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AutoCont CZ jako první na trhu získal pro
své konzultanty certifikát od Siebel Systems.
◆◆◆

Symantec a Tivoli Systems rozšířily strategickou alianci. Symantec nabízí několik produktů podporujících Tivoli: Prowler IDS,
Norton AntiVirus Corporate Edition 7.5
a Enterprise Security Manager.
◆◆◆

Compaq Computer vylepšil svůj operační
systém Tru64 UNIX a uvedl systémy
AlphaServer řady GS s 64bitovým procesorem o frekvenci 1 GHz.
◆◆◆

Borland Software Corporation uvedla
novou sadu služeb Borland TeamSource
Development Services Platform.
◆◆◆

Borland Software Corporation představila
Borland JBuilder 5 Personal, produkt pro
vývojáře v jazyce Java. JBuilder Personal nahrazuje JBuilder Foundation jako základní
balení produktu JBuilder.
◆◆◆

Sybase uvedla
Adaptive Server Enterprise 12.5.
◆◆◆

Sybase zpřístupnila Adaptive Server IQ
Multiplex, v. 12.4.3.
◆◆◆

Dell rozšířil nabídku systémů pro ukládání
dat PowerVault o páskové knihovny Dell
PowerVault 136T a Dell PowerVault
128T, založené na standardu LTO.

IPv6 - kdy se stane
standardem?
Tomáš Doležal

Možnosti a trendy nové verze internetového protokolu
Již počátkem 70. let vzniká protokol IPv4. Na
konci 70. let rodina protokolů TCP/IP získává takovou podobu, v jaké ji známe i dnes. Po úspěšném nasazení v ARPAnetu začíná rychlý rozvoj
internetu, který možná překvapil i samotné tvůrce. Rodina protokolů TCP/IP slouží uživatelům po
dvě desetiletí bez zásadních změn, zatímco svět

také na naléhavosti potřeba transparentního připojení k internetu kdekoliv a kdykoliv.
Práce na nové verzi IP začínají již počátkem
90. let. V roce 1995 byl z různých návrhů vybrán protokol IPv6, coby evoluční pokračování
IPv4. V roce 1996 již existuje 6Bone, pokusná
IPv6 síU, a v roce 1998 je IPv6 standardizován.

aplikací i síCové prostředí jako takové se stále řítí
dál a dál. Důsledkem toho je zvětšující se dispro-

Nové rysy

porce mezi tím, co IPv4 nabízí, a tím, jaké jsou

Asi nejznámějším a nejdiskutovanějším problematickým bodem je nedostatečnost 32bitového
adresačního prostoru v IPv4. S technologiemi,
jako jsou NAT (Network Address Translation),
PAT (Port Address Translation), a použitím privátních adres to sice po nějakou dobu vypadá,
že nedostatek adresačního prostoru není kritický. Ovšem s boomem v oblasti mobilních telefonů s přístupem na internet, se zvětšujícím se

Přestože protokol IPv6 není v porovnání s IPv4
příliš revoluční, obsahuje množství nových rysů, které odrážejí potřeby moderní komunikace. Výsledkem je protokol s velkou efektivitou
přenosu, rozšiřitelností, hierarchickou strukturou i snadnou konfigurací, kde mnoho věcí
probíhá automaticky bez zásahu uživatele.
To oceníme jak při běžném provozu, tak i v neobvyklých podmínkách, např. při změně providera, multihomingu či při použití mobilních
zařízení.
Mezi konkrétní inovace patří následující:
Rozšíření adresačního prostoru a vytváření hierarchických struktur: IPv6 má pro adresu rezervováno

počtem mobilních uživatelů internetu
a s technologiemi, které předpokládají přidělení
IP adresy pračce či mikrovlnné troubě, se nedostatečnost adresačního prostoru opět dostává
na program.
Navíc hierarchie IP adres má dnes daleko
k dokonalosti, což vede k nutnosti práce s rozsáhlými směrovacími tabulkami, a tím ke zpomalení přenosu dat. Stejný důsledek má i použití některých políček v IP datagramu, která již
neplní efektivně svůj účel. Se zvyšujícím se
počtem mobilních uživatelů internetu získává

128 bitů. Takový rozsah adres bohatě postačuje
pro všechny výše uvedené potřeby. Navíc formát adresy umožňuje tvorbu hierarchických
struktur jak v koncové lokalitě zákazníka, tak
i přímo mezi internetovými providery. Takový
přístup usnadňuje agregaci adres, zmenšení
směrovacích tabulek a v konečném důsledku
urychlení přenosu dat.
Dalším souvisejícím vylepšením je možnost
použití více adres na jednom síUovém rozhraní.
Tato vlastnost je velmi důležitá v souvislosti
s tzv. autokonfigurací, během které si zařízení

na protokol kladeny požadavky.

Příčiny vzniku

◆◆◆

SMC uvedla sí8ovou kartu Gigabit Ethernet
s výstupem na metalické kabelové rozvody
EZCard 1000 SMC9462TX.
◆◆◆

EDS a Sun Microsystems budou společně
nabízet doplňkové služby pod názvem
„Continuum of Services“.
◆◆◆

Gitus se stala certifikovaným partnerem
Oraclu.
◆◆◆

Marius Pedersen ČR si zvolil řešení od
Intentia CZ.
◆◆◆

V projektu TOP 10 systémových integrátorů
roku se umístily: APP Czech; Compaq Computer; Deloitte & Touche; Hewlett-Packard;
IBM Česká republika; KPMG Consulting;
Logica; PragoData;PVT; SAP ČR. Oceněny
budou uvedené společnosti v rámci doprovodných akcí veletrhu Invex.
◆◆◆

Navision a Columbus IT Partner podepsaly
dohodu, podle níž Navision kupuje distribuční práva na produkty Navision Axapta
a Navision XAL.
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samo ve spolupráci s ostatními zařízeními na síti nastaví svoji IP adresu a další parametry.
Zrušení broadcastů: V IPv6 se již nesetkáme
s broadcasty, které zbytečně zatěžují i ta zařízení, kterých se informace vůbec netýká. Broadcasty jsou nahrazeny efektivnějšími multicasty.
Zrušení checksum v IP datagramu: Směrovač se
již nemusí zdržovat počítáním checksum na
třetí vrstvě. Chybová detekce probíhá na druhé,
resp. čtvrté vrstvě OSI modelu.
Nové políčko – Flow Label – označení toků:
V rámci tohoto políčka IP datagramu je možné
označit jednotlivý datový tok, který pak lze rychle identifikovat a příslušným způsobem zpracovat. Směrovač nemusí nahlížet do hlavičky
protokolu vyšší vrstvy pro identifikaci toku
a může procházející data zpracovat rychleji.
Koncept Extension Headers – efektivnější podpora
pro doplňky a parametry: Z důvodu co největší
efektivity zpracování dat je počet políček v hlavičce IP datagramu co možná nejmenší. V IPv6
se již nesetkáme s políčky, jako jsou délka hlavičky, identifikace, flags, fragment offset ani
header checksum. Místo (a i nad rámec) políčka
options tak, jak ho známe z IPv4, přichází nový
protokol s konceptem za sebou se řetězících
dodatečných hlaviček. Prochází je vždy jen ten,
komu jsou určeny. To je ve většině případů až
koncová stanice. Směrovače po cestě tedy opět
ušetří čas, který by jinak musely vynaložit na
zpracování pro ně nezajímavých informací.
Podpora mobilních zařízení: Přímo v protokolu
IPv6 je zabudována podpora pro mobilní zařízení. Jakékoliv zařízení používající IPv6 ví, jak
v případě takových přenosů s daty zacházet.
Zabudovaná bezpečnost: Každé zařízení musí
mít implentováno IPSec. Zpracování probíhá
přímo na úrovni IPv6.

web
tip
Literatura a ostatní zdroje:
RFC 1887
RFC 1981
RFC 2373
RFC 2460
RFC 2461
RFC 2462
RFC 2463
RFC 2473
RFC 2529
Doyle Jeff, Carroll Jennifer DeHaven,
„Routing TCP/IP, Volume II“, 2001
IPv6 Forum – www.ipv6forum.com
Cisco Roadmap – www.cisco.com/ipv6
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Přechod z IPv4 na IPv6
Ideální pro přechod na IP vyšší generace je použití zařízení, které podporuje oba protokoly
a umí je používat paralelně. Starší aplikace, které umějí spolupracovat jen s IPv4, pracují jako
dřív a nové využívají všech výhod IPv6. To je
metoda Dual Stack. Takovým způsobem je
možné nakonfigurovat např. Cisco směrovače
od verze IOSu 12.2(1)T.
Jinou možností je Tunneling. K němu potřebujeme alespoň dvě zařízení s Dual Stackem,
která dokáží zabalit IPv6 do IPv4 datagramu
a přenést je přes IPv4 síU. IPv6 datagram se pak
přenáší jako datová část IPv4 datagramu. Zařízení na druhé straně tunelu IPv6 část vyjme
a dál zpracuje standardním postupem. Takovýto
tunel je možné vytvořit manuálně, poloautomaticky (Tunnel Broker) i plně automaticky.
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Lucent Technologies uzavřela dohodu
o dodávkách pro výrobu s Celesticou.
◆◆◆

Lucent Technologies uzavřela dohodu
o odprodeji své divize Optical Fiber
Solutions společnostem Furukawa Electric
a Corning Incorporated.
◆◆◆

Qwest Communication a AOL Time
Warner uzavřely kontrakt o užívání vysokokapacitní infrastruktury od Qwest (v Severní
Americe) a KPNQwest (v Evropě).
◆◆◆

Sybase zpřístupnila PowerBuilder 8.
◆◆◆

Norton AntiVirus 2.5 for Microsoft Ewchange 2000 od Symantecu bude podporovat
příští verzi API rozhraní Microsoftu.
◆◆◆

Současný stav IPv6

Aktis má nový ekonomický systém ABRA G3.

Kromě již zmiňované 6Bone dnes existuje celá
řada dalších experimentálních IPv6 sítí. Do testování IPv6 je zapojeno mnoho ziskových i neziskových organizací z celého světa. Významní
výrobci začínají implementovat IPv6 do svých
zařízení a spolupracují na dalším vývoji protokolu.
V dnešních implementacích se již běžně setkáme s IPv6 statickými cestami, RIPv6, BGP4+ pro IPv6, ICMPv6, 6to4 tunely, podporou
pro Telnet, Traceroute, Ping, DNS, TFTP.
Lze očekávat postupné rozšiřování implementací jak co do množství rysů, tak i podporovaných platforem, a v závislosti na míře technologického i ekonomického tlaku postupný
přechod z IPv4 na protokol nové generace.
Odhady odborníků stran doby, kdy dojde
k většímu nasazení IPv6 do ostrého provozu,
se pohybují většinou v rozpětí let 2003
a 2007. Přechod to bude pravděpodobně postupný. Každopádně ti, kdo budou včas připraveni, mohou při přechodu na protokol nové
generace ze svých zkušeností úspěšně těžit. ■

◆◆◆

eServer p680 od IBM vytvořil nový světový
rekord při benchmarkových testech
SPEweb99.
◆◆◆

Server Primepower 2000 od Fujitsu
Siemens Computers dosáhl světového
rekordu ve standardním srovnávacím testu
dvouvrstvé aplikace SAP ATO2 .
◆◆◆

Oracle uvedl Oracle E-Business Suite
s podporou mobilních služeb.
◆◆◆

Symantec uvedl Symantec Web Security.
◆◆◆

SMC má nový přístupový směrovač
Barricade Wireless Broadband Router
SMC 7004AWBR.
◆◆◆

Compaq Computer dokončil implementaci
elektronického B2B tržiště CenTrade pro
Český Telecom.
◆◆◆

BreezeCOM a Floware, výrobci bezdrátových technologií BWA, jsou sloučeni v jednu
společnost pod jménem Alvarion.
◆◆◆

Oracle zpřístupnil aplikaci Oracle Warehouse management system.
◆◆◆

Mgr. Tomáš Doležal
pracuje jako ředitel konzultační
a školící společnosti Albit Technologies.

3Com Corporation má dostupný produkt
3Com 11 Mbps Wireless LAN Access Point
6000 v regionu EMEA.
◆◆◆

SMC uvádí EZ Connect USB Networkong
Cable, sloužící k vytváření malých lokálních
sítí na bázi USB propojení.
◆◆◆

IdentAlind bude integrovat produkt Sybase
EAServer do podnikové technologie biometriky v produktu BioPassport.
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