 1034 kérés kiszolgálásával. Ugyanakkor a Linux alatti 

teljesítménye nagyon közel volt ehhez az értékhez (1 010 kérés/másodperc). A legalacsonyabb 

teljesítményt (806 kérés/másodperc) OpenBSD alatt produkálta, ráadásul a stabilitása sem volt 

meggyőző. 

C. PowerDNS forwarder Linux alatti teljesítménye 

A PowerDNS segítségével megvalósított DNS64 szerver teljesítményeredményeinek 

összefoglalása a 10. táblázatban található. Az egy kísérelt végrehajtási idejének szórás és a 

maximum értékeit figyelembe véve, a PowerDNS stabilnak bizonyult, és emellett 

memóriafelhasználása is korlátozott volt (kevesebb, mint 60MB). Melyek alapján éles 

rendszerekben is használható, azonban teljesítménye mérsékelt (8 kliens esetén 308 

kérés/másodperc). 

D. A forwarderek összehasonlítása 

Forwarderként alkalmazott DNS64 szerver céljára (Pentium III platformon) a legjobb 

jelölt a TOTD FreeBSD operációs rendszeren futtatva (8 kliens: 1 034 kérés/másodperc), míg 

a TOTD Linux rendszeren ehhez nagyon közeli eredményt produkált (8 kliens: 1 010 

kérés/másodperc). 

A BIND (OpenBSD: 422 kérés/másodperc, Linux: 386 kérés/másodperc, FreeBSD 307 

kérés/másodperc), és a PowerDNS (308 kérés/másodperc) teljesítménye messze elmarad attól, 

azonban stabilnak bizonyult, és így bizonyos esetekben preferált lehet. Azonban ha a 

teljesítmény a legfontosabb szempont, úgy egyértelműen a TOTD az egyetlen választás. A 
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FreeBSD, vagy a Linux operációs rendszer alkalmazása pedig tetszés szerint választható, 

hacsak nincs szükség a FreeBSD biztonsági megoldásaira (Azonban a mérések nem jail 

környezetben történtek). 

E. BIND rekurzor teljesítménye 

A BIND segítségével megvalósított rekurzor DNS64 szerver teljesítményadatai a 11. 

táblázatban láthatók. 

1) Linux 

A forwarderként alkalmazott BIND esetéhez hasonlóan stabilnak mutatkozott minden 

vizsgált paraméter esetében. A nyolc kliens esetén rekurzorként produkált teljesítménye (343 

kérés/másodperc) csak 11%-kal alacsonyabb, a forwarderként produkálthoz (396 

kérés/másodperc) képest. 

 

 

 

operációs rendszer Linux OpenBSD FreeBSD 

kliensek száma 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 

256 host parancs 
végreh. idő [s] 

átlag 1,32 1,50 2,98 5,98 1,22 1,31 2,54 5,19 1,44 1,73 3,43 6,94 

szórás 0,02 0,03 0,05 0,07 0,01 0,02 0,04 0,07 0,02 0,03 0,04 0,06 

max. 1,38 1,60 3,09 6,07 1,34 1,44 2,60 5,30 1,55 1,82 3,55 7,06 

CPU haszn. [%] átl. 54,04 95,27 99,33 99,67 49,27 91,54 99,32 99,62 58,97 97,98 99,41 99,69 

szórás 6,79 11,36 8,03 5,72 3,45 4,72 8,12 6,14 3,46 5,48 7,58 5,44 

memóriafogy. [kB] 35,57 53,06 52,16 52,92 30,44 50,49 51,05 48,83 40,20 53,74 55,43 65,80 

kiszolgált kérés. [kérés/s]  193 342 343 343 211 389 403 394 178 296 299 295 

11. táblázat DNS64 teljesítmény: BIND, Rekurzor, Pentium III 

operációs rendszer Linux OpenBSD FreeBSD 

kliensek száma 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 

256 host parancs 

végreh. idő [s] 

átlag 0,91 0,93 1,02 1,69 0,93 0,96 1,09 1,99 0,95 0,99 1,18 2,14 
szórás 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 

max. 0,94 0,99 1,10 1,74 0,98 1,05 1,22 2,03 1,02 1,16 1,27 2,21 

CPU haszn. [%] átl. 24,19 46,79 82,73 98,37 27,94 53,33 91,53 99,81 30,81 59,07 95,34 99,64 
szórás 4,19 7,37 13,27 12,03 3,02 3,78 2,46 3,97 5,81 7,58 1,88 5,65 

memóriafogy. [kB] 14,59 15,04 14,51 14,88 21,27 20,40 22,86 20,59 20,04 20,37 18,65 18,67 

kiszolgált kérés. [kérés/s]  282 551 999 1211 276 533 944 1032 269 518 866 959 

12. táblázat DNS64 teljesítmény: Unbound, Rekurzor, Pentium III 

operációs rendszer Linux 

kliensek száma 1 2 4 8 

256 host 
parancs végreh. 

idő [s] 

átlag 1,44 1,96 3,43 6,90 
szórás 0,02 0,05 0,06 0,13 

max. 1,50 2,11 3,63 7,17 

CPU haszn. [%] átl. 58,01 85,96 99,34 99,68 

szórás 7,10 9,43 7,98 5,43 

memóriafogy. [kB] 22,57 37,11 54,78 59,46 

kiszolgált kérés. [kérés/s] 177 262 298 297 

13. táblázat DNS64 teljesítmény: PowerDNS, Rekurzor, Linux, Pentium III 
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2) OpenBSD 

Ugyan némi csökkenés mutatkozott a másodpercenként kiszolgált kérések számában 

(négy klienssel 403, míg nyolc kliensnél 394), ez csak 2,2% csökkenés, ráadásul az egy kísérlet 

végrehajtási idejének maximuma (5,3 s) csak kismértékben tér el annak átlagától (5,19 s), 

nagyon kis szórás mellett. Ezek alapján a rendszer stabilnak tekinthető. A nyolc klienssel 

rekurzorként mutatott teljesítménye (394 kérés/másodperc) csak 6,6%-kal alacsonyabb a 

forwarderként produkálthoz (422 kérés/másodperc) képest. 

3) FreeBSD 

Az OpenSDB-hez hasonlóan, egy alacsony (azonban kisebb) teljesítménycsökkenés 

figyelhető meg nyolc klienssel, ami azonban nem kérdőjelezi meg a stabil működést. A 

memóriafogyasztás növekedése (65,8MB) szintén elfogadható mértékű. A nyolc kliensnél 

rekurzorként mutatott teljesítménye (295 kérés/másodperc) csak 3,9%-kal alacsonyabb a 

forwarderként produkálthoz (307 kérés/másodperc) képest. 

4) BIND rekurzorként különböző operációs rendszerek alatt 

Ugyanaz jelenthető ki a rekurzorként alkalmazott BIND-ról, mint a forwarder esetében. 

F. Unbound rekurzor teljesítménye 

Az Unbound rekurzor segítségével megvalósított DNS64 szerver 

teljesítményvizsgálatának eredményeit a 12. táblázatban foglaltam össze. Mivel stabilitási 

problémák nem fordultak elő, így mindegyik operációs rendszer esetén produkált teljesítmény 

együttesen kerül értékelésre. 

Az Unbound mindhárom rendszer alatt stabilnak mutatkozott, és viszonylag alacsony 

memóriafogyasztást produkált. A legmagasabb teljesítményt Linux alatt érte el, nyolc klienssel 

1 211 darab másodpercenkénti kiszolgált kéréssel. Ennél némileg alacsonyabb, de szintén jó 

eredményt produkált OpenBSD (1 032 kérés/másodperc) és FreeBSD (959 kérés/másodperc) 

alatt. Memóriafogyasztása Linux alatt a legalacsonyabb (megközelítőleg 15 MB), és némileg 

magasabb a BSD rendszereken (20-23 MB körül). 

G. PowerDNS rekurzor Linux alatti teljesítménye 

A PowerDNS segítségével megvalósított DNS64 szerver teljesítményvizsgálatának 

eredményeit a 13. táblázatban foglaltam össze. A PowerDNS rekurzor nem mutatott stabilitási 
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problémára utaló jeleket, és teljesítménye nyolc klienssel (297 kérés/másodperc), csak 3,6%-

kal maradt el a forwarder teljesítményétől (308 kérés/másodperc). 

H. Rekurzorok összehasonlítása 

A vizsgált szempontok alapján, rekurzorként működő DNS64 szervernek az 

implementációk közül (Pentium III platformon futtatva) az Unbound és a Linux kombinációja 

a legalkalmasabb jelölt (1211 kérés/s), ráadásul az Unbound, BSD rendszereken futtatva is jó 

teljesítményt produkált (1032 kérés/s OpenBSD rendszeren és 959 kérés/s FreeBSD 

rendszeren). A BIND és a PowerDNS teljesítménye alaposan elmarad ezektől az értékektől 

(megközelítőleg 300-400 kérés/másodperc megválaszolásával). 

2.2.1.7. ATOM processzorral összeállított rendszer vizsgálatának eredményei 

Az Intel Atom tesztszámítógéppel végzett mérési eredmények is bemutatásra kerülnek, 

azonban a kiértékelés során csak a két platform közti különbségek kerülnek ismertetésre. 

Stabilitási problémák csak egy esetben (a TOTD és OpenBSD kombinációja során) 

jelentkeztek. Az Atom processzorra épülő rendszer esetében a memória felhasználás általában 

magasabb volt, mint a Pentium III rendszer esetében (ez a rendszer 4GB RAM-ot tartalmazott 

a 128MB helyett), és ez a felhasználás a kliensek számának növekedésével, nőtt azonban a 

kliensek számának megkétszerezése során a memóriafogyasztás növekedése lényegesen 

elmaradt a kétszerestől, ezáltal nem idézve elő problémát. 

Az eredmények ismertetése előtt pontosítani kell a táblázatban bemutatott processzor 

felhasználás értékeit, mert két egymástól eltérő, azonban ugyanolyan jó gyakorlat létezik. Az 

egyik módszer egy mag teljesítményét veszi 100%-nak, ami két mag esetén 200%-ot jelent. A 

másik metódus az összes mag együttes teljesítményét veszi 100%-nak, így egy kétmagos 

rendszer esetében egy mag 50%. A mérést végző program a második módszert alkalmazta, így 

a táblázatokban is ilyen módon kerülnek bemutatásra az eredmények. 

A. A BIND forwarder teljesítménye 

A BIND segítségével megvalósított DNS64 forwarder szerver 

teljesítményvizsgálatának eredményeit a 14. táblázatban foglaltam össze. 
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operációs rendszer Linux OpenBSD FreeBSD 

kliensek száma 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 

256 host parancs 

végreh. idő [s] 

átlag 0,93 0,96 1,05 1,76 0,98 1,01 1,37 2,80 0,95 0,99 1,13 2,08 
szórás 0,01 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 0,06 0,10 0,01 0,02 0,02 0,02 

max. 0,98 1,03 1,14 1,93 1,03 1,10 1,47 2,95 1,00 1,06 1,19 2,14 

CPU haszn. [%] átl. 22,73 43,86 77,63 91,40 17,46 33,83 51,18 50,75 26,34 51,55 88,16 95,87 
szórás 1,33 1,50 1,60 3,74 1,75 2,13 2,36 4,36 3,17 3,99 2,33 1,23 

memóriafogy. [kB] 48,58 83,95 148,12 187,98 39,56 72,70 112,38 107,42 58,26 92,55 164,15 175,24 

kiszolgált kérés. [kérés/s]  274 533 974 1164 262 506 750 730 268 517 903 987 

14. táblázat DNS64 teljesítmény: BIND, Forwarder, Atom 

operációs rendszer Linux OpenBSD FreeBSD 

kliensek száma 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 

256 host parancs 
végreh. idő [s] 

átlag 0,84 0,84 0,96 1,81 0,84 0,84 0,89 1,52 0,84 0,84 0,88 1,37 

szórás 0,01 0,01 0,02 0,09 0,01 0,02 0,02 0,29 0,01 0,01 0,02 0,08 

max. 0,89 0,88 1,04 1,92 0,88 0,89 0,96 5,58 0,89 0,89 0,95 1,53 

CPU haszn. [%] átl. 4,36 10,98 37,15 51,59 6,22 13,40 30,58 42,08 5,17 12,25 27,59 40,85 
szórás 1,04 1,29 1,81 0,29 1,69 2,21 2,66 4,17 1,29 1,86 2,36 2,26 

memóriafogy. [kB] 1,19 1,08 1,27 1,88 2,21 2,33 2,48 3,73 3,77 3,45 2,98 3,88 

kiszolgált kérés. [kérés/s]  306 606 1062 1128 305 606 1154 1348 306 609 1165 1492 

15. táblázat DNS64 teljesítmény: TOTD, Forwarder, Atom 

operációs rendszer Linux 

kliensek száma 1 2 4 8 

256 host 

parancs végreh. 

idő [s] 

átlag 0,93 0,95 1,12 1,53 

szórás 0,01 0,02 0,03 0,04 

max. 0,97 1,01 1,23 1,63 

CPU haszn. [%] átl. 18,43 36,88 62,92 99,95 
szórás 1,19 1,21 1,71 0,15 

memóriafogy. [kB] 32,94 56,43 88,28 150,13 

kiszolgált kérés. [kérés/s] 276 537 914 1339 

16. táblázat DNS64 teljesítmény: PowerDNS, Forwarder, Atom 

1) Linux 

A tesztszámítógép processzor felhasználása arra utal, hogy a Linux rendszeren futtatott 

BIND profitál a kétmagos architektúrából. Azonban nem képes mindkét processzor mag 

számítási teljesítményét kihasználni: a processzor kihasználás négy kliens esetében 77,63%, 

míg az átlagos végrehajtási idő 1,05s, majd a kliensek számának megkétszerezésével a 

processzor terhelése csak 91,4%-ra nő, míg a végrehajtási idő 1,76s. A BIND nem képes teljes 

mértékben párhuzamosítani feladatait. (Más okok is lehetnek, mint például, hogy az I/O 

kapacitások elégtelensége korlátozza a teljesítményt, de a később bemutatásra kerülő 

PowerDNS rendszer több kérés kiszolgálására képes másodpercenként, így nem más 

erőforrások hiánya okozza a teljesítménykorlátot, hanem a BIND viselkedése). 

2) OpenBSD 

Az OpenBSD alatt futtatott BIND processzor felhasználási értékei azt mutatják, hogy a 

kétmagos architektúrából a rendszer nem profitál. Ugyan négy és nyolc kliens esetében a 

processzor felhasználás kissé meghaladja az 50%-ot, azt a másik magra kiosztott egyéb 

folyamatok produkálják. Az OpenBSD egyszálas felépítése idézi elő ezt a helyzetet.2 

                                                 
2 Bár az OpenBSD kernel az 5.2 verziótól kezdve támogatja a többszálú működést, a BIND OpenBSD verziója még nem. 
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3) FreeBSD 

A processzor felhasználási értékek azt mutatják, hogy a FreeBSD rendszeren futtatott 

BIND számára előnyt biztosít a két processzor mag, azonban nem képes mindkét mag számítási 

teljesítményét teljes mértékben kihasználni. 

4) BIND forwarderként különböző operációs rendszerek alatt 

A Linux alapú rendszer produkálta a legjobb eredményeket, másodpercenként 1164 kérés 

kiszolgálásával, míg a FreeBSD a 987 kérés/másodperc értékkel a második. Az OpenBSD 

egyszálas felépítéséből adódóan a leggyengébb eredményt (730 kérés/másodperc) produkálta. 

Kettőnél is több mag használata esetén még nagyobb hátrányba kerül az OpenBSD-n alapuló 

rendszer. 

B. TOTD forwarder teljesítménye 

A TOTD segítségével megvalósított DNS64 forwarder szerver 

teljesítményvizsgálatának eredményei a 15. táblázatban vannak összefoglalva. Sajnos a TOTD 

egyik operációs rendszer esetében sem tud profitálni a két processzor magos architektúrából, 

mert egy szálon történő futásra készítették. Ez a tulajdonsága előnyt jelenthetne az OpenBSD 

platform esetében, azonban fel kell hívni a figyelmet az OpenBSD operációs rendszeren 

futtatott TOTD stabilitásával kapcsolatos problémára. Erre utal a nyolc kliens esetén mért, a 

végrehajtási idő átlagához (1,52s) képest magas maximum (5,58s) és szórás érték (0,29s). Ezek 

alapján a FreeBSD operációs rendszer alkalmazása ajánlott (1 492 kiszolgált kérés 

másodpercenként), annak ellenére, hogy az OpenBSD sem nyújt számottevően alacsonyabb 

átlagos teljesítményt (1 348 kérés/másodperc). Ha pedig valamilyen oknál fogva a Linux a 

preferált rendszer, úgy szintén stabil és jó teljesítményű megoldást kaphatunk (1 128 

kérés/másodperc). 

C. PowerDNS forwarder teljesítménye 

A PowerDNS segítségével megvalósított DNS64 forwarder szerver 

teljesítményvizsgálatának eredményeit a 16. táblázatban foglaltam össze. A nyolc kliens esetén 

látható 99,95%-os processzor kihasználás azt mutatja, hogy a PowerDNS teljes mértékben 

képes kihasználni a két processzor mag számítási kapacitását. Így másodpercenként 1 339 kérés 

kiszolgálására volt képes. 
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D. Forwarderek összehasonlítása 

A puszta számok alapján, a két magos Atom platformon, a legjobb jelölt egy 

forwarderként alkalmazott DNS64 implementációra a FreeBSD rendszeren futtatott TOTD 

(1 492 kérés/másodperc). Mivel stabilitási problémái miatt az OpenBSD alatt futtatott TOTD 

(1 348 kérés/másodperc) használata nem ajánlott, a második és a harmadik a Linux+PowerDNS 

(1 339 kérés/másodperc), valamint a Linux+BIND (1 164 kérés/másodperc). Azonban a 

PowerDNS és a BIND többszálú működésre képes, így nagyon valószínű, hogy több, mint két 

mag esetén teljesítményük magasabb lesz, mint a TOTD segítségével összeállított rendszeré. 

E. BIND rekurzor teljesítménye 

A BIND segítségével megvalósított DNS64 forwarder szerver 

teljesítményvizsgálatának eredményeit a 17. táblázatban foglaltam össze. Az eredmények 

nagyon hasonlóak a forwarderként használt BIND által produkáltakhoz: A Linux az első (1 054 

kérés/másodperc), a FreeBSD a második (959 kérés/másodperc), végül az egyszálas működése 

miatt az OpenBSD a leglassabb (701 kérés/másodperc). 

F. Unbound rekurzor teljesítménye 

Az Unbound segítségével megvalósított DNS64 forwarder szerver 

teljesítményvizsgálatának eredményeit a 18. táblázatban foglaltam össze. Az Unbound 

egyszálas felépítésű, és nagyon gyors. A legjobb teljesítményt Linux alatt, nyolc klienssel 

másodpercenként 2 122 kiszolgált kéréssel produkálta. Teljesítménye némileg alacsonyabb, de 

még mindig nagyon jó FreeBSD (1 894 kérés/másodperc), és OpenBSD alatt (1 700 

kérés/másodperc). Érdekes, hogy Pentium III számítógépen az Unbound OpenBSD alatt (1 032 

kérés/másodperc) némileg magasabb teljesítményt produkált, mint FreeBSD alatt (959 

kérés/másodperc), míg az Atom processzoros tesztszámítógépen éppen fordítva. Mivel az 

Unbound egyszálas működésű, ez a viselkedése egy fontos figyelmeztető jel arra, hogy az 

architektúrának önmagában is (és nem csak a processzormagok számának) alapvető befolyása 

van a DNS64 implementáció teljesítményére. Az Unbound memória felhasználása nagyon 

alacsony. Linux alatt a legkisebb (megközelítőleg 16MB) és egy kicsit magasabb FreeBSD (18-

20MB) és OpenBSD alatt (23-26MB). 
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operációs rendszer Linux OpenBSD FreeBSD 

kliensek száma 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 

256 host parancs 

végreh. idő [s] 

átlag 0,95 0,98 1,10 1,94 1,00 1,03 1,43 2,92 0,96 1,00 1,16 2,14 
szórás 0,01 0,02 0,02 0,05 0,02 0,03 0,07 0,09 0,01 0,02 0,02 0,03 

max. 0,99 1,09 1,18 2,12 1,05 1,13 1,57 3,05 1,02 1,07 1,23 2,21 

CPU haszn. [%] átl. 24,30 47,27 81,94 92,09 18,23 35,21 51,88 50,45 27,14 53,01 89,52 95,95 
szórás 1,20 1,54 1,96 3,70 1,74 1,94 2,38 4,54 3,24 4,75 2,29 1,27 

memóriafogy. [kB] 49,21 84,67 151,89 175,53 41,50 72,78 108,36 103,21 58,08 91,82 159,40 175,72 

kiszolgált kérés. [kérés/s]  269 521 929 1054 257 495 714 701 267 512 882 959 

17. táblázat DNS64 teljesítmény: BIND, Rekurzor, Atom 

operációs rendszer Linux OpenBSD FreeBSD 

kliensek száma 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 

256 host parancs 

végreh. idő [s] 

átlag 0,85 0,86 0,88 0,96 0,86 0,87 0,90 1,20 0,86 0,87 0,90 1,08 
szórás 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,07 0,01 0,01 0,02 0,02 

max. 0,91 0,90 0,93 1,01 0,92 0,92 0,95 1,33 0,90 0,93 0,95 1,14 

CPU haszn. [%] átl. 8,01 15,94 30,43 50,21 9,91 19,20 36,78 53,92 8,77 18,23 34,83 54,23 

szórás 1,11 1,18 1,15 0,66 1,88 2,31 2,37 4,10 1,58 1,84 2,23 1,56 

memóriafogy. [kB] 16,08 16,02 15,96 15,99 25,57 23,27 22,59 25,75 20,27 18,88 18,71 18,71 

kiszolgált kérés. [kérés/s]  299 594 1161 2122 297 587 1139 1700 297 586 1135 1894 

18. táblázat DNS64 teljesítmény: Unbound, Rekurzor, Atom 

operációs rendszer Linux 

kliensek száma 1 2 4 8 

256 host 

parancs végreh. 
idő [s] 

átlag 0,94 0,96 1,15 1,60 

szórás 0,01 0,02 0,03 0,04 
max. 0,97 1,04 1,28 1,69 

CPU haszn. [%] átl. 19,06 37,81 64,63 99,96 

szórás 1,17 1,30 1,92 0,14 

memóriafogy. [kB] 33,07 56,42 89,01 150,25 

kiszolgált kérés. [kérés/s] 273 531 887 1279 

19. táblázat DNS64 teljesítmény: PowerDNS, Linux, Rekurzor, Atom 

G. PowerDNS rekurzor Linux alatti teljesítménye 

A PowerDNS segítségével megvalósított DNS64 forwarder szerver 

teljesítményvizsgálatának eredményeit a 19. táblázatban foglaltam össze. A PowerDNS képes 

kihasználni mindkét processzormag számítási kapacitását. Így másodpercenként 1 279 kérést 

szolgált ki. 

H. Rekurzorok összehasonlítása 

Annak ellenére, hogy az Unbound egyszálas, a teljesítménye mégis messze a 

legnagyobb, nyolc klienssel, Linux alatt másodpercenként 2 122 kiszolgált kéréssel. 

Alacsonyabb, de ugyanakkor még mindig nagyon jó teljesítményt nyújtott FreeBSD (1 894 

kérés/másodperc) és OpenBSD (1 700 kérés/másodperc) alatt. 

A PowerDNS, mindkét processzormagot kihasználva, másodpercenként csak 1 279 kérést volt 

képes kiszolgálni. A BIND teljesítménye némileg ennél is alacsonyabb. 

Ugyanakkor a PowerDNS és a BIND még több processzormagot tartalmazó rendszereken képes 

lehet túlszárnyalni az Unbound teljesítményét. 
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2.2.1.8. Opteron processzorokkal összeállított rendszer vizsgálatának 

eredményei 

A Sun tesztszámítógéppel végzett mérések eredményeit részletesen ismertetem, 

azonban az elemzések elsődleges célja annak bemutatása, hogy a négy mag használata hogyan 

változtatja meg a DNS64 implementációk egyes operációs rendszerek alatt mutatott 

teljesítményét. 

Két apróbb változtatás van a következő táblázatokban: 

 A 2-4. sorok mutatják a 256 DNS kérés (és nem a host parancs) végrehajtási idejét, mert 

a harmadik tesztszámítógép esetén a már bemutatott C program került alkalmazásra. 

 Az időtartamok esetében, a harmadik tesztszámítógép magas számítási kapacitása miatt, 

már egy másodperc alatti eredmények születtek, így három tizedesig kerülnek 

megadásra az eredmények. 

 

 

operációs rendszer Linux OpenBSD FreeBSD 

kliensek száma 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 

256 host parancs 
végreh. idő [s] 

átlag 0,067 0,098 0,213 0,409 0,094 0,188 0,382 0,783 0,082 0,121 0,239 0,479 

szórás 0,005 0,007 0,017 0,018 0,006 0,005 0,007 0,015 0,010 0,005 0,008 0,012 

max. 0,140 0,170 0,290 0,530 0,180 0,260 0,440 0,860 0,490 0,160 0,290 0,540 

CPU haszn. [%] átl. 57,91 72,20 63,00 69,92 26,15 27,22 27,42 27,28 66,88 87,82 88,68 89,52 

szórás 0,95 1,38 3,02 2,45 0,85 0,87 0,98 0,93 2,10 1,76 1,76 1,74 

memóriafogy. [kB] 49,99 80,69 147,26 277,24 38,32 67,65 123,12 233,85 62,61 94,41 169,41 303,61 

kiszolgált kérés. [kérés/s]  3838 5208 4816 5003 2721 2724 2682 2615 3130 4215 4290 4272 

20. táblázat DNS64 teljesítmény: BIND, Forwarder, Opteron 

operációs rendszer Linux OpenBSD FreeBSD 

kliensek száma 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 

256 host parancs 

végreh. idő [s] 

átlag 0,081 0,169 0,357 0,775 0,063 0,129 0,271 0,572 0,058 0,117 0,240 0,509 
szórás 0,029 0,052 0,095 0,102 0,012 0,021 0,035 0,052 0,009 0,021 0,067 0,058 

max. 0,190 0,310 1,070 1,230 0,360 0,200 0,370 0,690 0,080 0,160 1,040 0,740 

CPU haszn. [%] átl. 23,95 25,15 25,14 25,24 25,33 27,58 27,38 27,25 23,95 26,42 26,69 26,71 
szórás 0,33 0,41 0,33 0,37 0,79 0,78 1,01 0,92 0,98 0,69 0,54 0,61 

memóriafogy. [kB] 1,58 1,73 2,04 1,46 2,61 2,60 2,63 2,25 5,79 5,90 3,98 5,00 

kiszolgált kérés. [kérés/s]  3180 3025 2871 2642 4035 3978 3779 3582 4428 4366 4275 4025 

21. táblázat DNS64 teljesítmény: TOTD, Forwarder, Opteron 

operációs rendszer Linux 

kliensek száma 1 2 4 8 

256 host 

parancs végreh. 
idő [s] 

átlag 0,070 0,099 0,179 0,366 

szórás 0,003 0,012 0,011 0,019 
max. 0,130 0,190 0,240 0,440 

CPU haszn. [%] átl. 42,47 60,20 96,90 97,59 

szórás 0,59 2,69 0,53 0,37 

memóriafogy. [kB] 35,28 64,61 96,20 160,20 

kiszolgált kérés. [kérés/s] 3670 5146 5723 5600 

22. táblázat DNS64 teljesítmény: PowerDNS, Forwarder, Opteron 
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A. A BIND forwarder teljesítménye 

A BIND segítségével megvalósított DNS64 forwarder szerver 

teljesítményvizsgálatának eredményei a 20. táblázatban vannak összefoglalva. 

A processzor kihasználtsága arra utal, hogy a BIND Linux rendszeren futtatva profitál 

a négy magból, azonban lényegesen elmarad a processzorok teljes kihasználásától: a processzor 

használata mindig 75% alatt marad (ami három mag számítási kapacitásának felel meg). A 

BIND OpenBSD alatt csak kismértékben jut előnyhöz a több mag számítási kapacitása miatt, 

négy klienssel, a processzorok 25%-a (ami egy magot jelent) helyett, mindössze 27,42%-át volt 

képes kihasználni. Ez azonban jelentéktelen különbség. A BIND a legmagasabb 

processzorkihasználtságot FreeBSD alatt produkálta, nyolc kliens esetén, 89,52%-kal, ami 

lényegesen jobb érték, mint a Linux alatt mért, de még mindig nem 100%. Ugyanakkor a 

másodpercenként kiszolgált kérések számát tekintve, a Linux alapú rendszer teljesített a 

legjobban, megközelítőleg 5 000 kéréssel. 

B. TOTD forwarder teljesítménye 

A TOTD segítségével megvalósított DNS64 forwarder szerver 

teljesítményvizsgálatának eredményei a 21. táblázatban vannak összefoglalva. Míg Linux alatt 

a processzor használat mindig 25.3% alatt maradt, a rendszer 2-3%-ot tudott profitálni a több 

processzormagból OpenBSD esetében. A TOTD legjobb teljesítményét FreeBSD rendszeren 

produkálta. Több, mint 4 000 kérést szolgált ki másodpercenként. (Teljesítménye mindhárom 

operációs rendszer alatt kismértékű csökkenést mutatott, egytől nyolc kliensig növekvő terhelés 

mellett.) 

C. PowerDNS forwarder teljesítménye 

A PowerDNS segítségével megvalósított DNS64 forwarder szerver 

teljesítményvizsgálatának eredményei a 22. táblázatban vannak összefoglalva. A processzor 

használati értékek azt mutatják, hogy a PowerDNS, Linux rendszeren közel teljesen képes a 

négy magot kihasználni (nyolc kliens esetén 97,59%). A PowerDNS 5 600 kérést szolgált ki, 

nyolc kliens terhelése mellett. 

D. A forwarderek összehasonlítása 

A forwarderként üzemelő DNS64 szerver közül a PowerDNS teljesített a legjobban, 

közel teljes mértékben kihasználva mind a négy processzor mag számítási kapacitását. Fontos, 
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hogy ezt az eredményt komoly túlterhelés mellett produkálta, míg alacsony terhelés (1-2 kliens 

esetén) mellett a BIND hasonló eredményt mutatott, a PowerDNShez. A TOTD végzett a 

harmadik helyen, de ha a FreeBSD rendszert nézzük, úgy teljesítménye gyakorlatilag azonos a 

BIND 2, 4 és 8 klienssel (megközelítőleg 4 000 kérés/s) produkált eredményével. Egy klienssel 

viszont a TOTD (4 438 kérés/másodperc) jelentősen túlteljesítette a BIND (3 130 

kérés/másodperc) implementációt. 

Ahogy várható volt, a BIND és a PowerDNS mindkét többszálas futtatásra képes operációs 

rendszeren (Linux és FreeBSD) túlteljesítette a TOTD implementációt. 

E. BIND rekurzor teljesítménye 

A BIND segítségével megvalósított DNS64 forwarder szerver 

teljesítményvizsgálatának eredményeit a 23. táblázatban foglaltam össze. Az eredmények 

hasonlóak a forwarderként futtatott BIND számaihoz, azonban a várthoz képest némileg 

alacsonyabbak. 

 

 

operációs rendszer Linux OpenBSD FreeBSD 

kliensek száma 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 

256 host parancs 
végreh. idő [s] 

átlag 0,071 0,103 0,219 0,427 0,100 0,201 0,411 0,839 0,086 0,123 0,243 0,491 

szórás 0,015 0,006 0,014 0,015 0,003 0,003 0,008 0,015 0,006 0,005 0,007 0,014 

max. 0,600 0,190 0,290 0,530 0,180 0,250 0,470 0,930 0,140 0,160 0,290 0,560 

CPU haszn. [%] átl. 58,79 75,46 70,10 76,03 26,24 27,30 27,20 27,15 67,26 88,74 89,23 90,10 

szórás 2,09 1,49 2,44 2,40 0,82 0,85 0,80 0,97 2,40 1,76 1,85 1,88 

memóriafogy. [kB] 51,23 81,39 150,08 282,29 38,34 67,54 122,23 234,67 62,84 94,46 167,32 302,92 

kiszolgált kérés. [kérés/s]  3623 4961 4682 4796 2555 2553 2491 2440 2994 4151 4208 4170 

23. táblázat DNS64 teljesítmény: BIND, Rekurzor, Opteron 

operációs rendszer Linux OpenBSD FreeBSD 

kliensek száma 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 

256 host parancs 
végreh. idő [s] 

átlag 0,041 0,070 0,137 0,271 0,054 0,083 0,168 0,347 0,050 0,070 0,135 0,281 

szórás 0,004 0,002 0,005 0,027 0,006 0,005 0,007 0,019 0,003 0,003 0,005 0,016 

max. 0,100 0,140 0,160 0,320 0,170 0,160 0,250 0,400 0,140 0,110 0,150 0,330 

CPU haszn. [%] átl. 21,09 24,92 25,15 25,50 21,46 28,32 28,20 28,40 20,59 27,08 27,61 27,43 
szórás 0,65 0,40 0,35 0,75 1,63 0,85 1,05 0,97 1,28 0,78 0,65 0,62 

memóriafogy. [kB] 16,36 15,63 15,97 15,52 22,48 23,73 23,65 22,71 21,87 20,07 21,88 20,15 

kiszolgált kérés. [kérés/s]  6259 7314 7493 7545 4725 6195 6087 5900 5101 7349 7610 7291 

24. táblázat DNS64 teljesítmény: Unbound, Rekurzor, Opteron 

operációs rendszer Linux 

kliensek száma 1 2 4 8 

256 host 
parancs végreh. 

idő [s] 

átlag 0,071 0,101 0,184 0,378 
szórás 0,011 0,015 0,012 0,019 

max. 0,360 0,310 0,360 0,460 

CPU haszn. [%] átl. 42,86 61,09 96,89 97,70 
szórás 0,57 2,62 0,54 0,39 

memóriafogy. [kB] 35,44 64,02 96,45 159,04 

kiszolgált kérés. [kérés/s] 3616 5065 5560 5425 

25. táblázat DNS64 teljesítmény: PowerDNS, Linux, Rekurzor, Opteron 
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F. Unbound rekurzor eredmények 

Az Unbound segítségével megvalósított DNS64 forwarder szerver 

teljesítményvizsgálatának eredményeit a 24. táblázatban foglaltam össze. Míg Linux alatt a 

processzor kihasználtsága sehol sem haladja meg a 25,5%-ot, a rendszer 3-4%-ot profitál a több 

magból a BSD rendszerek alatt. Az Unbound a legjobb teljesítményt Linux alatt produkálta, a 

másodpercenként kiszolgált kérések számának 7 545-ig növekedésével (8 kliens mellett), 

azonban FreeBSD alatt is nagyon hasonló eredményeket ért el. Annak ellenére, hogy négy 

kliens esetén a FreeBSD némileg túlteljesített a Linux alapú rendszeren (7 610 és 7 493 

kérés/másodperc), más eredmények, valamint a nyolc kliens esetén mutatott teljesítmény 

visszaesése miatt csak a második helyre jogosult. A két BSD rendszer által már korábban is 

megfigyelt tendencia folytatódott: az OpenBSD alapú rendszer teljesítménye (megközelítőleg 

6 000 kérés/másodperc 2, 4, és 8 kliens esetén) láthatóan alacsonyabb a FreeBSD 

eredményeinél. 

G. PowerDNS rekurzor teljesítménye 

A PowerDNS segítségével megvalósított DNS64 forwarder szerver 

teljesítményvizsgálatának eredményeit a 25. táblázatban foglaltam össze. A processzor 

kihasználtsága azt mutatja, hogy Linux alatt a PowerDNS közel teljes mértékben képes 

kihasználni a négy magot (nyolc kliens esetén 97,7%). Nyolc kliens esetén a PowerDNS 

másodpercenként 5 425 kérést szolgált ki. 

H. Rekurzorok összehasonlítása 

A rekurzorok között, jelentős különbséggel az Unbound teljesített a legjobban. Nyolc 

kliens esetén másodpercenként 7 545 kérést szolgált ki, míg a PowerDNS csak 5 425, a BIND 

pedig 4 796 darabot. A kétmagos rendszerek eredményei alapján, a PowerDNS és az Unbound 

volt várható az első és a második helyre, azonban nem ez történt: az Unbound jelentősen 

túlteljesített a PowerDNS-en, annak ellenére, hogy az Unbound egyszálas és a PowerDNS közel 

teljesen kihasználta mind a négy magot. 
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Működési 

mód 

Operációs 

rendszer 

Intel Pentium III 

(egy mag) 

Intel Atom  

(két mag) 

AMD Opteron  

(négy mag) 

forwarder 

Linux TOTD PowerDNS PowerDNS 

1010 1339 5600 

BSD TOTD TOTD BIND 

1034/FreeBSD 1492/FreeBSD 4272/FreeBSD 

rekurzor 

Linux 
Unbound Unbound Unbound 

1211 2122 7545 

BSD 
Unbound Unbound Unbound 

1032/OpenBSD, 

959/FreeBSD 

1894/FreeBSD 7291/FreeBSD 

26. táblázat DNS64 implementáció kiválasztása 

2.2.1.9. Tanácsok az implementáció kiválasztásához 

A célnak leginkább megfelelő DNS64 implementáció egyszerű kiválasztásához 

találhatók információk a következőkben. A teljesítmény alapján történő kiválasztáshoz a 26. 

táblázat foglalja össze minden vizsgált processzor és operációs rendszer esetében az adatokat 

(mind a forwarder, mind pedig a rekurzor esetben). Ezen kívül a nyolc kliens esetén, 

másodpercenként kiszolgált kérések száma került a táblázatba, ami az egyik legfontosabb 

paraméter lehet a döntés meghozatalakor abban az esetben, ha nincs olyan speciális preferencia, 

mely a Linux, vagy a BSD rendszer mellett szól. (Megjegyzendő, hogy néhány esetben, az 

egyes implementációk teljesítménye magasabb volt kevesebb kliens esetén, azonban a 

táblázatban minden esetben a nyolc klienssel produkált számok kerültek feltüntetésre.) 

2.2.2. Tézisek 

2. Téziscsoport: DNS64 kiszolgálók teljesítményének és stabilitásának vizsgálata 

2.1. Tézis: DNS64 implementációk stabilitása 

Egy kivétellel mindegyik implementáció stabilnak bizonyult. Egyedül az OpenBSD 

alatt futtatott TOTD mutatott stabilitási problémára utaló jeleket Pentium III és Atom 

rendszereken. 

2.2. Tézis: DNS64 implementációk teljesítménye 

2.2.1. Altézis: Teljesítmény függése a processzor architektúrától 

Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a processzor architektúra nagymértékben 

befolyásolja a megvizsgált DNS64 implementációk teljesítményét. A vizsgálatokat érdemes 

elvégezni nyolc és többmagos rendszerek, valamint eltérő processzortípusok esetén is. 
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2.2.2. Altézis: 1 CPU mag, forwarder 

Az egy magos Pentium III platformon megvalósított forwarderek közül egyértelműen a 

FreeBSD (1 034 kérés/másodperc) és a Linux (1 010 kérés/másodperc) alatt futtatott TOTD 

bizonyult a legjobbnak, megközelítőleg 2,5-szeresen túlteljesítve az OpenBSD alatt futtatott 

BIND teljesítményét (422 kérés/másodperc), míg a PowerDNS csak 308 kérés kiszolgálására 

volt képes másodpercenként. 

2.2.3. Altézis: 1 CPU mag, recursor 

A Pentium III platformon, a rekurzorok közül a Linux alatt futtatott Unbound (1 211 

kérés/másodperc) teljesített a legjobban, míg OpenBSD rendszeren (1 032 kérés/másodperc) és 

FreeBSD rendszeren (959 kérés/másodperc) futtatva sem jelentős a hátránya. A BIND 

legjobban OpenBSD alatt teljesített (394 kérés/másodperc), míg a PowerDNS (297 

kérés/másodperc) értékkel messze lemaradva, az utolsó helyen végzett. 

2.2.4. Altézis: 4 CPU mag, forwarder 

A processzor magok számának növekedése megváltoztatja az eredményt. Négy magon 

a legjobban a PowerDNS (5 600 kérés/másodperc) teljesít, míg a második a Linux alatt futtatott 

BIND (5 003 kérés/másodperc). Figyelemre méltó a FreeBSD alatt futtatott TOTD 

teljesítménye is (4 025 kérés/másodperc), hiszen azt csak egy mag használata mellett érte el. 

2.2.5. Altézis: 4 CPU mag, recursor 

A rekurzorok esetében az egy szálas Unbound magas előnnyel tartotta meg első helyét, 

Linux alatt futtatva (7 545 kérés/másodperc), de a FreeBSD alatt (7 291 kérés/másodperc) sem 

sokkal maradt le ettől. 

2.2.6. Altézis: több CPU mag számítási teljesítményének kihasználása 

A PowerDNS (5 425 kérés/másodperc) szinte teljes mértékben képes volt kihasználni a 

négy mag számítási kapacitását, míg a Linux alatt futtatott BIND (4 796 kérés/másodperc) csak 

megközelítőleg három magot használt fel. 
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2.3. 6to4 

2.3.1. A 6to4 megoldás 

A 6to4 célja annak lehetővé tétele, hogy egy IPv4 környezetben lévő, de IPv6 protokollt 

is támogató eszköz kommunikálhasson más, hasonló helyzetben lévő IPv6 eszközzel, vagy a 

natív IPv6 Internettel. A megoldás egy „automatikus tunnel”, mely az IPv6 csomagokat IPv4 

csomagokba ágyazza be (mint ahogy a konfigurált IPv4 fölötti IPv6 tunnel is, a 41-es protokollt 

használva [68]) 

Az IPv6 protokollt támogató eszköz lehet egy 6to4 pszeudo-interfésszel rendelkező 

hoszt, amely végrehajtja az IPv6 csomagok IPv4 csomagokba történő beágyazását, az ellenkező 

irányban pedig elvégzi a kicsomagolást. Ekkor beszélünk 6to4 hosztról. 

Az is lehetséges ugyanakkor, hogy több IPv6 eszköz található egy IPv6 hálózaton egy 

6to4 router mögött, amely router elvégzi az IPv6 csomagok IPv4 csomagokba történő 

beágyazását, valamint az ellenkező irányban azok kicsomagolását is. Ezek az IPv6 eszközök 

képesek kommunikálni más 6to4 IPv6 eszközökkel, vagy a natív IPv6 Internettel. Utóbbi 

esetben az IPv4 és az IPv6 Internet határán szükség van egy 6to4 relay eszközre (20. ábra). 

IPv6 sziget

IPv4 Internet

6to4 Router
2002:c000:208:0::1

Kliens
2002:c000:208:0::2

IPv6 Internet

6to4 Relay
192.88.99.1

6to4 Relay
192.88.99.1

Szerver
2001:db8::2 

6to4 Hoszt
198.51.100.12

192.0.2.8

2002::/16

 

20. ábra A 6to4 működését szemléltető példahálózat (Forrás: [48]) 
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A 6to4 megoldás használhatóságának feltétele, hogy a 6to4 hoszt, vagy a 6to4 router 

rendelkezzen publikus IPv4 címmel. Az IPv6 protokollt támogató eszközök a 2002::/16 

prefixből kapnak IPv6 címet. Az IPv6 címük következő 32 bitje megegyezik a publikus IPv4 

címükkel, és még így is fennmarad 16 bit alhálózatok képzésére (subnetting). (Ez a 16 bit 

feltölthető nullával, vagy más, tetszőleges értékekkel, ha nincs szükség alhálózatokra.) Az IPv6 

cím utolsó 64 bitje a szokásos módon generálható, például a MAC cím alapján, felhasználva a 

módosított EUI-64 algoritmust. 

Ha a kommunikáció két 6to4 megoldást használó IPv6 eszköz között történik, úgy a 

beágyazott csomagok útját az IPv4 Interneten keresztül pontosan meghatározza a 6to4 hosztok 

vagy 6to4 routerek IPv4 címe. Azonban, ha valamelyik kommunikáló végpont a natív IPv6 

Internetre csatlakozik, úgy a csomagoknak át kell haladnia egy 6to4 relayen. Több 6to4 relay 

is található, melyek a 192.88.99.1 anycast címet használja, így az eszközök a hozzájuk 

„közelebb” lévőt használják. 

A következő példa a 20. ábra alapján jól követhető. A kliens a 2002:c000:208::2 6to4 

IPv6 címet használja a 2001:db8::2 globális IPv6 címmel rendelkező szerverrel történő 

kommunikációja során. A kliens elküld egy IPv6 csomagot, melynek forrás címe a saját IPv6 

címe, míg célcíme a szerver IPv6 címe. A csomag megérkezik a 6to4 router eszközre, mint 

alapértelmezett átjáróra. A 6to4 router beágyazza az IPv6 csomagot egy IPv4 csomagba a saját 

IPv4 címét (192.0.2.8) használva forráscímként, és a 192.88.99.1 anycast címet célcímként. A 

protokoll azonosítót pedig 41-es értékre állítja, ami az IPv6 csomag beágyzást jelzi. A csomag 

megérkezik a 192.88.99.1 címen elérhető, legközelebbi 6to4 relayhez. A relay felismeri a 41-

es protokollt, és kicsomagolja az IPv6 csomagot, majd továbbküldi a célállomás felé. A 

szerverhez megérkezik a csomag, melyre normális módon, a kliensnek címezve válaszol. A 

publikus, globális IPv6 Interneten a legközelebbi 6to4 relay a 2002::/16 anycast segítségével 

routeolt tartományban érhető el, ami nem feltétlenül egyezik meg azzal, ami a klienstől a 

szerver irányában végezte a csomag továbbítását (aszimmetrikus routing alakul ki). A 6to4 

relay fogadja az IPv6 csomagot, majd beágyazza egy IPv4 csomagba. Meghatározza a cél IPv4 

címet a cél IPv6 cím alapján (a 2002::/16 prefixet követően található a 192.0.2.8 6to4 router 

címe: 2002:c000:208::2). Amikor a 6to4 routerhez megérkezik a válaszcsomag, egyszerűen 

kicsomagolja belőle a beágyazott IPv6 csomagot, majd továbbítja a kliens részére. 

Fontos, hogy abban az esetben, ha mindkét kommunikáló eszköz 6to4 IPv6 címeket 

használ, úgy a 6to4 router, vagy hoszt nem a 6to4 relay irányába továbbítja az IPv4 csomagot 
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(amelybe beágyazva található az IPv6 csomag), hanem a 2002::/16 prefixet követő 32 bit által 

megadott IPv4 célcím felé küldi azt. A 6to4 célcím könnyen felismerhető a 2002::/16 prefixről. 

Minden más címet globális IPv6 címként értelmez, és az IPv4 csomagot a 192.88.99.1 anycast 

címen elérhető 6to4 relay irányába továbbítja. 

A 6to4 relay műveleteket végrehajtó eszköz esetén a következő teljesítmény 

megfontolásokat kell figyelembe venni: 

 Egy 6to4 hoszt elvégzi a saját forgalmának be- és kicsomagolását. 

 Egy 6to4 router elvégzi a mögötte lévő, korlátozott számú eszköz felől jövő csomagok 

beágyazását, valamint az irányukba menő csomagok kicsomagolását. 

 Egy 6to4 relay felelhet rengeteg hoszt forgalmának továbbításáért. Hiszen az anycast 

címzés miatt azok száma és az általuk generált terhelés mértéke a 6to4 relay 

elhelyezkedésétől függ. 

Mivel egy 6to4 relay anycast címmel elérhető, hatalmas terhelést kaphat, ezért stabil, 

megbízható rendszernek kell lennie, mely komoly túlterhelés esetén sem omlik össze, teljesíti 

a graceful degradation [30] elvet. 

Emellett jó megoldás lehet az is, ha egy internetszolgáltató a más áttérési technikák 

alkalmazása mellett egy 6to4 relayt is üzemeltet a saját ügyfelei részére. Ebben az esetben a 

relayt csak a szolgáltató saját ügyfelei vehetik igénybe, az mások számára nem elérhető. Ilyen 

esetben is használható a well-known anycast cím, de egy hálózat specifikus cím alkalmazása is 

lehetséges (azonban a 6to4 relay címét nem hirdeti más hálózatok felé). 

Ugyan a 6to4 áttérési technika rendelkezik néhány biztonsági hiányossággal [79], nagy 

előnye, hogy alkalmazása nem igényli az internetszolgáltató közreműködését. Ez a legfőbb oka 

annak, hogy a 6to4 alkalmazása elengedhetetlen. Igaz, hogy a 6rd [80] kiküszöbölte a 6to4 

néhány gyengeségét, de a 6rd kizárólag az internetszolgáltató segítségével alkalmazható áttérési 

technika. Ugyan a 6rd-t rögzítő RFC egyik szerzője [80] 2011-ben kampányolni kezdett a 6to4 

visszavonása érdekében [81], de csak részleges sikerrel. A 6rd alkalmazása jó megoldásnak 

tűnik bizonyos országok esetében, ugyanakkor, más országokban (a kezdeti nagyon lassú 

eredmények alapján) csak lassú áttérés várható. A publikus IPv4 címtartomány kimerülése 

ellenére sok magyarországi internetszolgáltató vonakodik megkezdeni az IPv6 bevezetését. 

(Sőt, ami még rosszabb, a szolgáltatók közt egyre szélesebb körben terjed az a gyakorlat, hogy 

a publikus IPv4 címek helyett privát címeket osztanak ki ügyfeleik számára.) Egy átlagos 



oldal 85 / 119 

 

 

felhasználó sok esetben nehezen férhet hozzá IPv6 címet (is) tartalmazó szolgáltatáshoz. Egy 

ilyen felhasználó az IPv6 internetet a következő módokon érheti el: 

 Egy manuálisan konfigurált tunnel segítségével, tunnel broker szolgáltatás 

igénybevételével. Azonban ez regisztrációt és manuális konfigurációt igényel. 

 6to4 segítségével, ami több operációs rendszer és SOHO router által is támogatott, 

automatikus tunneleket használ, és lehetővé teszi az IPv6 szerverek egyszerű elérését. 

 Végső lehetőségként a Teredo használata. (Azonban a Teredo használata csak végső 

megoldásként ajánlott.) 

Problémái miatt a 6to4 valóban nem egy igazán jó megoldás, azonban nincs helyette 

más alkalmazható lehetőség. Használatát olyan területeken ajánlom megfontolásra, ahol az 

IPv6 bevezetése még csak kezdeti fázisában tart, és a kliensek számára nem marad más 

lehetőség az IPv6 internet elérésére, mint egy tunnel broker alkalmazása, manuális tunnel 

konfigurálása mellett. Ezért a 6to4 relayek teljesítőképességének vizsgálata érdekes 

információkat nyújthat azon hálózati szakembereknek, akik ügyfeleik segítségére szeretnének 

lenni. Egy 6to4 relay méretezése nem könnyű feladat, hiszen a visszirányú forgalmat, mely az 

IPv6 internet irányából az IPv4 internet felé érkezik, nehéz megbecsülni. Ezért is nagyon fontos 

információ a különböző, szabad szoftverként elérhető 6to4 relay implementációk 

teljesítőképessége és stabilitása. 

Azt is figyelembe kell venni, hogy sok 6to4 felhasználó működési problémákat 

tapasztalt. Az RFC 6343 [82] harmadik fejezete is említi a TCP kapcsolódási kísérletek magas 

számát, melyre kilenc lehetséges okot határozott meg. Melyekből kettő fontosabb: sok tűzfal 

kiszűri a 41-es protokoll azonosítójú forgalmat, míg számos ISP ugyan hirdeti a 192.88.99.0/24 

hálózatot, de az „idegen” hálózatok forgalmát a 6to4 relayen nem továbbítja. Ugyanakkor az 

RFC negyedik fejezete a gyártók és a hálózatüzemeltetők számára ismerteti azokat a teendőket, 

melyekkel ezek a problémák eliminálhatók. Ezek alapján a 6to4 jól alkalmazható, ha minden 

résztvevő figyelmesen jár el. Sajnos, az aszimmetrikus útválasztás miatt még ekkor is lehet 

sikertelen a kommunikáció, hiszen egy „idegen” 6to4 relay beállításaira, és működésére nincs 

ráhatásunk. 
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2.3.2. Vizsgálatok [84] 

2.3.2.1. Korábbi kutatási eredmények 

Számos publikáció jelent meg a különböző tunneleket alkalmazó áttérési technológiák 

összehasonlításáról. 

Egy ISATAP és egy 6to4 tunnel megoldás teljesítőképességének összehasonlítása 

Windows XP és Windows Server 2003 segítségével kiépített teszthálózaton, található [85]-ban. 

A szerzők UDP streaming és ICMP segítségével mérték és hasonlították össze az 

áteresztőképességet, a végpontok közötti késleltetést (End to End Delay, E2ED), a dzsittert, és 

a válaszidőt (Round Trip Time, RTT). Végső következtetésük szerint az ISATAP protokoll 

lényegesen hatékonyabb, mint a 6to4. 

A natív IPv6 és az ISATAP, 6to4, 6rd valamint Teredo tunnelezési megoldások 

teljesítményének összehasonlítását Sans és Gamess végezte el Linux alapú számítógépek és 

különböző számú Cisco routerekkel kiépített teszthálózat segítségével [86]. A kutatók mérték 

az RTT értékét mind UDP, mind pedig TCP protokoll esetében, Ethernet és Fast Ethernet 

összeköttetésekkel is. Arra a következtetésre jutottak, hogy a legjobb megoldás (természetesen) 

a natív IPv6, alkalmazása, de ha az nem megoldható, úgy ISATAP, 6to4 és a 6rd a megfelelő 

választások. Egy adott tunnelezési technológia kiválasztását sok tényező befolyásolja. A 

Teredo bizonyult a legkevésbé jó megoldásnak, azonban az egyetlen megoldásnak abban az 

esetben, ha a hosztok NAT-olt hálózaton keresztül, privát IPv4 címeket használva csatlakoztak 

az Internetre. 

Shah és Parvez szimulációk segítségével vizsgálta a natív IPv6, dual stack, 6in4 és a 

6to4 teljesítményét [86]. A szerzők OPNET Modelert alkalmaztak (jelenleg Riverbed Modeler 

a neve [88]) a különöbző megoldások TCP késleltetésének, átviteli és válaszidejének 

vizsgálatára. Természetesen ebben az esetben is a natív IPv6 produkálta a legjobb 

eredményeket, azonban a második helyen a 6to4 végzett. 

A Windows Server 2008, valamint 2012 6to4 és 6in4 tunnel megvalósítás 

teljesítményeinek összehasonlítása található [89]-ben. A szerzők UDP és TCP protokoll és 

három játék segítségével hasonlították össze a két tunnelezési megoldásnak az átviteli 

kapacitását, a dzsitterét és a késleletetését, de nem gyűjtöttek információt a számítógépek által 

felhasznált erőforrásokról. 
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A natív IPv4, a natív IPv6 és a 6to4 tunnel alkalmazásával elérhető átviteli 

kapacitásoknak, RTT értékeknek és a tunnelezés miatt szükséges többletkapacitásnak a 

vizsgálati eredményei találhatók mind TCP, mind pedig UDP protokoll alkalmazásával [90]-

ben. A szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy a 6to4 tunnel alkalmazása megfelelő 

módszer az IPv6 áttérés korai szakaszában. 

A Cseh nemzeti kutatási és oktatási hálózat (CESNET) tunnelezett IPv6 forgalom 

jellemzőinek vizsgálati eredményeit ismerteti [91], míg a FUNET által üzemeltetett nyílt 6to4 

relay forgalmának elemzése található [92]-ban. 

Narayan és Tauch teszthálózat segítségével, Linux és Windows operációs rendszereken 

vizsgálta, hogy a 6to4, valamint a konfigurált tunnel milyen teljesítményjellemzőkkel 

rendelkezik [93], [94] és [95]. 

A Linux sit, FreeBSD stf, valamint a NetBSD stf alapú 6to4 relay implementációk 

teljesítményjellemzőinek vizsgálati eredményei már [96]-ben is ismertetésre kerültek, itt a 

Debian Linux v4tunnel és NetBSD stf eredményeit is bemutatom. 

2.3.2.2. Vizsgált implementációk 

A vizsgálatok elvégzéséhez a következő, elterjedt, nyílt forráskódú (open source [7], 

free software [6]) operációs rendszerek és azok 6to4 implementációit választottuk ki: Debian 

Linux3 sit v4tunnel , OpenBSD4 gif interfész, FreeBSD5 stf interfész, NetBSD6 stf interfész, 

OpenWRT7 6to4 + kmod-sit csomag. 

A következő szoftververziók kerültek alkalmazásra: 

 Debian 7.1.0_x86 – sit 

 Debian 7.1.0_x86 – v4tunnel 

 OpenWRT (Attitude Adjustment) 12.09_x86 – sit 

 FreeBSD 9.1_x86 – stf 

 NetBSD 6.1.2_x86 – stf 

                                                 
3 Debian, http://www.debian.org/ 
4 OpenBSD, http://www.openbsd.org/ 
5 FreeBSD, http://www.freebsd.org/ 
6 NetBSD, http://www.netbsd.org/ 
7 OpenWrt, https://openwrt.org/ 
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Az előzetes vizsgálatok során kiderült, hogy az OpenBSD rendszer nem támogatja a 

6to4 áttérési technológiát, így az a további vizsgálatokból kimaradt. 

2.3.2.3. A tesztkörnyezet felépítése 

A. Hálózati topológia 

A teljesítmény és stabilitásvizsgálatok elvégzéséhez egy elkülönített teszthálózat került 

kiépítésre. A hálózati topológiát a 21. ábra mutatja. Az izolált hálózat miatt tetszőleges IPv4 és 

IPv6 címek alkalmazása vált lehetségessé. Az „Internet” szerepét, minden hozzáérkező kérésre 

válaszolva, az ábra tetején található számítógép játszotta, míg a kéréseket az ábra alján látható 

10 kliens számítógép generálta. Ezek a számítógépek töltötték be a nagyszámú kliens szerepét. 

A kliensek 6to4 kéréseiket a 6to4 relay segítségével küldték el az „Internet” irányába. A 

mérések során ezek a kérések különböző terhelést hoztak létre a 6to4 relay számítógépen. A 

terhelés mértéke az egyes esetekben használt kliens számítógépek számával került beállításra. 

Az ábra jobb oldalán ábrázolt laptop és a hozzá közvetlenül csatlakozó Ethernet switch a mérés 

vezérléséhez került beépítésre. 

D-Link DGS-1100-24

3com Baseline 2948-SFP 
Plus 3CBLSG48

Dell Precision 490

10 x Dell Precision 490

debianhost1

6to4 kliensek

IPv6 
responder

IPv4: 193.225.151.66/28

IPv4: 193.225.151.65/28

IPv4: 193.225.151.75/28

6to4: 2002:c1e1:9741::1/64

6to4: 2002:c1e1:9742::1/64 6to4: 2002:c1e1:974b::1/64

Natív IPv6: 

babe:b00b::2/64

Pentium 
III

6to4 relay 
router

IPv4: 193.225.151.78/28

6to4: 2002:c1e1:974e::1/64

Natív IPv6: babe:b00b::1/64

 

21. ábra 6to4 implementációk stabilitásának és teljesítményének vizsgálatához kialakított teszthálózat 
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B. A számítógépek konfigurációja 

Minden hálózati szegmensen 1000Base-T került kialakításra. 

A 6to4 relay szerepét betöltő számítógép oly módon került összeállításra, hogy a 

kliensek elég nagy terhelést legyenek képesek azon előidézni ahhoz, hogy azt túlterheljék. A 

CPU és memória paraméterek az elérhető legalacsonyabbak lettek, így biztosítva, hogy véges 

számú kliens is képes legyen túlterhelést létrehozni, és csak a hálózati vezérlő volt nagyobb 

teljesítményű. A vizsgálatok fő célja a különböző implementációk összehasonlítása volt, nem 

pedig a hardver bármilyen jellegű vizsgálata. 

A 6to4 relay számítógép konfigurációja a következő volt: 

 Intel D815EE2U alaplap 

 800 MHz Intel Pentium III (Coppermine) processzor 

 128 MB, 100 MHz SDRAM 

 Két darab TP-LINK TG-3269 REV 3.0 Gigabit PCI Ethernet hálózati kártya 

Mind a tíz darab kliens, valamint a válaszoló számítógép is azonos konfigurációjú, Dell 

Precision 490 munkaállomás: 

 DELL 0GU083 alaplap Intel 5000X lapkakészlettel 

 Kettő darab Intel Xeon 5140 2.33 GHz dual core processzor (a válaszolóban: Intel Xeon 

5160 3 GHz) 

 4x1 GB 533 MHz DDR2 SDRAM (quad channel hozzáférési móddal) 

 Broadcom NetXtreme BCM5752 Gigabit Ethernet hálózati kártya (PCI Express) 

C. Szoftver konfigurációk 

A Debian Linux 6.0.7 verziója, 2.6.32-5-amd64 kernellel került telepítésre a kliens 

számítógépeken, míg az OpenBSD 5.3 64 bites verziója került a válaszoló számítógépre. 

A válaszoló számítógép NAT66 segítségével szimulálta az eltérő IPv6 című szerver 

számítógépeket. A válaszoló számítógépen a következő parancsok kerültek a /etc/pf.conf 

konfigurációs állományba: 

set timeout interval 2 
set limit states 400000 
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pass in on bge0 inet6 from any to \ 
    2001:738:2c01:8000::/64 rdr-to babe:b00b::2 

Minden kliens számítógépen sit interfész került alkalmazásra, melyhez a 

/etc/network/interfaces állomány a következőképpen került beállításra: 

auto sit0 
iface sit0 inet6 static 
address 2002:c1e1:9742::1- …974b::1 
netmask 64 
gateway ::193.225.151.78 

2.3.2.4. Mérési módszer 

A kliensek a terhelést a ping6 parancs segítségével hozták létre, a következő Bash shell 

szkript alkalmazásával: 

#!/bin/bash 
i=`cat /etc/hostname | grep -o '[0-9]'` 
for b in {0..255} 
do 
  rm -rf $b 
  mkdir $b 
  for c in {0..252..4} 
  do 
    ping6 2001:738:2c01:8000::193.$i.$b.$c \ 
-c8 -i0 >> $b/6to4-193-$i-$b-$c & 
    ping6 2001:738:2c01:8000::193.$i.$b.$c \ 
-c8 -i0 >> $b/6to4-193-$i-$b-$c & 
    ping6 2001:738:2c01:8000::193.$i.$b.$((c+1)) \ 
-c8 -i0 >> $b/6to4-193-$i-$b-$((c+1)) & 
ping6 2001:738:2c01:8000::193.$i.$b.$((c+1)) \ 
-c8 -i0 >> $b/6to4-193-$i-$b-$((c+1)) & 
    ping6 2001:738:2c01:8000::193.$i.$b.$((c+2)) \ 
-c8 -i0 >> $b/6to4-193-$i-$b-$((c+2)) & 
    ping6 2001:738:2c01:8000::193.$i.$b.$((c+2)) \ 
-c8 -i0 >> $b/6to4-193-$i-$b-$((c+2)) & 
    ping6 2001:738:2c01:8000::193.$i.$b.$((c+3)) \ 
-c8 -i0 >> $b/6to4-193-$i-$b-$((c+3)) & 
    ping6 2001:738:2c01:8000::193.$i.$b.$((c+3)) \ 
-c8 -i0 >> $b/6to4-193-$i-$b-$((c+3)) 
  done 
done 

Az előkészítő mérések során a szkript úgy került beállításra, hogy 10 kliens egyidejű 

használata esetén megközelítőleg 100%-es terhelést produkáljon a 6to4 relay számítógépen. 

A szkript működésének rövid ismertetése: 
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Az i változó tartalmazza az aktuális kliens sorszámát. A szkript két egymásba ágyazott 

ciklust tartalmaz. A külső ciklus a b változóval 0-tól 255-ig, 256-szor kerül végrehajtásra, míg 

a belső ciklus c változója 0-tól 252-ig (4-es lépésközzel), 64-szer fut le. A ciklusmag 4 pár, 

párhuzamosan végrehajtásra kerülő ping6 parancsot tartalmaz. Minden pár 8 darab ICMPv6 

echo request kérést küld ki, közel nulla időközönként, párhuzamosan, melyekből az első 7 darab 

a & paraméter segítségével aszinkron módon kerül indításra. Az utolsó ping6 parancs, a 

ciklusmag végén „normál” módon kerül indításra, ezáltal a ciklus megvárja annak 

végrehajtását. Egy mérés során egy kliens számítógép összesen 256*64*8*8= 1 048 576 darab 

ICMP echo request kérést küld ki, 256*64*4= 65 536 különböző IP cím irányába. 

A mérési sorozatokban az egyidejűleg használt kliens számítógépek darabszáma került 

növelésre 1-től 10-ig. A 6to4 relay számítógépen a vmstat parancs segítségével került 

rögzítésre a CPU, valamint a memória felhasználás. A vmstat megfelelő végrehajtása 

érdekében -10-es nice érték alkalmazására volt szükség. 

A ping6 parancs időtúllépés paraméter megadása nélkül került indításra, így az két 

RTT-t várt, mielőtt egy választ elveszettnek nyilvánított. Mivel az RTT értéke alacsony volt, a 

csomagvesztési arányok figyelembe vehetők a végső csomagvesztés felső határaként. 

2.3.2.5. Mérési eredmények 

Mivel a mérési eredmények minden vizsgált 6to4 relay implementáció esetében hasonló 

táblázatokban kerülnek közlésre, csak az első esetben ismertetem a táblázat felépítését. 

A. Debian 7.1.0_x86 – sit 

Az eredményeket a 27. táblázat foglalja össze. Az első sor mutatja, hogy egyidejűleg 

hány darab kliens hajtotta végre a teszt szkriptet. A 6to4 relay számítógépen lehetséges terhelés 

arányos a kliensek számával, de a továbbított csomagok aktuális száma ennél alacsonyabb volt, 

mert a szkript nem kezdett újabb iterációt, amíg az utolsó (8.) ping6 parancs végrehajtása nem 

került befejezésre. A második sor tartalmazza az elveszett csomagok darabszámának százalékos 

értékét az összes csomaghoz viszonyítva. A 3, 4 és 5. sorok mutatják a válaszidők átlagát, 

szórását, és maximális értékét. A 6to4 relay számítógép CPU használatának átlagát, valamint 

szórását a táblázat 6. és 7. sorai tartalmazzák. A 8. sorban található a 6to4 relay számítógép 

memóriafogyasztása, melyet csak bizonytalanul sikerült meghatározni, annak nagyon kis 

értéke, valamint a számítógépen futó egyéb processzek memória felhasználása miatt, melyek 
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szintén befolyásolhatták a számítógép memória felhasználását. A táblázat utolsó sorában 

található a másodpercenként továbbított csomagok darabszáma. 

A másodpercenként továbbított csomagok száma és a CPU felhasználási értékek 

grafikus megjelenítését a 22. ábra mutatja be. 

kliensek száma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

csomagvesztés [%] 0,002 0,006 0,008 0,013 0,020 0,035 0,035 0,037 0,048 0,061 

válaszidő 

[ms] 

átlag 0,287 0,353 0,445 0,566 0,710 0,868 1,043 1,209 1,411 1,626 

szórás 0,174 0,248 0,353 0,423 0,509 0,588 0,685 0,722 0,832 0,864 

max. 27,900 28,400 28,500 28,900 29,400 30,700 31,100 34,100 32,800 39,600 

CPU 

haszn. [%] 

átlag 1,756 4,821 12,933 31,243 52,964 69,049 81,319 88,941 93,206 96,132 

szórás 1,944 2,811 5,619 12,215 16,379 16,493 12,690 9,817 5,289 7,388 

memóriafogy. [kB] 10,855 10,418 10,363 10,594 10,824 10,996 10,855 10,994 10,828 11,137 

forgalom [csomag/s] 18 051 33 953 46 856 56 534 62 853 66 947 69 663 72 304 73 129 73 050 

27. táblázat Debian Linux – sit 6to4 relay teljesítmény eredmények 

 

22. ábra Linux – sit teljesítmény 

Eredmények értékelése: 

 Annak ellenére, hogy mindegyik esetben előfordult csomagvesztés, annak aránya 

mindig nagyon alacsony, és a kliensek számának növelésével növekszik. (A maximum 

érték 0,061%, tíz kliens esetében, ami azt jelenti, hogy 10 000 darab csomagból 6 

veszett el.) 

 A válaszidő átlaga, szórása és a maximum értéke a 6to4 relay számítógép növekvő 

terhelésével növekszik, de az átlagos értéke még tíz kliens esetén sem lépi át az 1,63 

milliszekundumot. 

 A CPU kihasználtsága a terhelés növekedésével nőtt, azonban nem lineáris mértékben. 
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 A CPU kihasználtság szórása 4, 5, 6 és 7 kliens esetében magasabb volt, mint a többi 

esetben, ami némi ingadozásra utalt. 

 A memória felhasználás minden esetben nagyon alacsony és közel állandó érték. 

Maximális értékét 10 kliens esetén érte el, 11,14kB-tal. 

 A továbbított csomagok mennyisége folyamatosan nőtt, míg a rendszer 9 klienssel el 

nem érte teljesítőképességének határát. 10 darab kliens esetében a csomagok 

darabszáma kismértékben csökkent másodpercenként 73 129 darabról 73 050 darabra. 

B. Debian 7.1.0_x86 – v4tunnel 

Az eredményeket a 28. táblázat tartalmazza, míg a másodpercenként továbbított 

csomagok száma és a CPU kihasználtsága grafikusan is megjelenítésre került (23. ábra). 

kliensek száma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

csomagvesztés [%] 0,003 0,006 0,008 0,011 0,018 0,033 0,036 0,039 0,047 0,060 

válaszidő 

[ms] 

átlag 0,287 0,351 0,444 0,579 0,709 0,865 1,007 1,198 1,389 1,632 

szórás 0,174 0,251 0,334 0,428 0,508 0,588 0,690 0,776 0,842 0,887 

max. 27,800 27,700 28,700 29,920 24,000 30,100 31,300 35,100 33,900 32,800 

CPU haszn. 

[%] 

átlag 1,915 4,886 14,202 30,927 51,121 69,555 80,392 89,042 93,441 96,444 

szórás 1,727 3,037 6,871 12,412 16,664 14,790 13,807 10,084 7,934 5,461 

memóriafogy. [kB] 10,664 10,559 10,910 10,555 10,855 10,728 10,730 10,602 11,102 11,438 

forgalom [csomag/s] 18 083 34 062 47 079 55 828 62 788 67 181 71 315 72 759 74 025 72 792 

28. táblázat Debian Linux – v4tunnel 6to4 relay teljesítmény eredmények 

 

23. ábra Linux – v4tunnel teljesítmény 

Eredmények értékelése: 

 Annak ellenére, hogy mindegyik esetben előfordult csomagvesztés, annak aránya 

mindig nagyon alacsony, és a kliensek számának növelésével szigorúan növekszik. 
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 A válaszidő átlaga és szórása a 6to4 relay számítógép növekvő terhelésével növekszik, 

és átlagos értéke tíz kliens esetén 1,632 milliszekundum. 

 A CPU kihasználtsága a terhelés növekedésével nőtt, azonban nem lineáris mértékben. 

 A CPU kihasználtság szórása 4, 5, 6 és 7 kliens esetében magasabb volt, mint a többi 

esetben, ami némi ingadozásra utalt. 

 A memória felhasználás minden esetben nagyon alacsony és közel állandó érték. 

Maximális értékét 10 kliens esetén érte el, 11,44kB-tal. 

 A továbbított csomagok mennyisége folyamatosan nőtt, míg a rendszer 9 klienssel el 

nem érte teljesítőképességének határát. 10 darab kliens esetében a csomagok 

darabszáma kismértékben csökkent másodpercenként 74 025 darabról 72 792 darabra. 

C. OpenWrt (Attitude Adjustment) 12.09_x86 – sit 

Az eredményeket a 29. táblázat tartalmazza, míg a másodpercenként továbbított 

csomagok száma, és a CPU kihasználtsága grafikusan is megjelenítésre került (24. ábra). 

kliensek száma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

csomagvesztés [%] 0,004 0,006 0,007 0,013 0,018 0,026 0,036 0,064 0,079 0,089 

válaszidő 

[ms] 

átlag 0,314 0,402 0,568 0,733 0,909 1,118 1,358 1,616 1,873 2.160 

szórás 0,161 0,239 0,330 0,420 0,508 0,583 0,652 0,705 0,773 0.829 

max. 25,000 25,300 25,500 25,500 26,500 27,100 27,000 27,100 27,300 28.100 

CPU 

haszn. [%] 

átlag 10,067 45,015 70,713 87,188 94,979 97,540 98,467 98,916 99,066 99.288 

szórás 3,188 5,593 5,828 9,376 7,954 7,462 4,991 4,567 4,824 4.410 

memóriafogy. [kB] 10,316 10,414 10,359 10,727 10,469 10,324 10,746 10,492 10,066 10,469 

forgalom [csomag/s] 17 595 32 488 41 906 49 270 54 196 56 920 58 272 58 928 59 332 58 763 

29. táblázat OpenWrt (Attitude Adjustment) 12.09_x86 – sit 6to4 relay teljesítmény eremények 

 

24. ábra OpenWrt – sit teljesítmény 
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Eredmények értékelése: 

 Annak ellenére, hogy mindegyik esetben előfordult csomagvesztés, annak aránya 

mindig nagyon alacsony, és a kliensek számának növelésével szigorúan növekszik. 

Maximális értéke 0,089%, tíz kliens esetén. 

 A válaszidő átlaga és szórása a 6to4 relay számítógép növekvő terhelésével növekszik, 

és átlagos értéke tíz kliens esetén 2,16 milliszekundum. 

 A CPU kihasználtsága két kliens esetén 4,5-szerese az egy kliens esetén mért értéknek. 

Ezt követően azonban a növekedés mértéke csökken, míg a CPU 6 kliensnél el nem éri 

a maximális teljesítményt. 

 A CPU kihasználtság szórása minden esetben 10% alatt maradt, ami konzisztens CPU 

használatra utal. 

 A memória felhasználás minden esetben nagyon alacsony és közel állandó érték. 

 A továbbított csomagok mennyisége folyamatosan (bár egyre kisebb mértékben) nőtt, 

míg a rendszer 9 klienssel el nem érte teljesítőképességének határát. 10 darab kliens 

esetében a csomagok darabszáma kismértékben csökkent 0,97%-al másodpercenként 

59 332 darabról 58 763 darabra. 

D. FreeBSD 9.1_x86 – stf 

Az eredményeket a 30. táblázat tartalmazza, míg a másodpercenként továbbított 

csomagok száma, és a CPU kihasználtsága grafikusan is megjelenítésre került (25. ábra). 

kliensek száma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

csomagvesztés [%] 0,013 0,008 0,010 0,012 0,013 0,015 0,017 0,018 0,019 0,019 

válaszidő 

[ms] 

átlag 0,315 0,456 0,681 0,941 1,268 1,637 2,011 2,385 2,740 3.126 

szórás 0,111 0,171 0,314 0,404 0,450 0,457 0,463 0,466 0,480 0.490 

max. 22,200 9,220 12,800 15,400 17,600 18,100 18,800 18,500 19,600 19.400 

CPU 

haszn. [%] 

átlag 51,525 77,110 88,994 96,380 98,482 99,435 99,395 99,371 99,462 99.859 

szórás 6,899 5,140 6,465 7,398 7,593 3,447 5,336 6,445 5,971 0.475 

memóriafogy. [kB] 0,008 0,012 0,012 0,273 0,395 0,398 0,445 0,406 0,500 0,492 

forgalom [csomag/s] 17 594 30 656 37 613 41 982 43 681 43 892 43 875 43 819 43 970 43 737 

30. táblázat FreeBSD 9.1_x86 – stf 6to4 relay teljesítmény eremények 
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25. ábra FreeBSD – stf teljesítmény 

Eredmények értékelése: 

 A csomagvesztés arány minden esetben nagyon alacsony volt, és két klienstől kezdve a 

kliensek számának növekedésével növekedett. Értéke 1 és 5 kliens esetén azonos volt. 

Maximális értéke 0,019%, tíz kliens esetén. 

 A válaszidő átlaga és szórása a 6to4 relay számítógép növekvő terhelésével növekedett, 

és átlagos értéke tíz kliens esetén 3,13 milliszekundum volt. A válaszidő maximális 

értéke némi ingadozást mutatott. 

 Egy kliens 51,53%-os CPU terhelést képes produkálni. A CPU kihasználtsága 

folyamatosan, ugyanakkor nem lineárisan nőtt, míg a CPU elérte maximális kapacitását 

(99,44%), 6 klienssel. 

 A CPU kihasználtság szórása minden esetben 10% alatt maradt, és 10 kliensnél nagyon 

alacsony értéket produkált (0,46%). Ez konzisztens CPU használatra utal. 

 A memória felhasználás minden esetben rendkívül alacsony és megközelítőleg 

állandóan nőtt. 

 A továbbított csomagok mennyisége folyamatosan nőtt, míg a rendszer 6 klienssel el 

nem érte teljesítőképességének határát. Ettől a ponttól kezdve az átviteli teljesítmény 

ingadozása figyelhető meg. A maximálisan átvitt csomagok száma 43 970, 9 darab 

kliens alkalmazása esetén. 
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 A 6to4 relay nem produkált számottevő csökkenést az átvitt csomagok számában még 

komoly túlterhelés esetén sem, mely viselkedésével teljesíti a graceful degradation elvét 

[30]. 

E. NetBSD 6.1.2_x86 – stf 

Az eredményeket a 31. táblázat tartalmazza, míg a másodpercenként továbbított 

csomagok száma, és a CPU kihasználtsága grafikusan is megjelenítésre került (26. ábra). 

kliensek száma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

csomagvesztés [%] 0,011 0,016 0,028 0,047 0,056 0,051 0,044 0,038 0,031 0,031 

válaszidő 

[ms] 

átlag 0,301 0,418 0,603 0,823 1,061 1,326 1,620 1,908 2,210 2,519 

szórás 0,186 0,236 0,319 0,403 0,499 0,571 0,631 0,681 0,707 0,712 

max. 5,760 11,500 13,600 16,900 18,900 21,400 21,100 21,700 22,200 24,300 

CPU 

haszn. [%] 

átlag 38,957 65,382 80,290 89,055 94,130 96,671 98,259 98,435 99,020 99,306 

szórás 4,519 6,229 9,771 3,769 5,878 6,664 3,759 5,751 6,243 4,642 

memóriafogy. [kB] 0,016 0,027 0,055 0,148 0,191 0,203 0,695 0,336 0,480 0,180 

forgalom [csomag/s] 17 797 31 937 40 639 45 745 48 913 50 686 51 345 51 750 52 062 52 202 

31. táblázat NetBSD 6.1.2_x86 – stf 6to4 relay teljesítmény eremények 

 

26. ábra NetBSD – stf teljesítmény 

Eredmények értékelése: 

 A csomagvesztés aránya szigorúan nőtt 5 kliensig, majd innen monoton csökkenést 

mutatott. Ez furcsa viselkedés, de a csomagvesztés aránya mindig nagyon alacsony volt. 

 A válaszidő átlaga, szórása és a maximum értéke a kis ingadozást mutatva növekszik, 

de az átlagos értéke még tíz kliens esetén sem lépi át a 2,52 milliszekundumot. 

 Egy kliens 38,96%-os CPU kihasználtságot képes produkálni. A CPU terhelés 

folyamatosan nőtt, ugyanakkor folyamatosan csökkenő értékekkel. 
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 A CPU kihasználtság szórása minden esetben 10% alatt maradt, ami konzisztens CPU 

használatra utal. 

 A memória felhasználás minden esetben rendkívül alacsony és kismértékű ingadozást 

mutatva nőtt. 

 A továbbított csomagok mennyisége szigorúan nőtt. 

2.3.2.6. Az eredmények összevetése 

Az eredmények összehasonlításának megkönnyítésére az egyes 6to4 relay 

implementációk csomagvesztési arányát (27. ábra), válaszidejét (28. ábra), az általuk 

továbbított csomagok számát (29. ábra), valamint a CPU terheléseket (30. ábra) grafikusan is 

ábrázolásra kerülnek. 

Azonnal látható, hogy a Linux sit és v4tunnel közel ugyanazokat az eredményeket 

produkálta mind a négy ábrázolt területen. 

Mindegyik vizsgált implementáció megbízhatónak bizonyult és a csomagvesztési arány 

mindegyiknél nagyon alacsony. A csomagvesztési arány a Linux és az OpenWrt esetében a 

kliensek számának növekedésével nőtt, míg a NetBSD stf 5 klienssel produkálta a legnagyobb 

csomagvesztést. Fontos megjegyezni, hogy ezek a nagyon alacsony arányok is jelentős 

csökkenést idézhetnek elő a TCP teljesítményében. Például 0,08% csomagvesztés, 80ms RTT 

esetén okozhat akár 50%-os csökkenést is a TCP teljesítményében. További információk és 

számítási módszerek találhatók [60]-ban. 

Még túlterhelést okozó szituációban is stabilnak bizonyult mindegyik implementáció. 

A Linux v4tunnel továbbította a legtöbb csomagot másodpercenként, azonban 

túlterhelés alatt a teljesítmény láthatóan csökkenni kezdett. A Linux sit rendszer eredményei 

csak minimálisan tértek el ettől. Az OpenWrt sit teljesítménye a következő, míg a két BSD 

rendszer végzett az utolsó helyen a teljesítmények összehasonlítása során. Míg a FreeBSD stf 

43 970 maximális átvitelt produkált, addig a Linux v4tunnel 74 025 maximumot ért el 

másodpercenként, ami alapján a Linux rendszer 1,68-szorosan túlteljesítette a FreeBSD 

rendszert. 

Mindegyik implementáció elhanyagolható mennyiségű memóriát használt fel működése 

során, ami általában a terheléssel arányosnak bizonyult. 



 

27. ábra Elveszett csomagok aránya 

 

28. ábra Válaszidők 

 

29. ábra Továbbított csomagok darabszáma 

 

30. ábra A 6to4 relay számítógép processzorának 
terhelése 

 

 

Egy kliens esetén mindegyik implementáció hasonló mennyiségű csomagot továbbított, 

azonban jelentősen eltérő CPU felhasználás mellett. Ez a tulajdonság magyarázhatja meg a 
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Linux sit 6to4 relay implementáció 1,76% CPU terhelést produkált, míg a FreeBSD stf 51.53%-

ot, ami megközelítőleg 29-szeres különbség. 

2.3.3. Tézisek 

3. Téziscsoport: 6to4 relay teljesítményének és stabilitásának vizsgálata 

3.1. Tézis: 6to4 relay implementációk vizsgálata 

3.1.1. Altézis: 6to4 relay implementációk teljesítménye és stabilitása 

Mindegyik vizsgált nyílt forráskódú 6to4 relay implementáció megbízható megoldás 

számítógép hálózatok számára, de a két Linux alapú megoldás produkálta a legjobb 

teljesítményjellemzőket, míg az OpenWrt volt a második. Olyan környezetekben, ahol a BSD 

rendszereket részesítik előnyben, a két BSD megoldás is használható megoldás. 

3.1.2. Altézis: 6to4 technológia használhatósága 

A 6to4 protokoll egy használható megoldás olyan esetekben, ahol két IPv6-ot támogató 

hosztnak kell kommunikálnia csak IPv4-et támogató hálózaton keresztül. 
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3. Összefoglalás és jövőbeni kutatási tervek 

Kutatásom során elemeztem a különböző áttérési technológiákat, melyekből 

kiválasztottam azokat, melyeket alaposabban is megvizsgáltam. Azonosítottam kompatibilitási 

problémákat, hiányosságokat. Meghatároztam az egyes alkalmazások által igényelt portok 

darabszámát. Valamint az egyes DNS64, NAT64, 6to4 implementációk stabilitását és 

teljesítőképességét, különböző szabadon elérhető operációs rendszereken. Megvizsgáltam az 

implementációk viselkedését különböző processzormag számú architektúrák esetében, 

különböző operációs rendszereken futtatva. 

Az eredmények bebizonyították, hogy az általam kiválasztott technológiák és azok 

szabad szoftverként elérhető implementációi alkalmasak lehetnek éles, szolgáltatói 

környezetben történő alkalmazásra. Meghatároztam olyan eseteket, melyeknél stabilitási 

problémák merülnek fel, és összehasonlíthatóvá tettem az egyes implementációk 

teljesítményét. Rávilágítottam arra is, hogy a processzorok magszáma jelentős mértékben 

befolyásolhatja az egyes implementációk teljesítménysorrendjét. 

További vizsgálatok és statisztikai elemzések elvégzése javasolt a weboldalak 

portszámfelhasználását illetően. Ezen kívül fontos megvizsgálni azt is, hogy milyen hatással 

van a processzormagok számának növekedése az egyes implementációk teljesítményére, hiszen 

ma már akár 32 maggal rendelkező kiszolgálók is elérhetők. 

Méréseim elvégzése után – a felmerült problémák által inspirálva –, elkészült egy, a 

DNS64 mérésekhez használt szkripttel azonos funkciókat megvalósító, C++ nyelven megírt 

dns64perf mérőprogram, amely azonban lényegesen nagyobb teljesítményre képes [97]. 

Ezt követően megszületett egy általános módszertan is az IPv6 áttérési technológiák 

teljesítményének szabványos vizsgálatára, melyet az RFC 8219 definiál [98]. Az ennek részét 

képező, DNS64 szerverek teljesítőképességének vizsgálatára kidolgozott szabványos módszer 

ugyanolyan jellegű forgalmat (AAAA rekord kéréseket) használ, mint amilyet én is 

alkalmaztam. A fő különbség a kérések időzítése, ami az RFC 2544-et követi, azaz a 

mérőprogramnak másodpercenként előre megadott számú kérést kell küldenie, és utána 

eldöntenie, hogy ezek mindegyikére kapott-e választ az adott (timeout) időn belül. Megszületett 

az első olyan mérőprogram is (dns64perf++), amivel az RFC 8219-nek megfelelően lehet 

DNS64 szerverek teljesítményét mérni [99]. A DNS64 mérések szabványos módszertanáról 

átfogó leírás található a [100] publikációban. 
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Vizsgálataim során a felhasznált CPU magok számát több tényező is korlátozta: a 

megfelelő teljesítményű mérő szoftveren túl hiányzott a szükséges teljesítményű hardver is. 

Japánban a NICT StarBED rendszeren 16 magos számítógépeken megtörtént az általam is 

vizsgálat négy DNS64 szerver implementáció közül háromnak a vizsgálata (stabilitási 

problémák miatt a TOTD nem szerepelt köztük) [101]. A fentieken túl létezik még egy új, 

kísérleti DNS64 implementáció is, az mtd64-ng [102]. Ez azonban még nem alkalmas 

üzemszerű használatra, de későbbi (stabil) verziójának teljesítményét érdemes lehet 

megvizsgálni az új módszertan és mérőprogram segítségével. 

DNS64 implementációk teljesítőképességének mérésekor fontos kérdés az autoritatív 

DNS szerver implementáció megválasztása. Ilyen irányú mérések végzését elkezdtem, de a 

mérési eredmények nagymértékű szórását tapasztaltam. A probléma okát Pivoda Attila mérései 

mutatták ki: a dns64perf++ programban az időzítés megvalósítása 50 000 kérés/másodperc 

fölött már nem volt megfelelő, amely kijavításra is került [103]. 

NAT64 átjárók teljesítményének az RFC 8219 szerinti vizsgálatára még csak egy 

kísérleti mérőprogram született [104]. Azonban ennek a teljesítménye még nem elegendő 

értékelhető mérések elvégzésére. 

Beágyazást használó technológiákhoz (ilyen az általam vizsgált 6to4 is) tudtommal még 

nem készült az RFC 8219 követelményeit kielégítő mérőprogram, így ennek implementációjára 

is szükség lehet. 

Az IPv6 áttérést segítő technológiák teljesítményének vizsgálatán kívül egy másik 

nagyon fontos szempont biztonsági kérdéseiknek a vizsgálata, melyre a közelmúltban jelent 

meg egy átfogó módszertan [105]. A publikáció példaként tartalmazza a DNS64 és NAT64 

technológiák elemzését is. 

Ezen kívül a 464XLAT [106] technológia, valamint a kutatásom óta megjelent egyéb 

áttérési technikák, azok tulajdonságainak, és az egyes implementációik stabilitásának és 

teljesítményének különböző környezetekben történő vizsgálata is fontos. 

Ezúton is köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik türelmükkel, megértésükkel, 

értékes idejük feláldozásával, baráti tanácsaikkal, értékes kritikájukkal segítettek kutatásaim 

során. Külön köszönet illeti tanáraimat, akiknek köszönhetem azt a tudást, melyet munkám 

során kamatoztathattam. 
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