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Motiváció és célkitűzések 

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

által biztosított címtér elégtelen. Az IPv4 címek szűkössége műszaki problémákat 

okoz, hátráltatja az Internet terjedését, ezáltal gazdasági problémákat is előidéz. 

Az IP címek elfogyásának megelőzése érdekében került kifejlesztésre az 

IPv6 protokoll, mely az RFC 2460-ban, már 1998-ban rögzítésre került, ezt követően 

pedig a bevezetést megkönnyítendő számos IPv6 áttérési technika került 

kidolgozásra. Ezek ellenére széleskörű elterjedése várat magára. 

Munkámban az motivált, hogy egy ilyen hatalmas műszaki probléma 

megoldásához én is hozzájárulhassak, ezáltal is kamatoztatva tudásomat. 

Kutatásaim során az áttérési technológiák alkalmazhatóságát vizsgáltam. 

Az átállást megkönnyítendő sok megoldás született. Többször egy-egy problémára 

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

előnyökkel és 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. 
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A kutatás során alkalmazott módszerek 

Munkám megkezdésekor első lépésként fel kellett kutatnom az IPv6 

bevezetését hátráltató tényezőket, az áttérés során esetlegesen jelentkező 

problémákat, megoldandó feladatokat. Ezt követően gyűjtöttem össze a lehetséges 

áttérési technológiákat. Az áttérési technológiák áttekintését követően választhattam 

ki azokat, melyeket komolyabb vizsgálatokra érdemesnek ítéltem meg. 

A kiválasztott áttérési technikák a DNS64 szerver, NAT64 átjáró, valamint 

a 6to4 relay. 

A kutatás korai szakaszában elsődlegesen a technológiák működését 

vizsgáltam, a releváns publikációk felkutatása és tanulmányozása mellett. 

Annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy egy-egy áttérési technika 

implementációi alkalmazhatóak-e éles körülmények között, szolgáltatói 

környezetben, meg kell vizsgálnunk azok stabilitását és teljesítményét. A 

vizsgálatok elvégzéséhez a rendelkezésekre álló eszközökkel megterveztem a 

mérésre alkalmasnak ítélt hálózatot és mérési módszereket. A mérés összeállítását 

követően elkészítettem a mérések kivitelezéséhez szükséges konfigurációkat, 

valamint szkripteket. Ezt követően pedig próbaméréseket hajtottam végre. A feltárt 

hiányosságokat, és felmerült műszaki problémákat orvosolva ezt követően 

javítottam ki a használandó mérési összeállításokat. Így váltak elvégezhetővé a 

szükséges mérések. Ezeket elvégezve gyűjtöttem össze az adatokat, melyek 

összesítése, majd kiértékelése után jutottam az eredményekhez. 

A technológiák alkalmazhatóságának fontos szempontja az is, hogy a 

felhasználók által jellemzően használt alkalmazások protokolljai mennyire képesek 

együttműködni az adott áttérési technikával. Így ezek vizsgálata is feltétlenül 

szükséges. Ezen témában jelentek meg már korábban kutatási eredmények, azonban 

azok nem voltak elégségesek, és nem is minden esetben voltak egyértelműek. Így 

ezen vizsgálatok elvégzése is szükséges volt. 
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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. (Kapcsolódó disszertáció fejezet: 2.1.2, kapcsolódó saját publikáció: 

[1], [11]) 

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. 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. (Kapcsolódó disszertáció fejezet: 2.1.3, kapcsolódó saját publikáció: [2]) 
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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. (Kapcsolódó disszertáció fejezet: 2.1.4, 

kapcsolódó saját publikáció: [4]) 

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. (Kapcsolódó disszertáció 

fejezet: 2.1.4, kapcsolódó saját publikáció: [4]) 

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. (Kapcsolódó disszertáció fejezet: 2.1.4, 

kapcsolódó saját publikáció: [4]) 
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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. (Kapcsolódó disszertáció fejezet: 2.2.1, kapcsolódó saját publikáció: 

[3], [5], [6]) 

2.2. Tézis: DNS64 implementációk teljesítménye 

2.2.1. Altézis: Teljesítmény függése a processzor architektúrától 

Az eredmények alapján megállapítottam, hogy a processzor architektúra 

nagymértékben befolyásolja a megvizsgált DNS64 implementációk teljesítményét. 

A vizsgálatokat érdemes elvégezni nyolc és többmagos rendszerek, valamint eltérő 

processzortípusok esetén is. (Kapcsolódó disszertáció fejezet: 2.2.1, kapcsolódó 

saját publikáció: [5]) 

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. (Kapcsolódó disszertáció fejezet: 2.2.1, kapcsolódó saját 

publikáció: [5]) 

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 
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kérés/másodperc), míg a PowerDNS (297 kérés/másodperc) értékkel messze 

lemaradva, az utolsó helyen végzett. (Kapcsolódó disszertáció fejezet: 2.2.1, 

kapcsolódó saját publikáció: [5]) 

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. (Kapcsolódó disszertáció fejezet: 2.2.1, kapcsolódó 

saját publikáció: [5]) 

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. (Kapcsolódó disszertáció fejezet: 

2.2.1, kapcsolódó saját publikáció: [5]) 

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. A TOTD, 

valamint az Unbound egyszálas felépítéséből fakadóan nem használta ki a több mag 

által nyújtott számítási kapacitást. (Kapcsolódó disszertáció fejezet: 2.2.1, 

kapcsolódó saját publikáció: [5]) 
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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 (Debian sit és Debian 

v4 tunnel) produkálta a legjobb teljesítményjellemzőket, míg az OpenWrt volt a 

második. Olyan környezetekben, ahol a BSD rendszereket részesítik előnyben, a két 

BSD megoldás (FreeBSD stf és NetBSD stf) is használható. (Kapcsolódó 

disszertáció fejezet: 2.3.2, kapcsolódó saját publikáció: [7], [8], [9]) 

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. 

(Kapcsolódó disszertáció fejezet: 2.3.2, kapcsolódó saját publikáció: [7], [8], [9]) 
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A kutatásból levont következtetéseim 

Az IPv6 bevezetéséhez rendelkezésre állnak jól alkalmazható áttérési 

technikák, melyek rendelkeznek szabad szoftverként elérhető implementációkkal is. 

Ennek ellenére az áttérés nagyon lassan halad. Ennek oka, hogy a különböző 

technikák különböző gyengeségekkel rendelkeznek, így az egyes konkrét 

környezethez ki kell választani az oda legjobban megfelelő áttérési technikát és 

annak az oda leginkább megfelelő implementációját. Munkám ebben nyújt nagy 

segítséget. Ráadásul nemcsak a konkrét eredményekkel, hanem a kutatások során 

kidolgozott és alkalmazott vizsgálati módszerekkel és eszközökkel is, hiszen azok 

más áttérési technikák vizsgálatára is alkalmazhatóak (az esetleg szükséges kis 

módosítások elvégzését követően). 

Fontos az is, hogy kutatásom nem lehet teljes, hiszen az áttérés még zajlik, 

és folyamatosan jelennek meg az újabb áttérési technikák is. Emellett a meglévő 

technikák és azok implementációinak fejlesztése is folyamatosan zajlik, így az újabb 

technikák vizsgálata mellett szükség van a továbbfejlesztett implementációk 

esetleges újabb vizsgálatára is. 
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