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RESUMO
A principal aposta das entidades de Forças Tarefas Regionais e Nacionais, para
acelerar o crescimento global na adoção do IPv6 (Internet Protocol version 6), como
padrão de protocolo de comunicação pela internet, é adotá-lo de forma gradativa. Tal
estratégia somente é possível, pelos esforços e pesquisas que ocorrem em torno de
mecanismos de coexistência e transição entre os protocolos os quais surgem para
viabilizar tal adoção. Os referidos mecanismos permitem estabelecer a comunicação
pela internet entre as redes isoladas em IPv6 existentes, bem como possibilitam que
hosts isolados IPv4 (Internet Protocol version 4) possam experimentá-los.
O presente trabalho tem como objetivos desenvolver uma arquitetura de tunelamento
baseada no mecanismo Tunnel Broker, para instrumentar o ambiente da Força Tarefa
IPv6 Brasileira, BRv6TF (Brazil IPv6 Task Force), bem como ser um importante
aliado no incentivo à adoção do IPv6 em âmbito nacional.
Para o alcance desse escopo, foi construído um ambiente de pesquisa com
condições de simular uma situação real, empregando todas as características do
referido mecanismo. Foi detalhada uma seqüência própria de experimentos e
análises de atividades para a coleta de dados. Os resultados proporcionaram a
definição de um modelo próprio de construção da arquitetura de Tunnel Broker,
agregando valores com os diagnósticos de dificuldades, as limitações de
desenvolvimentos e os benefícios obtidos. Esse modelo foi utilizado para determinar
as evoluções necessárias para suportar a arquitetura de Tunnel Broker e
instrumentar o ambiente do BRv6TF.
Quanto aos desdobramentos, espera-se que os resultados desta pesquisa motivem o
surgimento de novos desenvolvimentos de Tunnel Brokers na América Latina, o que é
uma alternativa ao crescimento de conexões IPv6 sobre a rede internet IPv4. Com
respeito a BRv6TF, a disponibilidade de tal desenvolvimento pode torná-la uma
referência quanto a incentivos à adoção do IPv6 na América Latina e ser um
importante instrumento para a colaboração com novas pesquisas e desenvolvimentos.
Palavras-chave: Tunnel Broker, mecanismos de coexistência e transição, adoção do
IPv6, Força Tarefa, mecanismo de tunelamento, IPv6 sobre IPv4, IPv6.

ABSTRACT

Tunnel Broker: an architecture of tunneling to instrument the Task
Force BRv6TF and to speed up the adoption of the IPv6
The main bets of entities of Regional and National Tasks Forces to speed up the
global growth in the adoption of the IPv6 (Internet Protocol version 6) as standard of
protocol of communication for the internet, is adopting it of gradual form. This
strategy is only possible, for the efforts and research that is occurring by means of
coexistence mechanisms and transition between the protocols, that appear to make
possible this adoption. These mechanisms allow to establish the communication on
the internet between the isolated nets in IPv6, as well as make possible that hosts
isolated IPv4 (Internet Protocol version 4) can try it.
The present work has as objectives develop an architecture of tunneling based on
the mechanism Tunnel Broker, of form to instrument the environment of the Brazilian
Task Force IPv6, BRv6TF (Brazil IPv6 Task Force), as well as to be an important ally
in the incentive to the adoption of the IPv6 in national scope.
For the reach of this scope, an environment of research with conditions was
constructed to simulate a real situation, using all the characteristics of this
mechanism. A proper sequence of experiments and analyses of activities for the
collection of data was detailed. The results had provided to the definition of a proper
model of construction of the architecture of Tunnel Broker, being added values with
the diagnostic of difficulties, limitations of developments and the gotten benefits. This
model was used to determine the evolutions necessary to support the architecture of
Tunnel Broker to instrumenting the environment of the BRv6TF.
How much to the unfolding, one expects that the results of this research motivate the
sprouting of new developments of Tunnel Brokers in Latin America, being an
alternative to the growth of IPv6 connections on the net internet IPv4. With respect
the BRv6TF, the availability of this development can become it a reference how much
the incentives the adoption of the IPv6 in Latin America and to be an important
instrument for the contribution with new research and developments.
Key-Words: Tunnel Broker, mechanisms of coexistence and transition, adoption of
the IPv6, Task Force, mechanism of tunneling, IPv6 over IPv4, IPv6.
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO
Este capítulo apresenta o contexto da pesquisa, definindo o seu escopo e objetivos,
e relacionando as motivações pessoais, a metodologia utilizada, as contribuições e
os desdobramentos nela contidos.
A globalização e as constantes evoluções causadas pelas novas tecnologias vêm
criando novos ambientes de negócios nos quais surgem necessidades que se
integram a dispositivos e a equipamentos fixos ou móveis, visando realizar
virtualmente qualquer tarefa ou transação eletrônica de qualquer parte do mundo.
Tais dispositivos abrangem inclusive eletrodomésticos sofisticados que, adaptados,
podem gerar mais oportunidades para os ambientes de negócios.
Essa
constatação aponta para o fato que, cada vez mais, o uso em escala da internet é
em um dos mais importantes temas para a aceleração da revolução tecnológica.
Para suportar essa tendência de evolução e superar as características cada vez
mais exigentes e precisas, é necessário evoluir o ambiente de internet atual e
investir em um novo padrão de protocolo de comunicação de rede. O padrão atual é
o IPv4 (Internet Protocol version 4), e os novos conceitos e investimentos são para o
IPv6 (Internet Protocol version 6). Portanto, o desenvolvimento do protocolo IPv6 já
nasceu com a expectativa de ser um dos principais colaboradores para novos
avanços tecnológicos e novas oportunidades de produtos e soluções para os
próximos anos.
A decisão de cada entidade em aderir a esse novo padrão de forma pró-ativa e para
melhor usufruir de suas características e flexibilidades, esbarra em conhecer o
quanto o parque tecnológico existente de aplicações e equipamentos é impactada
com as mudanças exigidas pelo novo protocolo. Isso porque, embora o IPv6 tenha
uma base de alcance muito parecida com o protocolo atual, os referidos protocolos
não são compatíveis operacionalmente entre si, havendo a necessidade de
adequação das aplicações e dos equipamentos do parque existente.
Para possibilitar o crescimento do uso do IPv6 e minimizar o impacto do problema
operacional entre os protocolos, foram estimulados os desenvolvimentos de técnicas
baseadas em migração e coexistência de protocolos. Tais técnicas, bem como os
protocolos de internet, são especificadas pela IETF (Internet Engineering Task
Force) e apresentam características e benefícios diferentes para cada problema
operacional encontrado.
Atualmente essas técnicas já permitem estabelecer a
comunicação entre as redes isoladas pela internet que surgem em IPv6 como
também possibilitam que hosts isolados IPv4 possam experimentá-las.
No intuito de mobilizar a adoção do IPv6 pelo mundo, foram criadas entidades não
governamentais de Forças Tarefas Regionais e Nacionais. As principais atividades
dessas entidades são sensibilizar, divulgar, educar, contribuir e coordenar a
promoção do IPv6 pelo país ou pela região de atuação. Nessa missão, o uso das
técnicas de migração e coexistência de protocolos é a principal aposta das Forças
Tarefas para acelerar o crescimento do IPv6 por todas as partes do mundo.
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1.1 Objetivo
Desenvolver uma pesquisa experimental, com o intuito de produzir uma arquitetura
de tunelamento baseada no mecanismo Tunnel Broker, para instrumentar o ambiente
da Força Tarefa IPv6 Brasileira, BRv6TF e a ser um importante aliado no incentivo à
adoção do IPv6 em âmbito nacional.
1.2 Motivações da Dissertação
As razões que motivaram a formulação desta pesquisa foram:
a)

Colaborar com a Força Tarefa Brasileira, BRv6TF, em suas iniciativas de
incentivo nacional à adoção do IPv6, possibilitando que pessoas da infraestrutura atual IPv4 (ou seja, hosts IPv4) venham a experimentar as
características desse novo protocolo e comuniquem-se com redes IPv6
existentes;

b)

Desenvolver um tema de pesquisa que possa servir como referência e
alternativa ao estimulo do crescimento da utilização do IPv6. Atualmente
não há na América Latina um provedor para acesso às redes IPv6 por
hosts IPv4, por meio do mecanismo de Tunnel Broker, o que o torna uma
exclusividade de outras regiões. Em alguns casos, essas soluções são
pagas ou restritas para utilização apenas por entidades acadêmicas ou
residentes;

c)

Possibilitar aos alunos do mestrado e pesquisadores do IPT (Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo) iniciarem pesquisas e
desenvolvimentos de aplicações, utilizando este instrumento de acesso ao
IPv6. A BRv6TF está atualmente estruturada na rede piloto IPv6 IPTNet
(Rede de Comunicação de Dados do IPT) e a disponibilização desse
desenvolvimento pode beneficiar as pesquisas no próprio IPT.

1.3 Contribuições e Desdobramentos
As seguintes contribuições e desdobramentos são esperados com esta pesquisa:
a)

Obter um modelo referencial para o desenvolvimento de uma arquitetura
de Tunnel Broker, desenhada a partir dos resultados de uma seqüência de
experimentos e análises;

b)

Cobrir a inexistência de um modelo prático de construção de uma
arquitetura de Tunnel Broker, agregando valores com os diagnósticos de
dificuldades, com as limitações de desenvolvimentos e com os benefícios
obtidos. Atualmente existem apenas fragmentos de informações em
relação a um modelo prático de desenvolvimento desta arquitetura;

c)

Colaborar com a Força Tarefa Brasileira, BRv6TF, em suas iniciativas de
incentivo nacional à adoção do IPv6;
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d)

Motivar o surgimento de novos Tunnel Brokers na América Latina,
inclusive pelas demais Forças Tarefas existentes;

e)

Incentivar novas pesquisas sobre desenvolvimento de aplicações e de
outros mecanismos de coexistência e de transição, a partir da
disponibilidade desse desenvolvimento pela BRv6TF, principalmente por
pesquisadores e mestrandos do próprio IPT;

f)

Ser uma alternativa de estimulo ao crescimento de conexões IPv6 sobre
IPv4, para o alcance de usuários finais ou para redes isoladas que estão
conectadas à internet por meio da rede IPv4;

g)

Contribuir para a tomada de decisão de entidades quanto à estratégia de
migração das redes existentes para o IPv6.

1.4 Metodologia do Trabalho
A primeira etapa da pesquisa inicia-se com as investigações sobre os conceitos dos
mecanismos de coexistência e transição existentes e traz, como conseqüência, o
encaixe do mecanismo de Tunnel Broker em relação a problemas que podem ser
equacionados na utilização dele.
Em seguida, é verificado o estado da arte em relação às iniciativas existentes para a
adoção do IPv6 no Brasil e na América Latina e é certificada a inexistência de um
desenvolvimento de Tunnel Broker o qual poderia servir como referência a esta
pesquisa.
O próximo passo é detalhar o funcionamento do mecanismo e de cada elemento que
o compõe. Nesse detalhamento também está incluso o levantamento de Tunnel
Brokers disponíveis em outras partes de mundo e constatada apenas a existência de
fragmentos de informações em relação a um modelo prático de desenvolvimento
dessa arquitetura.
Com o encerramento da concepção da pesquisa, é elaborado um ambiente de
pesquisa com condições de simular uma situação real, empregando todas as
características do mecanismo. Para tanto, é detalhada uma seqüência própria de
experimentos e análises de atividades para a coleta de dados. Os resultados
proporcionam a definição de um modelo próprio de construção da arquitetura de
Tunnel Broker, agregando valores com os diagnósticos de dificuldades, as limitações
de desenvolvimentos e os benefícios obtidos. Este modelo é utilizado para
determinar as evoluções necessárias para suportar a arquitetura de Tunnel Broker e
instrumentar o ambiente do BRv6TF.
Na etapa final, são feitas as considerações finais, consolidando todos os aspectos
do desenvolvimento, como limitações, resultados obtidos, conclusão e contribuições
efetivas da dissertação.
Em relação ao enfoque teórico desta pesquisa, ele foi baseado em documentações
de tipo RFC (Request for Comments) que são pertencentes ao IETF e são
consideradas como padrões para tecnologias de internet. O enfoque também recebe
uma demarcação pessoal complementar com investigação de artigos, livros, sites e
pesquisas relacionadas ao tema.
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1.5 Estrutura da Dissertação
O trabalho é estruturado em capítulos para facilitar a compreensão e a distribuição
do tema.
No Capítulo 1, apresenta-se o contexto da pesquisa, definindo o escopo e os
objetivos dela, bem como relacionam-se as motivações pessoais, a metodologia
utilizada, as contribuições e os desdobramentos.
O Capítulo 2 é dedicado ao estado da arte sobre o IPv6, apresentando as
motivações para a pesquisa de um novo protocolo IP (Internet Protocol), as
principais melhorias em relação ao IPv4 e o estado na adoção do IPv6 no Brasil e na
América Latina e Caribe.
No Capítulo 3, são apresentadas as características de cada um dos principais
mecanismos de transição e coexistência.
No Capítulo 4, é detalhado o modelo do mecanismo de tunelamento Tunnel Broker.
No Capítulo 5, apresentam-se os detalhes do ambiente funcional elaborado para a
efetivação da pesquisa.
O Capítulo 6 contém pontos relevantes sobre o ambiente funcional e as definições
do modelo próprio de construção da arquitetura de Tunnel Broker.
No Capítulo 7, detalha-se o desenho da arquitetura atual da rede IPv6 do IPTNet e
as evoluções necessárias para suportar a arquitetura de Tunnel Broker e
instrumentar o ambiente do BRv6TF.
No Capítulo 8, são apresentadas as discussões dos resultados obtidos, os aspectos
quanto a limitações a serem consideradas, a conclusão e contribuições efetivas da
dissertação e as sugestões de trabalhos futuros.
Após o Capítulo 8, encontra-se a bibliografia consultada e citada nesta pesquisa
como material de referência e outras obras que embora não foram citadas como
referência, foram também consultadas e serviram como apoio à dissertação.
Em seguida, encontram-se o glossário e os anexos, sendo que o Anexo A apresenta
os detalhes das configurações realizadas no ambiente de pesquisa, e o Anexo B as
informações colhidas no ambiente de pesquisa para a realização das análises.
As Ilustrações e os Quadros contidos nesta pesquisa que não possuem fontes
declaradas foram desenvolvidos pelo próprio autor.
Neste capítulo, é apresentado o contexto da pesquisa. No capítulo seguinte, são
apresentadas as motivações e melhorias do IPv6 em relação ao IPv4 e seu estado
quanto à adoção no Brasil e na América Latina e Caribe.
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CAPÍTULO 2
IPv6 – UMA ABORDAGEM SOBRE O NOVO PROTOCOLO
Neste capítulo, são apresentadas as motivações para a pesquisa de um novo
protocolo IP, as principais melhorias em relação ao IPv4 e o estado da arte na
adoção do IPv6 no Brasil e na América Latina e Caribe.
2.1 Motivações para a Pesquisa de um Novo Padrão de Protocolo IP
Nesta seção, são mostradas as motivações que justificam a não evolução na
expansão de novos produtos com a tecnologia base da internet atual.
A internet é baseada no protocolo IP cuja versão mais utilizada hoje é a versão 4. O
IPv4 existe há mais de 25 anos, desde a publicação da RFC 791, em 1981
(POSTEL, 1981). Desde então, vem sofrendo pequenas alterações para adaptar-se
ao surgimento de novas soluções e tecnologias, para manter um nível de robustez e
para ser de fácil desenvolvimento e interoperabilidade. O fato é que suas limitações
já são evidentes, principalmente com o crescimento exponencial e globalizado da
internet. As limitações do protocolo atual são citadas por vários autores e
pesquisadores como Davies (2003) e Lee e Davies (2003). A seguir, são mostradas
as principais limitações que acabam sendo motivações para a pesquisa de um novo
padrão IP:
a)

Exaustão de endereços válidos disponíveis
O IPv4 é limitado na utilização de 32 bits de dados, que representam
4.294.967.296 de endereços. Com as práticas de alocações de endereços
utilizadas hoje, são disponibilizadas pouco mais de centenas de milhões
de endereços. Devido a esse cenário e com o crescimento exponencial
da utilização da internet, faz-se necessária que cada organização tenha
que controlar o uso de seus endereços, utilizando inclusive métodos para
melhor aproveitar o range de endereços que possui. Tais situações de
controle acabam por forçar os administradores de rede a estarem
utilizando mecanismos como o NAT (Network Address Translator) para
mapear um simples endereço público em vários endereços privados, o que
vem trazendo problemas de desempenho e gargalos em aplicações.

b)

A necessidade e robustez de roteadores para o gerenciamento do
tamanho excessivo das tabelas de roteamento
Tal necessidade ocorre porque há um número inchado de rotas existentes
nas tabelas de roteamento dos backbones da internet. Essa situação
exige um gerenciamento cada vez mais robusto dos roteadores, posto que
as tabelas de roteamento vêm crescendo exponencialmente com a adição
de novas redes na internet. O referido crescimento faz com que a
capacidade de memória física de muitos roteadores esteja sendo
alcançada, provocando falhas em roteamento de pacotes.
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c)

A simplificação de configuração de equipamentos
A configuração de endereços IPv4 nos equipamentos de rede são feitos
manualmente ou por meio de uso de um protocolo dinâmico de
configuração chamado DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). A
fragilidade aparece, visto que está ocorrendo um crescimento massificado
de dispositivos que necessitam de endereços IP ou que apresentam uma
mobilidade constante, como os celulares, por exemplo. Este dinamismo
exige do protocolo uma maior capacidade de disponibilidade e conexão.

d)

Necessidade de uma estrutura mais adequada aos requerimentos de
segurança
A utilização de comunicação privada por meio público requer métodos de
segurança da informação eficazes e confiáveis quanto à autenticação,
privacidade e integridade nas informações. Criptografia e autenticação
são necessárias para proteger a informação de prováveis falhas de
segurança e de modificações durante o seu trajeto na rede. São citados
como exemplo: proteção contra casos de IP spoofing e sniffers.
Para os
pacotes IPv4 atenderem a essas exigências, foi especificado um padrão
de segurança conhecido como IPSec (Internet Protocol Security).
Mesmo sendo opcional, seu uso em redes que possuem NAT é muito
complexo.

e)

Necessidade de suporte a QoS (Quality of Service) na entrega de dados
O IPv4 apresenta uma precária gestão de QoS o que acaba sendo um
problema quando se necessita desse quesito na transmissão de dados.
Um exemplo dessa necessidade são soluções relacionadas à
diferenciação de pacotes de voz e de vídeo, os quais necessitam de um
tratamento na gestão de atrasos de pacotes. Na especificação do IPv4,
são previstos o suporte em tempo real para o envio e gestão de dados. O
suporte é exercido pela gestão por meio do campo ToS (Type of Service).
O problema que vem ocorrendo é que esse campo não é suportado por
todos os dispositivos de rede e sua definição é limitada.

f)

Mobilidade
A mobilidade vem sendo um assunto fundamental para o tratamento de
conexões à internet. O seu propósito está baseado em hosts os quais
podem responder por endereço de rede ad-hoc em um deslocamento
físico mantendo o endereço original. No IPv4, as soluções para essa
situação não são nativas, exigindo uma infra-estrutura robusta e não
apresenta uma eficiência adequada.

Aliado a essas limitações, as soluções paleativas existentes de curto prazo como o
CIDR (Classless Inter Domain Router) e o NAT, embora sejam ótimas alternativas
para minimizar a escassez de endereços válidos, tem problemas quanto à
segurança das informações (o NAT impossibilita uso de protocolos de segurança
como IPSec), além de tornar complexo o gerenciamento da rede da empresa e o
diagnóstico de falhas.
O NAT é especificado na RFC 1631 (EGEVANG e FRANCIS, 1994) que apresenta
algumas considerações sobre a sua solução na RFC 2663 (SRISURESH e
HOLDREGE, 1999). Ele permite a prevenção de atividades maliciosas iniciadas de
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hosts da rede pública pelo fato de ter a característica de permitir isolar e administrar
as redes privadas. Em relação ao IPv4, seu maior benefício e motivação é,
realmente, amenizar a exaustão de endereços IPv4 públicos.
Sobre suas limitações, o NAT dificulta a ação de alguns protocolos de camada
superior, como os do FTP (File Transfer Protocol ), por exemplo. Para uso do FTP é
necessário haver duas conexões: uma de controle de tráfego (comandos) e outra
para os dados trafegarem. A tradução do endereço entre público e privado faz com
que a conexão receba a informação inválida das extremidades em sua conexão.
Outra limitação com a tradução do endereço pelo NAT se mostra no suporte a
aplicações fim-a-fim. Para essa necessidade, o protocolo deve coexistir com
gateways ou utilizar a forma estática de distribuição de endereços (um para um).
Essa mesma limitação é um dos motivos de o NAT ocasionar problemas com o uso
do IPSec, já que a tradução do endereço prejudica a gestão de autenticidade e
confiabilidade na transmissão de um pacote. A arquitetura do NAT e suas
implicações são citadas na maioria das literaturas sobre IPv6, mas alguns autores no
final de 2000, como Hain (2000), já detalhavam as características do modelo NAT e
suas implicações.
2.2 Principais Melhorias do IPv6 em relação ao IPv4
Sobre as melhorias constatadas na evolução do protocolo IPv6 em relação ao IPv4,
são encontradas desde literaturas que abrangem as mudanças em forma de
conceituação, como Naugle (2001), até as que buscam detalhes específicos, como
Chowdhury (2002), em relação a QoS e VoIP (Voice Over IP). Nesta seção são
apresentadas as principais evoluções como forma de comparativo entre os dois
protocolos.
O IPv6 foi desenvolvido com base nas deficiências encontradas no IPv4, para dar
suporte a novos avanços tecnológicos. Com relação ao cabeçalho dos pacotes, o
IPv6 apresenta um cabeçalho básico de tamanho fixo (40 bytes) e outros extensíveis
para uma transmissão específica. Como resultado, é possível criar novos tipos de
pacotes e soluções de rede, que possibilitam QoS, com as devidas prioridades para
cada pacote associadas à determinada aplicação em trânsito pela rede. Pacotes
jumbogramas são identificados e trasmitidos em redes com grande largura de
banda, o que reduz a utilização da CPU (Central Processing Unit) e aumenta a
eficiência da rede.
É possível otimizar os mecanismos de fragmentação,
autenticação, e outros que são tratados somente se presentes no pacote, o que
caracteriza generalidade e eficiência na nova versão.
O IPv6 suporta segurança e QoS, de forma nativa. No aspecto de segurança, são
definidos dois cabeçalhos, um de autenticação (AH -Authentication Header) e o
outro utilizado para prover a checagem de informações de segurança como
integridade e criptografia dos pacotes (ESP - Encapsulating Security Payload).
Esses cabeçalhos podem ser aplicados isoladamente ou em conjunto, na forma de
uma arquitetura denominada IPSec, propiciando inclusive a construção de VPN
(Virtual Private Network), baseada na criação de redes lógicas as quais utilizam
infra-estruturas de redes físicas existentes, em que a segurança é provida pela
utilização do IPSec.
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Quanto ao suporte para tráfego com garantia de QoS, os campos de cabeçalho flow
label e traffic class (priority), usados respectivamente para rótulo de fluxo e
prioridade de pacote, oferecem métodos para o tratamento diferenciado de pacotes
para roteadores e switches, além de tipos de tráfegos distintos. O uso de protocolos
que controlam tráfego em tempo real como o RSVP (Resource Reservation
Protocol), por exemplo, é facilitado, o que permite o desenvolvimento de aplicações
multimídia, ou seja, a integração de voz, vídeo e dados com QoS garantida.
No aspecto de endereçamento do novo protocolo, a RCF 2373 detalha a arquitetura
de endereçamento (HINDEN e DEERING, 2003). O IPv6 possui 128 bits, tendo,
portanto, a capacidade de 2128 bits, ou seja, uma estrutura de 3.4 x 1038 endereços
possíveis, inclusive não reservando identificação de rede (0’s) e broadcast (1´s). O
IPv6 abandona a idéia de classes de endereços, mas baseia-se em prefixos como o
IPv4, diferenciando-se apenas na hierarquia. O IPv4 utiliza dois níveis (prefixo de
rede + sufixo de host) e o IPv6, com o grande espaço de endereço que possui,
permite uma hierarquia bem mais flexível, com vários níveis, adicionando
identificação para organizações provedoras de acesso à internet e para o
assinante/cliente do provedor, o que permite que provedores ganhem uma grande
parcela do espaço de endereçamento, em que podem dividi-lo hierarquicamente,
como faziam com o CIDR.
Para facilitar a gestão e configuração de ambientes IP, o IPv6 introduz a utilização
de mecanismos de autoconfiguração, sendo definidos como statefull (com gestão de
estado), caso em que dependem de uma entidade que realize a atribuição de
endereços e stateless (sem gestão de estado), os quais permitem que o próprio nó
defina os parâmetros necessários para a conexão na rede e obtenha um endereço
assim que for ligado.
Em relação ao roteamento, o IPv6 utiliza alguns protocolos que foram adaptados.
Como protocolos de roteamento de IGP (Interior Gateway Protocol), são utilizados
os protocolos RIPng (Routing Internet Protocol Next Generation) e OSPFv3 (Open
Shortest Path First); no caso de EGP (Exterior Gateway Protocol), usa-se o BGP4+
(Border Gateway Protocol). Uma outra forma de roteamento é a utilização de rotas
estáticas. Quanto às tabelas, o IPv6 suporta o source routing e o roteamento é
definido pelo sistema que origina o pacote, o que permite que a fragmentação seja
feita na origem e faz com que haja otimização e eficiência dos roteadores e
switches. Para resolver o problema da expansão das tabelas de roteamento, o que
se propõe é a utilização de endereços de provedores, devido à relação dos mesmos
com as topologias das redes.
No quadro 01, apresenta-se uma posição visual sobre as principais diferenças entre
os dois protocolos que foram citados.
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Item

IPv4

IPv6

Tamanho do Endereço

32 bits

128 bits

Quantidade de Endereços

4.294.967.296 ou 232

3.4 x 1038 ou 2128

Tamanho do Cabeçalho

de 20 a 60 bytes

40 bytes fixos

QoS

Limitada

Mais robusta

Segurança (IPSec)

Opcional

Nativa

Fragmentação

Realizada nos hosts e Feita somente nos hosts
roteadores

Controle de Checksum

Existente

Não

Cabeçalhos de Extensão

Não Possui

Possui

Protocolo de diagnósticos e ICMPv4
reportes

ICMPv6

Endereços Broadcast

Sim

Não

Endereços Anycast

Não

Sim

Configuração de Hosts

DHCP ou manual

Automática,
manual

DHCP

ou

Quadro 01 - Principais diferenças entre os dois protocolos.

2.2.1 A Nova Estrutura de Cabeçalho
Nesta seção, é mostrado o novo cabeçalho IP, detalhando-se suas características
quanto à flexibilidade, escalabilidade e eficiência. Na RCF 2460 (HINDEN e
DEERING, 1998), são encontrados mais detalhes sobre a especificação do IPv6.
Na Seção 2.2, é mencionado que o IPv6 traz um novo conceito de cabeçalho e que
apresenta um cabeçalho básico de tamanho fixo (40 bytes) e outros extensíveis para
tratamento específicos do pacote.
Ao serem comparados, de forma macro, os cabeçalhos IPv4 e IPv6, notam-se as
seguintes mudanças:
a) O número de campos (incluindo opcionais) passou de 12 para 8;
b) O número de campos que devem ser processados, quando intermediados
por roteadores, passou de 6 para 4, tornando o envio de pacotes IPv6 mais
eficiente;
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c) Os campos que suportam fragmentações e campos opcionais no IPv4
passaram a ser considerados cabeçalhos de extensão no IPv6;
d) O tamanho do cabeçalho IPv6 é o dobro do mínimo possível de um
cabeçalho IPv4, ou seja, passou de 20 para 40 bytes, mas tal fato ocorre
principalmente devido aos campos de endereço origem e destino, que
aumentarem quatro vezes mais em relação aos definidos no IPv4.
No Quadro 02, ilustram-se as diferenças no tratamento dos campos existentes no
cabeçalho IPv4 com relação ao IPv6.

Campos do IPv4

Tratamento no IPv6

Version

O mesmo campo é utilizado mudando apenas o valor para
“seis”, ou seja, “0110”.

Internet Header

Este campo foi removido do cabeçalho no IPv6.

Length

Devido ao tamanho de cabeçalho ser fixo em 40 bytes, este
campo foi removido do cabeçalho.

Type of Service

Foi substituído pelo campo Traffic Class (Priority).

Total Length

Foi substituído pelo campo Payload Length.
somente do tamanho da carga útil do pacote.

Identification
Flags
Fragment Offset

Estes campos foram removidos do cabeçalho no IPv6. No caso
de haver fragmentações de pacotes, eles são tratados em
cabeçalhos de extensão.

Time-to-Live

Foi substituído pelo campo Hop Limit.

Protocol

Foi substituído pelo campo Next Header.

Header Checksum

Este campo foi removido do cabeçalho no IPv6. A função de
detecção de erros somente é verificada na camada física.

Source Address

O campo continua existindo no IPv6, mas seu tamanho passou
de 32 bits para 128 bits.

Destination
Address

O campo continua existindo no IPv6, mas seu tamanho passou
de 32 bits para 128 bits.

Options

Este campo foi removido do cabeçalho no IPv6. No caso de
tratamentos opcionais para o pacote, estes são geridos por
cabeçalhos de extensão.

Quadro 02 - Campos existentes no cabeçalho IPv4 com relação ao IPv6.

E este trata
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Além das mudanças, um novo campo foi adicionado ao IPv6 e chama-se Flow Label.
Este campo é utilizado como controle dos roteadores para envio de pacotes que
necessitam de tratamentos especiais no encaminhamento.
Portanto, um pacote IPv6 consistui-se em um cabeçalho IPv6, cabeçalhos de
extensão e a camada imediatamente superior com os dados do pacote.
Na Figura 01, ilustra-se esta situação.

Cabeçalho IPv6

Cabeçalhos
de Extensão

Camada Superior e Dados

Carga Útil (Payload)

Pacote IPv6
Figura 01 - Estrutura do Pacote IPv6.

2.3 Diferenças entre o IPv6 e Outros Protocolos
São apresentados nesta seção um comparativo entre IPv6 e outros protocolos de
comunicação.
Os protocolos IPv6 e IPv4 são pertencentes à suíte de protocolos TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) conhecida também como pilha
TPC/IP. Em comparação com o modelo OSI (Open Systems Interconnection Basic
Reference Model), o qual é dividido em sete camadas, a suíte TCP/IP se aglomera
em quatro destas camadas (TECHREPUBLIC, 2003).
O protocolo IP se situa na camada de rede. Esta camada é a responsável pelo
endereçamento e roteamento de pacotes, convertendo endereços físicos em lógicos
e vice-versa, de forma que sejam direcionados ao destino correto. Além dessas
funções, essa camada também atua na interconexão de redes, no tratamento de
erros, na fragmentação de pacotes, no controle de congestionamento e na gestão do
seqüenciamento de pacotes.
Comparando-se, no Modelo OSI, a suíte TCP/IP com outras suítes de protocolos
existentes, nota-se que, na camada de rede, situam-se outros protocolos que
exercem basicamente a mesma função do protocolo IP em suas respectivas suítes.
No Quadro 03, apresentam-se as sete camadas do modelo OSI, preenchidos por
protocolos de algumas suítes, as quais são comentadas nesta seção.
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Camadas do
Modelo OSI
Aplicação

Apresentação

Sessão

Suíte
TCP/IP
HTTP,
SMTP,
MPP,
SNMP,
FTP,
Telnet,
NFS, RTP,
MIME,
XDR, SSL,
TLS,
Sockets,
Sessão em
TCP, SIP

Transporte

TCP, UDP

Rede

IPv4, IPv6,
ICMP,
IGMP,
IPSec,
ARP,
RARP, RIP,
OSPF

Enlace
PPP, SLIP,
Frame
Relay,
Ethernet,
Token Ring,
FDDI, ...
Física

Suíte
IPX

Suíte
AppleTalk

Suíte
OSI

Suíte
DECnet

AFP

FTAM,
X.400,
X.500, DAP

FAL, NML

AFP

ISO 8823,
X.226

DAP,
CTERM

NWLink

ASP,
ADSP, ZIP,
PAP

SPX

ATP, NBP,
AEP, RTMP

ISO 8327,
X.225
SCP

TP0, TP1,
TP2, TP3,
TP4

NSP

X.25 (PLP),
CLNP
IPX

DDP

IEEE 802.3
framing,
Ethernet II
framing

LocalTalk,
TokenTalk,
EhterTalk,
AppleTalk
Remote
Access,
PPP

Ethernet,
Token Ring,
FDDI, ...

RS-232,
RS-422,
STP,
PhoneNet

DRP

X.25
(LAPB),
Token Bus

DDCMP,
MOP

X.25
(X.21bis,
Ethernet,
EIA/TIAToken Ring,
232,
FDDI, ...
EIA/TIA449, EIA530, G.703)

Quadro 03 - Suítes de protocolos distribuídas nas camadas do modelo OS.
Fonte: Wikimedia (2007).
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Beijnum (2006) diferencia o IP dos demais protocolos da camada de rede quanto ao
modo de endereçamento e roteamento. O protocolo IPX (Internetwork Packet
Exchange) desenvolvido pela Novell é utilizado nos sistemas operacionais Netware,
mas de possível habilitação em outros sistemas operacionais. É um protocolo
relativamente pequeno, veloz, roteável e utilizado em redes locais e fornece várias
alternativas de compartilhamento de serviços de rede, como impressão, arquivos e
correio. A principal diferença é o modo de endereçamento, em que utiliza 80 bits
para o endereçamento de rede, sendo 32 bits para rede e 48 bits para host. O host
contém o endereço MAC, o que torna extremamente simples o mapeamento de
endereços ethernet.
A suíte DECnet foi construída pela Digital Equipment Corporation em 1975, para
permitir a comunicação entre dois minicomputadores VAX, e hoje é suportado por
diversos sistemas operacionais como Unix, Windows, Macintosh e Linux. A
evolução do DECnet está relacionada ao desenvolvimento do DNA (Digital Network
Architecture), que foi definida para suportar uma extensa gama de protocolos, o que
cria uma interdependência a partir da camada de rede. O DECnet utiliza para o
endereçamento de rede, 6 bits para rede e 10 bits para host. Para formar o
endereço, é utilizado um endereço MAC (Media Access Control) especial que inclui o
endereço DECnet.
O AppleTalk usa endereços de 24 bits, sendo 16 bits para rede e 8 bits para hosts.
Como no IPX, os bits de rede são definidos pelo roteador, mas diferente dos demais
protocolos apresentados, o host é quem checa se um endereço está livre para
utilizá-lo ou não.
A suíte AppleTalk foi desenvolvida para estabelecer a
conectividade de redes de equipamentos da Apple, mas em virtude do crescimento
do TCP/IP, a suíte vem sendo substituída e está praticamente em desuso.
O CLNP (Connectionless Network Protocol) foi criado para providenciar um
datagrama de serviços de rede que roteia mensagens sem necessidade de
estabelecimento de quaisquer circuitos para a transmissão. O CLNP é ainda muito
usado para a conectividade orientada em redes de telecomunicações que utilizam o
protocolo X.25. Quanto ao tamanho do endereço, o CLNP separa campos para
indicar o tamanho total e o do segmento, que pode chegar a 160 bits, sendo que o
tamanho do cabeçalho pode atingir até 254 octetos. Diferente dos protocolos IPX,
AppleTalk, IPv4 and IPv6, se o endereço destino pertencer ao mesmo segmento de
rede, o CLNP não o envia diretamente ao destino, simplesmente envia o pacote para
que o roteador o faça.
Conforme os dados apresentados sobre as suítes de protocolos é possível afirmar
que o protocolo IPv6 não é o único que pode fazer frente ao protocolo IPv4. Em
cenários de rede local, a substituição de toda a pilha TCP/IP é possível de ocorrer.
A camada de enlace e física também pode influenciar na definição da suíte de
protocolos mais adequada. Em relação ao acesso e conectividade a outras redes, o
uso massivo atual do IPv4 torna o IPv6 um substituto natural, neste cenário, em
comparação com os demais protocolos.
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2.4 Projeções
Esta seção apresenta o estado da arte em relação a evolução do IPv6 e da adoção
do IPv6 no Brasil e na América Latina e Caribe.
A evolução tecnológica avança cada vez mais nas casas dos consumidores, o que
cria novas necessidades de informação, desenvolvendo soluções voltadas aos
usuários. O uso da infra-estrutura das comunicações sem fio, a qual já se encontra
em um bom estágio de desenvolvimento, possibilita o surgimento de novos negócios
e soluções por meio de dispositivos já conhecidos do consumidor como, celulares e
os próprios aparelhos domésticos (home appliances), por exemplo.
Para que seja levada esta informação às residências, as novas tecnologias buscam
atender a alguns requisitos básicos considerados como premissas a exigências dos
consumidores: uso de facilidades plug and play; pouca configuração e manutenção;
segurança no acesso aos dispositivos; conexões entre os dispositivos de forma
globalizada, e, principalmente, banda adequada para trazer e levar a informação
desejada, por meio físico (com/sem fio) que lhe convier.
Alguns especialistas
acreditam que o futuro do comércio eletrônico está na mobilidade, em que o objetivo
é manter os hosts conectados independentemente da sua localização física, ou seja,
de forma que a comunicação e a conectividade IP permaneçam transparentes para
os níveis de camada superiores. Dentro desses aspectos citados, a presença do
protocolo IPv6 é fundamental, visto que a questão da mobilidade é totalmente
integrada ao protocolo. Outras vantagens importantes a considerar são: haver uma
grande capacidade de endereços de rede que possa atender a cada dispositivo; a
utilização de autoconfiguração stateless que torne simples e transparente a conexão
de dispositivos a uma rede; e a segurança por meio do suporte nativo do IPSec.
O desenvolvimento de dispositivos e aplicações utilizando o protocolo IP já é uma
realidade com o IPv4, mesmo com as deficiências já apresentadas. Já pode ser
encontrado, por exemplo: câmaras que enviam fotos com mensagens por e-mail ou
que viram uma webcam utilizando tecnologia wireless; e refrigeradores e microondas
que possuem display com facilidades de web browser. Com o IPv6, além dessas
aplicações desenvolvidas para IPv4, pode existir um leque de soluções muito maior
para os consumidores, com maior qualidade e com uma identificação personalizada:
o IP único. As soluções a seguir são suportadas pelo IPv4, mas sem a qualidade
confiável e com a preocupação de haver exaustão de endereços: realizar
videoconferências baseadas em redes ad-hoc; assistir a filmes baixados em displays
portáteis; monitorar e controlar remotamente os eletrodomésticos da própria casa;
monitorar um bebê em um cômodo por meio de uma webcam e com displays
localizados em um eletrodoméstico na cozinha; localizar receitas de cozinha
gravadas em eletrodomésticos de vizinhos e amigos; acessar games
compartilhados; realizar diagnósticos remotos para verificar falhas em veículos;
baixar músicas e vídeos em dispositivos de entretenimentos dentro do próprio carro;
e realizar aprendizados interativos à distância.
Os próximos passos para se alcançar tal realidade e incentivar de forma massiva o
uso do IPv6 e a migração das redes atuais estão em andamento. Segundo
especialistas, uma das primeiras metas a serem atingidas é o passivo de milhões de
dispositivos móveis que atualmente não têm acesso à internet. Nesse aspecto, o
novo protocolo IPv6 é de extrema importância, visto que cada um desses
dispositivos deve conter um endereço IP global para acesso à rede mundial, e já se
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acredita que, em 2008, mais de um bilhão de celulares estejam usando endereços
IP.
Espera-se, também, que a motivação e a aceleração da migração das redes
atuais venham com o aumento do número de soluções e desenvolvimentos.
A evolução do atual protocolo IPv4 para o IPv6, aliada a uma nova visão de
negócios, deve estimular ainda mais a geração de aplicações e o desenvolvimento
de dispositivos e equipamentos, o que permite que se adaptem ao ambiente e a
exigência do consumidor final, oferecendo-lhe QoS e o desempenho esperado. As
empresas que começarem a investir nesse novo caminho saem na frente em relação
aos seus concorrentes diretos e sobre a participação de mercado.
Como projeções para os próximos anos, segundo o pesquisador Giaquinto (2003),
são vistas atualmente ilhas IPv6 diante de um oceano IPv4, e é projetado para 2010
esse mesmo cenário, mas invertido. O protocolo IPv6 é suportado pelos principais
Sistemas Operacionais e fornecedores de equipamentos, o que demonstra a
confiança do mercado neste protocolo. Está sendo esperado o resgate do modelo de
transparência IP fim-a-fim que facilita a automatização, a comunicação massiva
mundial e serve como uma base sólida para a distribuição de novas soluções,
principalmente voltadas à mobilidade.
A falta de endereços não é um problema comum entre todas as zonas geográficas
do mundo. Na América do Norte, por exemplo, as classes de endereços IPv4
distribuídas para a região é suficiente para acompanhar os novos avanços
tecnológicos no que diz respeito à necessidade de endereços válidos. Em outras
regiões, essa comodidade já não é tão eficaz. Regiões como a Ásia, onde se situam
a China, a Índia e o Japão, atualmente estão em situação de alerta. Na China, por
exemplo, um pedido de endereços para atender a 60.000 escolas foi feito apenas
com um range de endereços de Classe B (65.535 endereços). Em outras
localidades como Europa e África, existem apenas ranges de Classe C (255
endereços) para atender aos países.
Na Figura 02, é apresentada uma estatística de crescimento de hosts na internet
pelo mundo e é traçada uma projeção para os próximos anos. Nesta análise,
estima-se que, entre 2009 e 2010, a distribuição de endereços IPv6 comece a ser
mais estimulada como alternativa aos possíveis gargalos de endereços IPv4.
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Figura 02 - Projeção de Crescimento de hosts IPv4 com base nos últimos quatro anos.
Fonte: Internet Systems Consortium (2006).

Com o avanço tecnológico e a evidente falta de endereços válidos para atender a
demandas futuras, as regiões da Europa e Ásia são as que mais fomentam
pesquisas e iniciativas de adoção do IPv6 pelo mundo e são, inclusive, as principais
fontes de informação sobre a evolução do protocolo. Para evidenciar tal cenário e
comparar o crescimento da adoção do IPv6 nessas regiões em relação às demais,
nas Figuras 03 e 04, apresenta-se a alocação atual dos endereços IPv6 pelo mundo.
Atualmente a distribuição é feita por organismos responsáveis pela alocação e
registro de endereços por região, também conhecidos como RIR (Regional Internet
Registry): AfriNIC (African Network Information Centre), APNIC (Asia-Pacific Network
Information Centre), ARIN (American Registry for Internet Numbers), LACNIC (Latin
American and Caribbean Internet Addresses Registry), RIPE NCC (Réseaux IP
Européens Network Coordination Centre).

68,5%

26%
0,5%

4%

1%

Figura 03 - Alocação mundial de endereços IPv6 (::/23).
Fonte: Internet Number Resource Status Report - 30/12/2006, NRO (2007).
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Figura 04: Alocação mundial de endereços IPv6 para Distribuição Regional (::/32).
Fonte: Internet Number Resource Status Report - 30/12/2006, NRO (2007).

2.4.1 A Evolução do Protocolo IPv6
Esta seção contém a linha de evolução do IPv6. A IETF é a maior comunidade
aberta de arquitetos de rede, operadoras, desenvolvedores, fabricantes e
pesquisadores do mundo com o intuito de concentrar todas as padronizações e
pesquisas quanto à evolução das arquiteturas e operações relacionadas ao mundo
internet. As atividades dentro da IETF são divididas em grupos de trabalho,
organizados por frentes técnicas. As motivações de pesquisa de um novo protocolo
IP mencionadas na Seção 2.1 formaram a base para as iniciativas de padronizações
do IPv6. Em janeiro de 1995, após examinar um número considerável de propostas,
a IETF publica a RFC 1752 (BRADNER e MANKIN, 1995), no qual descreve as
recomendações para a definição do próximo protocolo IP e dá início à fase de
pesquisas e padronizações do IPv6 dentro dos grupos de trabalho.
A partir do levantamento das atividades relacionadas a esses grupos, é possível
determinar quais são as metas e evoluções do IPv6 para os próximos anos. No
Quadro 04, apresenta-se uma síntese quanto às definições e à evolução do
protocolo relacionadas com os grupos de trabalhos da IETF (IETF WG, 2007).
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Evolução

Situação

Especificação do Protocolo IPv6

RFC 2460

Arquitetura de Endereços IPv6

RFC 3513

Extensões DNS (Domain Name System) para suportar IPv6

RFC 3596

ICMP (Internet Control Message Protocol) para IPv6 (ICMPv6)

RFC 4443

Neighbor Discovery para suportar IPv6

RFC 2461

Transmissão de pacotes IPv6 sobre Redes Ethernet

RFC 2464

Transmissão de pacotes IPv6 sobre Redes FDDI (Fiber Distributed
Data Interface)

RFC 2467

Transmissão de pacotes IPv6 sobre PPP (Point-to-Point Protocol)

RFC 2472

Transmissão de pacotes IPv6 sobre Redes Token Ring

RFC 2470

Transmissão de pacotes IPv6 sobre Redes ARCnet

RFC 2497

Transmissão de pacotes IPv6 sobre Redes IEEE 1394 (Institute of
Electrical and Electronics Engineers)

RFC 3146

Transmissão de pacotes IPv6 sobre Redes MPEG-2 (Moving Picture
Experts Group)

RFC4259

Transmissão de pacotes IPv6 sobre a Rede IPv4

RFC 2529

Transmissão de pacotes Jumbogramas em IPv6

RFC 2675

Suporte à IPv6 Multihoming

RFC 3178

Recomendações para IPv6 em padrões 3GPP (3rd Generation
Partnership Project)

RFC 3314

MIBv6 (Management Information Base para IPv6)

RFC 4293

Extensões de Sockets para IPv6

RFC 3493

BGP-MPLS (Border Gateway Protocol-MultiProtocol Label Switching)
IP VPN

RFC 4659

DNAv6 (Detecting Network Attachment em Redes IPv6)

RFC4135

Suporte à Mobilidade em IPv6

RFC 3775
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Evolução

Situação

Proteção da Mobilidade IPv6 com IPsec

RFC 3776

Protocolo de Autenticação para Mobilidade IPv6

RFC 4285

Gestão de Mobilidade para HMIPv6 (Hierarchical Mobile IPv6)

RFC 4140

Mobilidade IPv6 Fast Handovers sobre Redes 802.11

RFC 4260

Transmissão de pacotes IPv6 sobre redes IEEE 802.16

em definição

Transmissão de pacotes IPv6 sobre redes IEEE 802.15.4 WPAN
(Wireless Personal Area Network)

em definição

Desenvolvimento de mecanismo de autoconfiguração de endereços
IPv6 para ser usado em redes ad-hoc em conexões internet

em definição

Definição de padrões e procedimentos para o mecanismo de
resolução de endereços de Datagrama IP sobre redes MPEG-2

em definição

Mobilidade IPv6 com Firewalls

em definição

Definições AAA (Authentication, Authorization and Accounting) para
mobilidade IPv6

em definição

Suporte de Mobilidade IPv6 para hosts e roteadores de pilha dupla

em definição

Suporte à Mobilidade em IPv6 para RADIUS (Remote Authentication
Dial In User Service)

em definição

Mobilidade IPv6 Fast Handovers sobre Redes IEEE 802.16e

em definição

Mobilidade IPv6 Fast Handovers sobre Redes 3G CDMA (Code
Division Multiple Access)

em definição

Quadro 04 - Síntese da evolução do protocolo IPv6.

2.4.2 Estágio atual de Adoção do IPv6 no Brasil
No Brasil, como na maioria dos países, as pesquisas sobre o novo protocolo são
muito acentuadas nas entidades acadêmicas e nas entidades de gestão de
endereços IP. Esta seção mostra as principais iniciativas e projetos de pesquisas
desenvolvidos ou em desenvolvimento no Brasil.
O CGI.br (Comitê Gestor da Internet no Brasil) foi criado pela portaria interministerial
nº 147, de 31 de maio de 1995 e alterada pelo Decreto Presidencial nº 4.829, de 3
de setembro de 2003. Esse comitê é responsável pela coordenação e gestão de
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todas as iniciativas de internet no país, preocupando-se com a qualidade técnica, a
inovação e a disseminação das soluções ofertadas. O Comitê apresenta um modelo
de governança participativo e é composto por membros do governo e representantes
de setores empresariais, acadêmicos e por terceiros.
Nesse modelo, o CGI.br
mantém e coordena grupos de trabalhos focados em projetos de importância
fundamental para o desenvolvimento da internet no país. Como iniciativa, em 07 de
abril de 2006, foi aprovada a criação de comissões de trabalho que fomentarão cinco
tecnologias específicas: IPTV (Internet Protocol Television), VoIP, WiMAX
(Worldwide Interoperability for Microwave Access), IPv6 e ENUM (tElephone
NUMber Mapping). A disseminação dos resultados será divulgada por meio de
periódicos do CGI.br elaborados em conjunto com a SBC (Sociedade Brasileira de
Computação) e o LARC (Laboratório Nacional de Redes de Computadores). O
CGI.br (2007) atribuiu, em 2006, as funções administrativas relativas ao domínio
“.BR” à coordenação do NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto
BR), entidade civil, sem fins lucrativos. Anteriormente, algumas dessas atividades
eram de responsabilidade do Registro.br (Registro de Domínios para a internet no
Brasil). Em 27 de outubro de 2006, foi realizado o acordo com o LACNIC que torna
o NIC.br o órgão responsável e oficial pela distribuição de blocos IPv6 no Brasil.
O Registro.br (GOMES, 2005) é uma das principais entidades envolvidas na
motivação da adoção do IPv6 no Brasil. Apresenta o IPv6 nativo (Bloco:
2001:12ff::/32, alocando um /64 para cada sub-rede) e, dentro das principais
iniciativas, estão a disponibilização de soluções na rede do Registro.br como o Glue
records IPv6–AAAA (desde dezembro de 2002), os desenvolvimentos públicos
(HTTP (Hypertext Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), FTP e
WHOIS), servidor de pilha-dupla utilizando wildcard v6 socket - tratando endereços
IPv4 como “mapped”, bem como facilidades de desenvolvimentos para transporte
IPv6 de forma simples, suportando inclusive projetos e grupos de trabalho do CGI.br.
Quanto a roteamentos, há estabelecido um túnel com o provedor de trânsito da
Califórnia, uma sessão BGP-4 via IPv6 nativo com a RNP (Rede Nacional de Ensino
e Pesquisas) pelo AS1916, anúncios BGP-4 pelos túneis AS22548 e 2001:12ff::/32,
além de apresentar rotas IPv6 estáticas.
A RNP é uma entidade de pesquisa responsável por construir uma infra-estrutura de
rede internet nacional para as instituições usuárias acadêmicas e, dentro desse
escopo, pela distribuição de endereços IPv6 de produção. Toda a rede RNP é apta
para operar nativamente com o protocolo IPv6. Quanto a roteamentos, há conexões
nativas com a Rede CLARA (Cooperação Latino-Americana de Redes Avançadas),
a qual é detalhada no item 2.4.3, e túneis IPv6 com outras redes acadêmicas e
comerciais mundiais, tais como a americana Internet2, a portuguesa RCCN (Rede
da Comunidade Científica Nacional), as francesas Renater (Le Réseau National de
Télécommunications pour la Technologie) e l'Enseignement et la Recherche, a
Global Crossing e a Telefonica Empresas em São Paulo. A RNP apresenta uma
faixa de endereços IPv6 utilizada com o objetivo de formar parcerias com empresas
que desejem explorar essa nova tecnologia comercialmente.
Sobre projetos, a RNP (FARIA, 2005) foi a responsável pela gestão do projeto
Br6Bone, extensão do projeto mundial 6Bone. O Br6Bone foi um backbone IPv6
virtual criado para assistir à evolução e ao desenvolvimento da tecnologia IPv6 no
Brasil. O projeto foi desenvolvido sobre uma infra-estrutura IPv4 pré-existente, com
roteadores de pilha dupla. Os endereços apresentavam o prefixo alocado pelo
LACNIC 2001:12F0::/32.
O Centro de Engenharia e Operações da RNP
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desenvolveu esse projeto de pesquisa com o objetivo de repassar conhecimentos e
capacitar os técnicos da RNP dos seus pontos de presença, e dos de outros
institutos de pesquisa. O projeto 6Bone e suas extensões foram encerrados em 6 de
junho de 2006 e tiveram a duração de dez anos, obedecendo ao planejamento
descrito na RFC 3701 (FINK e HINDEN, 2004). Todos os túneis foram desativados,
bem como anúncios de prefixos 3FFE/16 filtrados. As conexões de rede em todo o
país são feitas sobre PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) e SDH (Synchronous
Digital Hierarchy), sendo que o IPv6 foi desenvolvido somente no PDH (IPv6 sobre
PDH e túneis IPv6/IPv4), o RIPng é o protocolo de roteamento interno e o BGP4+ foi
projetado para roteamento externo. Os próximos passos visam a retirar os túneis
no core da rede e passá-los para links IPv6 nativos, aos desenvolvimentos de
Multcast IPv6 e de mecanismos de gestão da rede IPv6. Algumas entidades
acadêmicas e centros de pesquisas estão atualmente conectados à rede RNP
utilizando o IPv6. São algumas dessas instituições:
a) Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (Rio de Janeiro);
b) Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná;
c) Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte;
d) Faculdades de Taquara (Rio Grande do Sul);
e) IPT - Instituto Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo;
f) Pontifícia Universidade Católica do Paraná;
g) Universidade Federal de Santa Catarina;
h) Universidade Federal de Santa Maria (Rio Grande do Sul);
i) Universidade Federal do Rio de Janeiro;
j) Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
No Brasil, há algumas empresas privadas aptas a prestar consultoria às empresas
interessadas em adotar a tecnologia IPv6. Das empresas que hoje atuam em
consultorias, palestras e grupos de discussões destacam-se: O CPqD (Centro de
Pesquisas e Desenvolvimento), o qual foi uma das primeiras empresas da América
do Sul a conectarem-se, ao utilizarem essa tecnologia, com a rede M6Bone, rede
mundial voltada à transmissão de vídeo que interliga instituições na Europa, Ásia,
Estados Unidos e México, o que visa às pesquisas na difusão dos dispositivos
móveis, principalmente no aspecto diferencial de segurança (CPQD, 2007); O IPv6
do Brasil (2007), além de ministrar eventos em IPv6 realizados no Brasil, presta
suporte empresarial em planos de coexistência e migração, bem como em análise
de ambientes IPv6; e a .comDomínio Soluções de Tecnologia, empresa de
administração e provisão de soluções internet, apresentou planos de
disponibilização do IPv6 em sua infra-estrutura de Data Center no evento IPv6 Tour
Latinoamérica 2005, realizado em São Paulo, em dezembro de 2005 (LIMA e
NEVES, 2005).
Na Figura 05, apresenta-se a infra-estrutura deste plano de disponibilização, o qual
baseia-se na solução de coexistência de pilha dupla.
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Figura 05: Plano de infra-estrutura do Data Center da empresa .comDomínio.
Fonte: IPv6 Tour Latinoamérica 2005 (LIMA e NEVES, 2005).

Quanto a entidades de Força Tarefa, o Brasil possui a BRv6TF (2007), uma
organização sem fins lucrativos, que visa a reunir corporações, universidades,
centros de pesquisas, câmaras de comércio, indústria, associações e pessoas para
discutir e planejar a Próxima Geração da internet utilizando o protocolo IPv6. Um
de seus grandes colaboradores e principal gestor é o IPT, o qual já apresenta
desenvolvida a sua rede IPv6 que utiliza mecanismos de coexistência com Pilha
Dupla. Segundo o pesquisador Giaquinto (2003), essa rede foi criada com o intuito
de pesquisas internas sobre o novo protocolo, capacitação e avaliação de
mecanismos de transição IPv4-IPv6, como também como extensão ao ensino de
mestrado visando a suportar novos projetos acadêmicos. O acesso IPv6 é realizado
via Pilha Dupla, com link com o RNP por meio de um roteador de saída Foundry
4802.
Sobre as operadoras no País, elas envolvem-se em projetos em IPv6 em sua
estratégia mundial, ou seja, não especificamente em experimentos no Brasil, mas
sim por meio de participação de suas empresas localizadas fora do Brasil,
principalmente na Europa. Na Europa, as grandes empresas de telecomunicações
estão envolvidas em projetos de Força Tarefa como é o caso do Euro6IX (2007). A
espanhola Telefônica é um bom exemplo de envolvimento. Por meio das empresas
Telefonica I+D e Telefonica Empresas, foi desenvolvida uma estrutura internacional
em IPv6 na qual foi possível a realização de pesquisas e preparação da empresa
para possíveis ofertas comerciais. A estratégia da empresa, e porque não dizer
também das demais operadoras, é não ter pressa, mas também não ter pausa, ou
seja, é buscar presença no mercado e fomentar o IPv6, mas direcionar os
investimentos conforme a demanda de mercado, limitando dessa forma riscos
econômicos e técnicos.
No Brasil, a empresa Telefonica Empresas (2005), pertencente ao grupo Telefonica,
foi uma das colaboradoras de pesquisas e provas realizadas na Europa. Em janeiro
de 2004, a empresa espanhola proveu conectividade IPv6 entre Madri e São Paulo,
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no evento GlobalIPv6Launch (2006), organizado pela Euro6IX (European Ipv6
Internet Exchanges Backbone) e a 6net, e apresentou a todos experimentos reais
utilizando videoconferência entre a Europa e a América Latina por meio do IPv6
nativo.
Quanto à infra-estrutura de soluções, já é possível comercializar
conectividade IPv6, mas conforme já mencionado, os investimentos mostram ligação
com a demanda, a qual ainda é reprimida. Na Figura 06, apresenta-se a infraestrutura internacional desenvolvida pela Telefonica Empresas, o que lhe possibilitou
os experimentos e desenvolvimentos comerciais. A rede é baseada em Pilha Dupla
IPv4-IPv6 e utiliza o MP-BGP (Multi Protocol - Border Gateway Protocol) para o
anúncio dos prefixos IPv6.

Figura 06 - Rede internacional IPv6 desenvolvida pela Telefonica Empresas em Abril de
2005.
Fonte: Telefonica Empresas (2005).

2.4.3 Estágio Atual de Adoção do IPv6 na América Latina e Caribe
Nesta seção, são mostradas as iniciativas no âmbito de intercâmbio entre os países
latinos e caribenhos para a adoção do IPv6.
O LACNIC (2007) é uma organização sem fins lucrativos, responsável pela
administração e distribuição dos recursos de internet para a América Latina e para o
Caribe, assegurando a igualdade de acesso a recursos por todos os países
interessados e sobre os critérios da comunidade. Direcionado ao IPv6, o LACNIC
administra a distribuição dos recursos: IPv6 2001:1200::/23 e 2800:0000::/12. Por
ser o responsável regional pela fomentação do IPv6, o LACNIC efetiva algumas
iniciativas e incentivos de pesquisas como o Programa FRIDA (2007), Fondo
Regional para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe, o qual visa a
fomentar projetos de tecnologias de informação na América Latina e Caribe, sendo
administrado um fundo total de US$ 480.000. Hoje, há dois projetos financiados
pelo programa, um na Nicarágua e o outro no Chile (ECHEBERRIA, 2005).
O LACNIC, por meio de Forças Tarefas, visa a coordenar cooperações de distintas
iniciativas para a adoção do IPv6, assim como de atividades de divulgação,
educação e tecnologias. Hoje, há o próprio grupo de trabalho regional de força
tarefa (http://www.lac.ipv6tf.org), como também algumas extensões nacionais: em
Cuba (http://www.cu.ipv6tf.org), no Brasil (http://www.br.ipv6tf.org), na Colômbia
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(http://www.co.ipv6tf.org), no México (http://www.mx.ipv6tf.org) e no Peru
(http://www.pe.ipv6tf.org), além de Argentina, Panamá, República Dominicana,
Venezuela e Chile estarem em processo de estruturação. Outras iniciativas do
LACNIC são o FLIP-6 (Foro Latino-americano de IPv6) o qual visa ao intercâmbio de
experiências na região e o IPv6 Tour, seminários de um dia que visam à promoção e
divulgação sobre o IPv6, dos quais já participaram mais de 2.000 pessoas (VALDEZ,
2006). Na Figura 07 e na Tabela 01, mostram-se alguns números relativos a maio
de 2006, sobre as designações de ranges IPv6, controlados pelo LACNIC.

Figura 07 - Designações de ranges IPv6 associadas ao LACNIC.
Fonte: Grupo de Trabalho de IPv6 para América Latina e o Caribe (VALDEZ, 2006).
Tabela 01 - Distribuição das 58 designações de ranges IPv6 por país.

País

Designações

País

Designações

México

12

Uruguai

03

Argentina

08

Colômbia

02

Brasil

07

Costa Rica

02

Peru

05

Bolívia

01

Venezuela

04

Honduras

01

Chile

03

Nicarágua

01

Cuba

03

Panamá

01

Rep.Dominicana 03

Paraguai

01

Fonte: Grupo de Trabalho de IPv6 para América Latina e o Caribe (VALDEZ, 2006).
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Uma das principais iniciativas de cooperação entre os países latino-americanos e
caribenhos é a Rede CLARA (2007), cujos objetivos são a formação de uma infraestrutura que integre às redes avançadas latino-americanas e a criação de uma
organização não-governamental que represente os interesses dessa rede de
organizações. As associações que integram a Rede CLARA são as redes nacionais
de pesquisa e educação de cada país latino: Argentina (RETINA), Bolívia (ADSIB),
Brasil (RNP), Chile (REUNA), Colômbia (RENATA), Costa Rica (CR2Net), Cuba
(RedUniv), El Salvador (RAICES), Equador (CEDIA), Guatemala (RAGIE), Honduras
(UNITEC), México (CUDI), Nicarágua (RENIA), Panamá (RedCyT), Paraguai
(ARANDU), Peru (RAAP), Uruguai (RAU) e Venezuela (REACCIUN).
Um dos principais projetos de expansão da Rede CLARA é o Projeto ALICE
(América Latina Interconectada com Europa), cuja meta é fornecer conexões de
internet dedicadas às comunidades de pesquisa e de educação da região latinoamericana, e desta com a Rede Européia GÉANT. Fazem parte do projeto ALICE
as redes nacionais de pesquisa e educação (NREN, do inglês national research and
education network) dos 18 países latino-americanos e as redes nacionais de
pesquisa e educação de Portugal (FCCN), Itália (GARR), Espanha (RedIris) e
França (RENATER). Quanto aos financiamentos, o valor do projeto girou em torno
de 12,5 milhões de Euros, sendo 80% do financiamento do projeto procedentes do
Escritório de Cooperação Européia da Comissão Européia e os 20% restante dos
membros da América Latina.
Na Figura 08, é ilustrada a Rede CLARA e sua infra-estrutura de enlaces, inclusive
com a Europa.

Figura 08 - Enlaces regionais e mundiais referentes à Rede CLARA - Janeiro/2007.
Fonte: Rede CLARA (2007).
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A Rede CLARA possui alguns grupos de trabalho e pesquisa e um deles é o GTv6
(Grupo de Trabalho IPv6), cujos objetivos são estabelecer as operações iniciais e o
uso do IPv6 na Rede CLARA e nas redes nacionais de seus associados, prestando
suporte aos seus associados por meio de recomendações e de infra-estrutura.
Como marcos do GTv6, estão a adjudicação pela LACNIC, em Abril de 2005, do
Bloco IPv6 2001:1348::/32 à CLARA, o desenvolvimento nativo no BackBone, em
agosto de 2005, a habilitação do Multcastv6, em novembro de 2005 e a conexão em
IPv6 da maioria de seus membros. Até fevereiro de 2007, havia doze associados
conectados ao IPv6 (Argentina (RETINA), Brasil (RNP), Chile (REUNA), Equador
(CEDIA), Guatemala (RAGIE), México (CUDI), Nicarágua (RENIA), Panamá
(RedCyT), Peru (RAAP), Uruguai (RAU), Venezuela (REACCIUN) e El Salvador
(RAICES)). Cada um desses associados representa focos de pesquisa e fomentos
em seus países para a disseminação do IPv6.
Como próximos passos do GTv6, estão o estabelecimento de DNS para IPv6 e a
instalação e pesquisa de mecanismos de transição de IPv4 a IPv6 para os
equipamentos da rede Internet2 na América Latina, além de iniciar desenvolvimento
de aplicações como VoIPv6, SIPv6 (Session Initiation Protocol), QoS,
videoconferência, firewall, entre outros. (FERNÁNDEZ, 2006).
Na Figura 09, ilustram-se os membros associados à Rede Clara e que estão
configurados em uma Rede nativa IPv6.

Figura 09 - Países associados com Conexão nativa IPv6 na Rede CLARA.
Fonte: Rede CLARA (2007).
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2.5 Conclusão
Neste capítulo foram apresentadas as motivações para a pesquisa de um novo
protocolo IP, as principais melhorias em relação ao IPv4 e o estado da arte na
adoção do IPv6 no Brasil e na América Latina e Caribe.
Observa-se que, embora haja no Brasil iniciativas que motivam as pesquisas e a
adoção do IPv6, tais iniciativas restringem-se a poucos ambientes acadêmicos e
poucas empresas de iniciativa privada. Percebe-se também que a inexistência de
soluções nacionais de disseminação de IPv6 para acesso de usuários finais, como
um Tunnel Broker, torna pioneira uma iniciativa de pesquisa nesse âmbito no cenário
nacional.
Quanto às iniciativas na América Latina e Caribe, mostra-se que há uma boa
estrutura voltada à pesquisa e ao fomento do IPv6 e que as primeiras preocupações
são estabelecer uma infra-estrutura física entre as redes nacionais de pesquisa e
educação de cada país latino. Essa base pode facilitar e ampliar os focos de
pesquisas para desenvolvimento de aplicativos e de disseminações.
Embora existam muitas comunidades na internet que tratam do assunto IPv6,
principalmente os sites regionais de Forças Tarefas, o IETF deveria concentrar ou
designar um órgão específico para centralizar todas as informações sobre a
evolução, a adoção e o histórico do IPv6, o que pode evitar que haja tantos
fragmentos de dados espalhados pelo mundo, principalmente quanto a esforços de
pesquisas em paralelo aos trabalhos do IETF. Do modo que se encontram hoje
espalhadas as informações, podem ocorrer distorções tanto para dados incorretos
como também haver dados mais atualizados que os do IETF.
O IPv6 traz muitas vantagens em relação ao IPv4, mas existem considerações: a
migração de uma rede IPv4 para IPv6 tem que ser muito bem definida e com o
propósito de garantir que a transição seja feita de maneira gradual e individual de
hosts e roteadores, já que os protocolos não são compatíveis operacionalmente e
que o tráfego de pacotes de um não é tratado diretamente pelo outro. Com o
propósito de garantir a integridade da transição, foram definidos mecanismos de
transição e coexistência que asseguram que hosts IPv6 possam interoperar com
hosts IPv4. No próximo capítulo, são apresentadas as características de cada um
dos principais mecanismos de transição e coexistência existentes.
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CAPÍTULO 3
MECANISMOS DE COEXISTÊNCIA E TRANSIÇÃO ENTRE OS PROTOCOLOS
Neste capítulo, são apresentadas as características de cada um dos principais
mecanismos de transição e coexistência entre os protocolos.
3.1 Introdução aos Mecanismos de Coexistência e Transição
Esta seção introduz os referidos mecanismos, bem como apresenta as motivações
em sua utilização e os tipos de atuação.
Foi visto no Capítulo 2 que, embora haja vantagens consideradas na adoção do
IPv6, a consolidação do IPv4 pelos últimos anos fez com que as aplicações, os
equipamentos e as redes se tornassem dependentes de suas características sem a
preocupação com a flexibilidade na adoção de um outro padrão. Os protocolos
IPv6 e IPv4 não são compatíveis e o tráfego de pacotes de um não é tratado
diretamente pelo outro, o que significa que, para tomar uma decisão pela adoção do
novo padrão, deve-se planejar com muito cuidado como realizar a migração, para
que não haja impactos na produtividade atual.
Os mecanismos de transição e coexistência foram criados com o intuito de garantir a
integridade da transição, o que possibilita a sua migração de forma gradativa.
Outra finalidade é possibilitar o crescimento da adoção do IPv6, sem que grandes
mudanças sejam feitas na infra-estrutura de rede existente e, em muitos casos,
utilizá-la até como transporte. Tal assertiva significa que ambos os protocolos
podem compartilhar a mesma rede.
Cada mecanismo é especificado para atender a questões de migração e
coexistências distintas e, portanto apresentam características de funcionamento e de
atuação que diferem entre si.
Antes de se escolher qual o mecanismo será
utilizado, deve ser detalhado qual o problema de incompatibilidade será resolvido.
Em muitos casos, o uso em conjunto de dois ou mais mecanismos são necessários
para a resolução de um problema.
Na Figura 10, apresenta-se uma forma alternativa de representação dos
mecanismos, dividindo-os por domínio de atuação. Esses domínios são: atuação
nos hosts, no ambiente local ou no ambiente global da internet. Nas próximas
seções, é apresentado cada um desses mecanismos dentro dessa mesma forma de
representação, com o intuito de facilitar a compreensão quanto ao escopo de
atuação de cada um deles.
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Figura 10 - Principais mecanismos classificados por domínio de atuação.

3.2 Mecanismos de Domínio de Atuação em Hosts
Esta seção apresenta os mecanismos que são utilizados em atuação em hosts.
O intuito desses mecanismos é permitir que o hosts possam acessar ou ser
acessados pelo protocolo IPv6. Tais mecanismos são muito utilizados no decorrer
de uma migração, sendo que há a necessidade de conectividade entre os
protocolos, bem como em casos em que não seja possível realizar a migração do
host que, por exemplo, possa conter uma aplicação desenhada em IPv4.
3.2.1 Dual Stack ou pilha dupla
Esta técnica, descrita na RFC 4213 (GILLIGAN e NORDMARK, 2005), é
considerada a forma mais simples para disponibilizar o IPv6, sem descaracterizar o
uso do IPv4, já que consiste em prover suporte a ambos os protocolos em uma
mesma interface de rede.
Para a utilização do mecanismo, é necessária a
instalação da pilha IPv6. A maioria dos softwares e equipamentos atuais, como
roteadores, já apresenta suporte à pilha IPv6, necessitando apenas da ativação.
A comunicação, tanto para envio como para o recebimento de dados, pode ser
realizada por ambos os protocolos e, para que a aplicação possa distinguir em que
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pilha atuar, ela deve ser escrita apontada para a pilha apropriada. Embora estejam
na mesma interface, o nós IPv4 somente entendem IPv4 e os nós IPv6, somente
IPv6, já que não há interoperabilidade entre os protocolos.
A contribuição principal desse mecanismo está no fato de, além de possibilitar a
coexistência de ambos os protocolos, permitir o crescimento do IPv6 dentro de uma
infra-estrutura IPv4 e uma forma de migração gradativa de equipamentos e hosts.
Na Figura 11, está ilustrado o modelo de interfaceamento com pilha dupla.

Camada Aplicação

TCP

UDP

IPv4

IPv6

0x0800

0x86DD

Camada de Rede
Figura 11 - Modelo do Mecanismo de Pilha Dupla.

3.2.2 DSTM (Dual Stack Transition Mechanism)
Especificada em Bound et al.(2001), esta técnica foi idealizada para permitir a
interoperabilidade entre redes IPv6 e IPv4, suprindo uma situação de transição em
que uma aplicação ou host não foi, ou não será, adaptada ao IPv6, mas em que há a
necessidade de se comunicar com os demais hosts que já estão em uma rede pura
IPv6. É uma solução apropriada também para migração de partes de uma rede
corporativa, mantendo a comunicação com as partes ainda não migradas em IPv4.
Essa técnica é muito similar ao mecanismo BIS, mas a difereça é que não há
qualquer tradução de endereços.
O funcionamento baseia-se na utilização de um servidor DCHPv6, opcionalmente
acoplado a um Servidor DNS, para associar um endereço global IPv4 a um host
IPv6. Para haver a comunicação com o destino, o pacote IPv4 é encapsulado em
IPv6 e desencapsulado em um Gateway DSTM de fronteira entre as redes para que
possa alcançar o destino. Tal modelo permite que um host IPv6 possa iniciar uma
comunicação com a rede IPv4, ou que um host IPv4 possa iniciar uma comunicação
com um host IPv4/IPv6 dentro de uma rede pura IPv6.
Na Figura 12, ilustra-se a arquitetura de funcionamento do mecanismo DSTM.
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IPv6
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Figura 12 - Arquitetura de funcionamento do mecanismo DSTM.

Uma outra contribuição importante do mecanismo é o fato de não haver necessidade
de alterar as tabelas de roteamento da rede IPv6, já que a comunicação com o
destino é realizada por meio de encapsulamento do IPv4 sobre IPv6, e além disso, o
uso de um DHCP para destinar dinamicamente endereços IPv4 provisórios prevê a
não necessidade de endereços para cada host, como no caso do mecanismo de
pilha dupla.
3.2.3 BIS (Bump-in-the-Stack)
Este mecanismo é especificado na RFC 2767 (TSUCHIYA, 2000) e assemelha-se
em seu intuito ao DSTM, o que permite a interoperabilidade entre redes IPv6 e IPv4,
e supre uma situação de transição em que uma aplicação não foi, ou não será,
adaptada ao IPv6, mas em que há a necessidade de comunicar-se com os demais
hosts que já estão em uma rede pura IPv6.
A diferença na funcionalidade está em no local de sua atuação, localizado entre a
camada de aplicação IPv4 e a camada de rede IPv6. Nesse ponto de comunicação,
é realizada a tradução dos cabeçalhos dos pacotes IPv4 em IPv6 e vice-versa. O
mecanismo de tradução de cabeçalhos utilizado é baseado no SIIT (Stateless
IP/ICMP Translation Algorithm), que se encontra descrito na Seção 3.3.5.
Em relação a limitações, as principais são permitir somente a comunicação de hosts
IPv6 com a aplicação IPv4, e não o contrário, bem como não funcionar para
comunicações multicast. Na Figura 13, são ilustrados os pontos de atuação do
mecanismo na pilha IP.
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Figura 13 - Estrutura de Pilha utilizando o mecanismo BIS.

3.2.4 BIA (Bump-in-the API)
Especificado na RFC 3338 (LEE et al., 2002), este mecanismo é similar aos
descritos anteriorermente, principalmente ao BIS, mas em vez de utilizar a tradução
de cabeçalhos como solução, ele provê o uso de uma API (Application Programming
Interface) de tradução entre o socket API e os módulos TPC/IP da pilha.
Quanto ao funcionamento, ao haver uma comunicação, são detectadas as funções
do socket API originadas pela aplicação IPv4 e invocadas as funções equivalentes
IPv6 para comunicar com os hosts IPv6, e vice-vesa. Tal assertiva significa que as
funções do socket API IPv4 são traduzidas em funções do socket API IPv6, e viceversa.
O uso do BIA obriga que a pilha contenha as camadas de TCP
(Transmission Control Protocol) e UDP (User Datagram Protocol) de ambos os
protocolos.
Em comparação ao BIS, suas vantagens são ser independente do driver da interface
de rede e não produzir overhead na tradução dos cabeçalhos dos pacotes.
Na
Figura 14, é apresentada a estrutura utilizada neste mecanismo.
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Figura 14 - Estrutura de Pilha utilizando o mecanismo BIA.

3.3 Mecanismos de Domínio de Atuação em Ambiente Local
Esta seção apresenta os mecanismos que são utilizados em atuação em ambiente
local.
O objetivo desses mecanismos é permitir que um ambiente local em IPv6 possa
interagir com outro em IPv4, acessando suas aplicações e vice-versa.
3.3.1 6over4
Este método, apontado na RFC 2529 (CARPENTER e JUNG, 1999), permite que
hosts IPv6 isolados em um link físico local, sem conexão direta com o roteador IPv6,
funcionem como se estivessem em uma estrutura IPv6, usando para transporte um
domínio de multicast IPv4. Para tanto, é necessário que o roteador IPv6 esteja
conectado no mesmo domínio IPv4 para que haja a conectividade em IPv6.
Este método está em desuso pela razão de necessitar de uma infra-estrutura
multicast IPv4 existente como suporte, mas que, muitas vezes, não é encontrada.
Sem a infra-estrutura, o esforço de configuração acaba descaracterizando o
mecanismo. Na Figura 15, é ilustrado o alcance do mecanismo.
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Figura 15 - Estrutura de conexão com o mecanismo 6over4.

3.3.2 ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol)
Especificado na RFC 4214 (TEMPLIN et al., 2005), o mecanismo é uma solução
local alternativa ao 6over4, com o intuito de conectar hosts e roteadores IPv6
isolados, identificados como nós ISATAP, dentro da infra-estrutura local IPv4. A
conexão é realizada por tunelamento IPv6 sobre IPv4 e apresenta como ponta
destino, um roteador ISATAP.
O Roteador ISATAP é responsável pelo envio de pacotes IPv6 para a internet e
também por enviar os pacotes recebidos para os hosts por meio do túnel.
Na Figura 16, é apresentado o formato de um endereço IPv6 de um host ISATAP.
Esse formato suporta configurações automáticas e manuais. O campo Endereço
IPv4 do ISATAP não necessita ser um endereço público.

64 bits

Link local, Site Local ou
Unicast Global

32 bits

32 bits

0000:5EFE

Endereço IPv4
do link ISATAP

Figura 16 - Formato do endereço IPv6 do host ISATAP.

55
Na Figura 17, está ilustrada a atuação do mecanismo.
Túneis IPv6 sobre IPv4
Roteador
IPv4

Hosts
ISATAP

Rede Internet
IPv4

Roteador
ISATAP
Hosts
IPv6

IPv6

Roteador
IPv6

Rede
Internet
IPv6

Figura 17 - O cenário de atuação do mecanismo ISATAP.

3.3.3 Teredo
A proposta da RFC 4380 (HUITEMA, 2006), é que este mecanismo permita que
hosts, em um ambiente de endereçamento privado IPv4 e utilizando NAT, obtenham
a conectividade IPv6.
O intuito é criar um túnel IPv6 sobre a rede IPv4, via UDP.
Esse túnel é criado para o encapsulamento de pacotes IPv6 entre o host e um
servidor Teredo da internet IPv4.
O servidor Teredo é o responsável por
desencapsular o pacote e o entregá-lo ao um Servidor Teredo Relay o qual atua
como roteador IPv6 entre o Teredo e a rede nativa IPv6 da internet. Os Relays
também providenciam interoperabilidade externa com hosts utilizando o mecanismo
6to4, mecanismo este detalhado na Seção 3.4.4.
Quanto ao funcionamento, para alcançar o servidor Teredo, o host utiliza uma porta
UDP aberta no NAT com este propósito e, uma vez encontrado, usa este acesso
para estabelecer o túnel e trafegar pacotes IPv6 encapsulados. Na Figura 18,
exemplifica-se o encapasulamento do pacote IPv6 sobre um datagrama IPv4 UDP.

Cabeçalho
IPv4

Cabeçalho
UDP IPv4

Cabeçalho
IPv6

Cabeçalho de
Transporte

Dados da Aplicação

Datagrama IPv4
Transporte IPv4
Datagrama IPv6
Figura 18 - Encapasulamento do pacote IPv6 sobre um datagrama IPv4 UDP.
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Na RFC 4380, o IANA (Internet Assigned Numbers Authority) propõe a alocação de
um prefixo IPv6 de 32 bits ao desenvolvimento com Teredo, bem como um endereço
IPv4 multicast específico.
Sobre a usabilidade, o Teredo, portanto, resolve o problema de conectividade de
hosts que não apresentam conexão nativa IPv6 e que não podem usar um
mecanismo de túnel como o 6to4, por ter a presença do NAT em sua infra-estrutura.
Por basear-se em UDP, os servidores Teredo e Relays estão sujeitos a ataques
quanto à segurança de rede. Na Figura 19, è ilustrado o cenário de atuação do
mecanismo Teredo.
Cliente
Teredo

Host
IPv6
Tráfego IPv6 sobre IPv4

Tráfego IPv6

Servidor
Teredo

IPv6

IPv4
NAT
Relay
Teredo

Figura 19 - O cenário de atuação do mecanismo Teredo.

3.3.4 NAT-PT (Network Address Translation – Protocol Translation)
A finalidade deste mecanismo, especificado na RFC 2766 (TSIRTSIS e
SRISURESH, 2000), é permitir que hosts e aplicações IPv6 se comuniquem com
hosts e aplicações IPv4, baseando-se na combinação de tradução de endereços de
rede com a tradução de protocolos IP.
A funcionalidade do mecanismo ocorre quando um host IPv6 envia um pacote ao
equipamento de Gateway NAT-PT. Este mapeia o endereço do host para um
endereço global IPv4, traduz o protocolo IPv6 para IPv4 e envia o pacote ao host
destino IPv4. Ao iniciar a transmissão do pacote, os hosts IPv6 adicionam um
prefixo pré-configurado ::/96 ao endereço IPv4 de destino. A identificação com esse
prefixo faz com que o pacote passe pelo gateway, o qual constrói o real endereço
destino IPv4 e retira a parte referente ao prefixo.
Para que haja também interação no retorno do pacote, ou seja, de forma
bidirecional, é necessário o desenvolvimento de um gateway específico para a
aplicação de DNS, conhecido como DNS-ALG (DNS Application Level Gateway).
Esse gateway torna a tradução possível entre o IPv4 e requisições e respostas do
DNS.
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Na Figura 20, é ilustrado o cenário de atuação deste mecanismo.

IPv4

IPv6
NAT-PT

Host
IPv4

Host
IPv6

Figura 20 - O cenário de atuação do mecanismo NAT-PT.

As limitações são associadas aos dispositivos NAT, apresentados no Capítulo 2.
Portanto, o uso deste mecanismo só é recomendado quanto não há possibilidade de
utilizar outros que possam ao menos realizar o tunelamento IPv6 sobre IPv4, já que
este mecanismo não favorece a internet fim-a-fim, um dos conceitos principais do
IPv6.
Uma outra limitação é relacionada ao suporte a multiplexação de portas TCP, UDP e
outras, em que é necessária a atuação com o mecanismo similar NAPT-PT (Network
Address and Port Translation – Protocol Translation), o qual também é especificado
na RFC 2766. Esse mecanismo permite compartilhar um único endereço IPv4
público por 63.000 conexões simultâneas. O NAPT-PT é sempre unidirecional, ou
seja, somente hosts IPv6 iniciam sessões com os hosts IPv4.
3.3.5 SIIT (Stateless IP/ICMP Translation Algorithm)
O mecanismo SIIT é um mecanismo de algoritmo, especificado na RFC 2765
(NORDMARK, 2000), que utiliza um tradutor localizado na camada de rede da pilha
do protocolo IP. Esse tradutor tem a função de traduzir cabeçalhos de datagramas
IPv6, em cabeçalho de datagramas IPv4 e vice-versa. O tradutor requer um
endereço temporário IPv4 e utiliza endereços IPv4-Mapeado em IPv6 para descrever
o destino IPv4. Além desses cabeçalhos, o SIIT cobre a tradução de mensagens
ICMP entre os protocolos.
Para a operação a partir do IPv6, o pacote é endereçado utilizando um endereço
IPv4-traduzido e um endereço destino IPv4-mapeado. Ao chegar ao SIIT, o
cabeçalho é traduzido e o endereço convertido para IPv4.
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Na Figura 21, é ilustrado o cenário de atuação deste mecanismo.

IPv6

IPv6
Roteador SIIT
Host ::100.108.10.5
IPv6 4
Endereço Origem = ::100.108.10.54
Endereço Destino = ::FFFF:200.104.12.11

200.104.12.1 Host
1
IPv4
Endereço Origem = 100.108.10.54
Endereço Destino = 200.104.12.11

Figura 21 - O cenário de atuação do mecanismo SIIT.

Quanto a limitações, este mecanismo não cobre as opções de tradução de
cabeçalhos de extensão e, pelo fato de utilizar endereços IPv4-traduzido, a
capacidade de alocação torna-se limitada, fazendo com que o mecanismo seja
aceitável apenas para uso em pequenas redes.
3.3.6 TRT (Transport Relay Translator)
Especificado na RFC 3142 (HAGINO e YAMAMOTO, 2001), o mecanismo TRT é um
tradutor de camada de transporte que permite a comunicação entre hosts IPv6 e
hosts IPv4 por TCP ou UDP, sem que haja mudanças nas aplicações, ou seja,
nenhum programa específico é instalado no host. O mecanismo permite, também,
utilizar um dos protocolos (IPv6 ou IPv4) para comunicar com o host, e o outro com a
aplicação. A tradução em TCP inclui recalcular o checksum, manter o estado sobre
o socket em que o host está conectado e removê-lo assim que a comunicação for
finalizada. No caso da tradução em UDP, essa apenas inclui o recálculo do
checksum. Na Figura 22, é ilustrado o cenário de atuação desse mecanismo.
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IPv6

TRT

Host
IPv6

IPv4

Host
IPv4

Figura 22 - O cenário de atuação do mecanismo TRT.

Em relação ao seu funcionamento, quando um host IPv6 comunica-se com um host
IPv4, ele deve adicionar um prefixo inexistente como endereço IPv4 do host de
destino. Um roteador dedicado e de pilha dupla com o TRT é configurado para
interceptar todos os pacotes que contenham endereços de prefixos inexistentes e
abre uma conexão TCP IPv4 ou envia datagramas UDP para o real host IPv4 de
destino. Para que o mecanismo seja bidirecional, são necessários a adição de um
bloco de endereços globais IPv4 e o uso de um servidor DNS-ALG, o qual mapeia os
endereços IPv4 para IPv6.
3.3.7 Socks-Based IPv6/IPv4 Gateway
Este é um mecanismo de gateway IPv6/IPv4, baseado nas características originais
do protocolo SOCKS na camada de aplicação.
Utiliza um protocolo proxy que
permite conexões TCP ou UDP entre duas máquinas, sendo uma IPv6, e a outra
IPv4, que habilita, desta forma, um host IPv4 para se comunicar com um host IPv6.
O proxy atua como um relay das conexões TCP e UDP.
Tal mecanismo é especificado na RFC 3089 (KITAMURA, 2001) e,em relação a seu
desenvolvimento, ele é realizado com pilha dupla.
Nos hosts, é colocado um
programa que atua entre as camadas de transporte e de aplicação. Ao solicitar uma
conexão à aplicação, o host informa ao proxy o endereço e a porta destino
referentes à aplicação. A partir daí, o proxy é o responsável por estabelecer a
conexão com a aplicação.
Na Figura 23, apresenta-se a comunicação de um host origem para o destino,
passando pelo gateway.
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Cliente A

Aplicação

Mesma
API

Biblioteca Socks
Camada Socket
IPvX
Interface de Rede

Gateway

Destino B

Aplicação

Servidor
Socks

Camada Socket
IPvX

IPvY

Interface de Rede

Conexão via Socket + Dados

Camada Socket
IPvY
Interface de Rede

Conexão Norma – Somente Dados

Figura 23 - Comunicação entre dois hosts intermediada pelo Socks-Based IPv6/IPv4
Gateway.

3.4 Mecanismos de Domínio de Atuação em Ambiente Global
Estes mecanismos são baseados em tunelamento e têm o intuito de permitir a
conectividade de hosts ou roteadores de redes isoladas IPv6 com outros hosts e
redes IPv6, por meio da rede internet IPv4. Os túneis são utilizados quando partes
ou toda a infra-estrutura de transporte do pacote não é capaz de prover
conectividade IPv6. Nessa situação, os pacotes IPv6 são encapsulados dentro do
pacote IPv4 e enviados em túneis pela infra-estrutura de rede IPv4; ao chegar à
extremidade do túnel o qual apresenta também o protocolo IPv6, o pacote é
desencapsulado.
Nesta seção apresentam-se os métodos que utilizam o mecanismo de tunelamento e
que atuam em ambiente global.
3.4.1 Túnel configurado
Neste método, a configuração é realizada de forma manual, explícita e de ponto-aponta. O endereço IPv4 da ponta final do túnel é determinado no encapsulamento
realizado na ponta origem do túnel.
Os endereços do caminho também são
encapsulados, o que reduz a possibilidade de desvio de pacotes em possíveis
ataques de rede.
O fato de apresentar as configurações e controles manuais dificulta o gerenciamento
conforme cresce a necessidade de túneis. Uma das formas de minimizar esse tipo
de configuração é utilizar endereços IPv4-Compatível para formar o endereço IPv6
da ponta do túnel. Esse endereço é formado por um prefixo IPv6 e contém nos
últimos 32 bits o endereço IPv4. Não devem ser utilizados endereços IPv4 de
broadcast, multicast ou loopback, visto que o uso de tais endereços acaba por
descartar os pacotes enviados.
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Conforme a sua especificação definida na RFC 4213 (GILLIGAN e NORDMARK,
2005), o túnel configurado é mais utilizado em túneis entre roteadores, devido à
necessidade de deixar explícita a configuração das extremidades dos túneis. A
arquitetura de túneis configurados é ilustrada na Figura 24.

Pacote IPv6 encapsulado no Pacote IPv4
Dados

Envio do Pacote IPv6
Cabec. Dados
IPv6

Cabec.
IPv4

Cabec. Dados
IPv6

Pilha Dupla
IPv4/IPv6

Recepção do Pacote IPv6
Cabec. Dados
IPv6

Pilha Dupla
IPv4/IPv6

IPv4
IPv6

IPv6
Pontas: Encapsulamento e
Desencapsulamento

Figura 24 - Arquitetura do mecanismo de túneis configurados.

3.4.2 Tunnel Broker

O mecanismo de Tunnel Broker permite o acesso a redes IPv6 pela própria rede
internet IPv4 por meio de túneis que são gerados e disponibilizados de forma
automática, por scripts ou manualmente, mas de forma gerenciável.
O Capítulo 4 é dedicado a este mecanismo, detalhando o funcionamento de seu
modelo e de cada componente envolvido.
3.4.3 Túnel automático
Neste método, os túneis utilizam, nas extremidades, endereços IPv6 formados com
endereços IPv4-compatíveis. Portanto, o endereço destino, colocado na origem do
pacote, nada mais é que o endereço da ponta destino no formato mencionado, o que
facilita a automatização dos túneis criados.
O uso do túnel automático requer a utilização de um servidor público para suporte
IPv6. Os dados de conectividade são públicos e não requerem um registro explícito
para a conexão.
Pelo fato de utilizar endereços IPv4-compatíveis, a arquitetura de endereços IPv6
acaba sendo mal utilizada ou praticamente sem nenhum efeito, visto que o número
de endereços e redes possíveis passa a ser considerado com base no IPv4. Esse é
o principal motivo pelo qual o uso desse tipo de método está em desuso.
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A arquitetura de túneis automáticos é mostrada na Figura 25.

Rede Internet IPv4
Hosts IPv4
Pilha Dupla

Roteador
IPv4/IPv6

Rede
Internet
IPv6

Hosts
IPv6

Roteador
IPv4/IPv6

Túneis IPv6 sobre IPv4

Figura 25 - Arquitetura do mecanismo de túneis automáticos.

3.4.4 6to4
Este mecanismo de tunelamento semi-automático IPv6 sobre IPv4, citado na RFC
3056 (CARPENTER, 2001), é utilizado para a realização de tunelamento entre
roteadores de borda. Como os demais mecanismos de tunelamento, o intuito deste
método também é permitir que redes ou hosts IPv6 isolados comuniquem-se com
outras redes IPv6, mas com um mínimo de configuração.
Quanto a sua arquitetura, o mecanismo necessita que seja designado um prefixo
IPv6 público 2002:V4ADDR::/48, no qual V4ADDR é um endereço IPv4 global que é
configurado na interface de saída do roteador 6to4.
Outra necessidade é que haja
no mínimo duas interfaces no roteador 6to4, sendo uma para a rede IPv6 nativa e a
outra para a rede IPv4.
Em relação ao seu funcionamento, quando é preciso haver comunicação entre redes
já configuradas com o mecanismo 6to4, não há necessidade de configurar o túnel,
mas quando há necessidade de comunicar-se com outras redes IPv6, é necessária
a configuração de um roteador relay, que apresente ao menos uma interface lógica
6to4 e uma nativa IPv6. O encapsulamento e desencapsulamento de pacotes IPv6
são realizados e encaminhados por meio da interface do roteador 6to4.
Com respeito a limitações, o mecanismo não trabalha com NAT e nem com
endereçamentos dinâmicos IPv4, visto que o túnel construído utiliza, no endereço
IPv6, o endereço válido IPv4 e que, caso haja a troca desse endereço, faz-se
necessária a troca do endereço IPv6, para que se evite haver problemas, inclusive
com perdas de tráfego. Na Figura 26, é apresentada a arquitetura de túneis 6to4.
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Túneis IPv6 sobre IPv4
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Figura 26 - Arquitetura do mecanismo 6to4.

3.5 Cenários de Atuação dos Mecanismos de Coexistência e Transição
Nesta seção, é apresentada uma síntese com os cenários de atuação de cada
mecanismo de coexistência e transição, com o objetivo de promover a comparação
entre os mecanismos detalhados neste capítulo.
Os mecanismos têm o escopo de garantir a integridade da transição e cada
mecanismo apresenta características que o distinguem dos demais em relação à
utilização em situações de incompatibilidade entre os protocolos IPv4 e IPv6,
conforme o Quadro 05.

Mecanismo

Domínio de atuação

Cenário de atuação

Dual Stack

Hosts

Atua na coexistência entre os
protocolos provendo suporte a ambos
em uma mesma interface de rede. Não
há
interoperabilidade
entre
os
protocolos, mesmo atuando na mesma
interface: os nós IPv4 somente
entendem IPv4 e os nós IPv6, somente
IPv6.

(Pilha Dupla)
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Mecanismo

Domínio de atuação

Cenário de atuação

DSTM

Hosts

Permite a interoperabilidade entre os
protocolos, por meio de um gateway
próprio de tradução. Atua na transição
de partes de uma rede corporativa, na
qual uma aplicação ou host não foi, ou
não será, adaptada ao IPv6, mas que
necessita manter a conectividade com
os hosts migrados.

BIS

Hosts

Permite a interoperabilidade entre os
protocolos, atuando em conjunto com o
mecanismo SIIT na camada de
aplicação, traduzindo os cabeçalhos
dos pacotes IPv4 em IPv6 e vice-versa.
Atua na transição de partes de uma
rede
corporativa
apenas
na
conectividade de hosts IPv6 com a
aplicação IPv4, e não ao contrário. Não
funciona para conectividades multicast.

BIA

Hosts

Permite a interoperabilidade entre os
protocolos, provendo o uso de uma API
de tradução entre o socket API e os
módulos TPC/IP da pilha. Atua na
transição de partes de uma rede
corporativa
quando
se
quer
independência do protocolo de rede e
ao não produzir overhead na tradução
dos cabeçalhos dos pacotes.

6over4

Ambiente Local

Atua na solução de conectividade de
hosts que não apresentam conexão
nativa IPv6 e que estão em uma rede
privada. A conexão é realizada usando
para transporte um domínio de
multicast IPv4.

ISATAP

Ambiente Local

Atua na solução de conectividade de
hosts que não apresentam conexão
nativa IPv6 e que estão em uma rede
pública. Os hosts funcionam como nós
ISATAP, e a conexão é realizada por
tunelamento até um roteador ISATAP
que funciona como ponta destino
conectada a uma rede IPv6.
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Mecanismo

Domínio de atuação

Cenário de atuação

Teredo

Ambiente Local

Atua na solução de conectividade de
hosts que não apresentam conexão
nativa IPv6 e que estão em uma rede
pública com a presença do NAT em sua
infra-estrutura. A conexão é realizada
por tunelamento, utilizando UDP.

NAT-PT

Ambiente Local

Atua na solução de conectividade de
hosts e aplicações em IPv6 com hosts e
aplicações em IPv4 que estão em uma
rede pública com a presença do NAT
em sua infra-estrutura. A conexão é
baseada na combinação de tradução de
endereços de rede com a tradução de
protocolos IP.

NATP-PT

Ambiente Local

Atua na solução de conectividade de
hosts e aplicações em IPv6 com hosts e
aplicações em IPv4 que estão em uma
rede pública com a presença do NAT
em sua infra-estrutura. A conexão é
baseada no suporte à multiplexação de
portas TCP e UDP, o que permite
compartilhar um único endereço IPv4
público
por
63.000
conexões
simultâneas.
Apenas hosts IPv6
iniciam sessões com os hosts IPv4.

SIIT

Ambiente Local

Atua na solução de conectividade de
hosts que não apresentam conexão
nativa IPv6 e que não necessitam da
tradução de cabeçalhos de extensão
por utilizar endereços IPv4-Traduzido.
A conexão é realizada usando um
tradutor localizado na camada de rede
da pilha do protocolo IP. Esse tradutor
tem a função de traduzir cabeçalhos de
datagramas IPv6 em cabeçalho de
datagramas IPv4 e vice-versa.
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Mecanismo

Domínio de atuação

Cenário de atuação

TRT

Ambiente Local

Atua na solução de conectividade de
hosts IPv6 e hosts IPv4 por TCP ou
UDP, sem que haja mudanças nas
aplicações.
A conexão é realizada
usando um tradutor de camada de
transporte.
O mecanismo permite
também utilizar um dos protocolos (IPv6
ou IPv4) para se comunicar com o host,
e o outro com a aplicação.

Socks

Ambiente Local

Atua na solução de conectividade de
um host IPv4 para um host IPv6. A
conexão é baseada no protocolo
SOCKS o qual atua entre as camadas
de transporte e de aplicação.
Um
protocolo proxy atua como um relay das
conexões TCP e UDP entre duas
máquinas, sendo uma IPv6 e a outra
IPv4.

Tunnel Broker

Ambiente Global

Utilizado para suprir as necessidades
de acessos a sites IPv6 isolados, nos
quais hosts ou roteadores IPv4, que
estão em uma rede pública sem a
presença do NAT em sua infraestrutura, necessitam conectar-se a
redes IPv6 para utilizar os seus
recursos. Tanto roteadores como hosts
IPv4 podem ser configurados como
extremidades do túnel e das formas:
automática, manual ou por scripts.

Túnel
Automático

Ambiente Global

Utilizado para suprir as necessidades
de acessos a sites IPv6 isolados, nos
quais hosts IPv4, que estão em uma
rede pública sem a presença do NAT
em sua infra-estrutura, necessitam
conectar-se a redes IPv6, mas não se
integram a essas redes, já que
apresentam a particularidade de formar
os endereços IPv6 a partir dos
endereços das extremidades IPv4
(IPv4-compatíveis).
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Mecanismo

Domínio de atuação

Cenário de atuação

Túnel
Configurado

Ambiente Global

Utilizado para suprir as necessidades
de acessos entre sites IPv6 isolados em
distintos pontos na rede pública
(internet). Apenas os roteadores são
configurados como extremidades do
túnel , de forma manual.

6to4

Ambiente Global

Utilizado para suprir as necessidades
de acessos a sites IPv6 isolados, nas
quais hosts ou roteadores IPv4, que
estão em uma rede pública sem a
presença do NAT em sua infraestrutura, necessitam conectar-se a
redes IPv6 para utilizar os seus
recursos. Difere do Tunnel Broker por
utilizar uma infra-estrutura específica de
roteadores para acessar aos sites IPv6,
e
endereços
IPv6
públicos
2002:V4ADDR::/48, nos quais V4ADDR
é um endereço IPv4 global que é
configurado na interface de saída do
roteador 6to4.

Quadro 05 - Cenários de atuação de cada mecanismo de coexistência e transição.

3.6 Conclusão
Neste capítulo foram apresentadas as características de cada um dos principais
mecanismos de transição e coexistência. Foi notado que cada mecanismo
apresentado tem características distintas, mas direcionadas a solucionar um
específico problema de incompatibilidade. Portanto, antes de eleger o mecanismo
ou grupo de mecanismos a ser utilizado em uma migração, deve-se conhecer quais
são os problemas a serem enfrentados quanto à incompatibilidade. No próximo
capítulo, apresenta-se em detalhes o mecanismo de tunelamento Tunnel Broker,
inclusive mostrando em que circuntâncias de incompatibilidades tal mecanismo é
bem sucedido.
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CAPÍTULO 4
O MECANISMO DE TUNELAMENTO TUNNEL BROKER
Neste capítulo é detalhado o modelo do mecanismo de tunelamento Tunnel Broker.
4.1 Utilização do Mecanismo
Esta seção descreve os objetivos do mecanismo de tunelamento Tunnel Broker.
O mecanismo de Tunnel Broker tem como objetivo ser uma alternativa de estimular
o crescimento da utilização do IPv6 para o alcance de usuários finais ou redes
isoladas que estão conectadas à internet por meio da rede IPv4. O princípio é
permitir o acesso a redes IPv6 pela própria rede internet IPv4 por meio de túneis que
são gerados e disponibilizados de forma automática, por scripts ou manualmente,
mas de forma gerenciável. O acesso inicia-se sempre por meio de requisições
identificadas para a criação de túneis pelo Tunnel Broker.
Conforme citado no Capítulo 3, existem vários tipos de mecanismos de tunelamento
que embora se assemelhem no propósito, apresentam particularidades que
possibilitam uma melhor adequação em casos específicos. No caso do Tunnel
Broker, esse mecanismo é mais bem encaixado em necessidades de acessos a
sites IPv6 isolados, nos quais hosts IPv4 necessitam conectar-se a redes IPv6 para
utilizar os seus recursos. Esses recursos de acesso são gerenciados pelo Tunnel
Broker.
Quanto a limitações de uso, o Tunnel Broker não é empregado em clientes que
tenham endereços privados e também não funciona com o NAT.
4.2 Detalhamento do Modelo Tunnel Broker
Nesta seção são apresentados os detalhes que envolvem o mecanismo de
tunelamento Tunnel Broker, abrangendo os elementos que o compõem e detalhando
a sua seqüência de funcionamento.
O mecanismo foi especificado na RFC 3053 (DURAND et al., 2001) e é composto
por elementos que interagem dentro de uma seqüência funcional.
Na Figura 27, é representado o modelo e seus elementos funcionais.
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Figura 27 - O Modelo Tunnel Broker.

As próximas seções detalham os elementos e a seqüência de funcionamento do
Tunnel Broker.
4.2.1 Elemento funcional Tunnel Broker
O Tunnel Broker é um servidor dedicado de controle de acesso de usuários IPv4
para interconectar as redes IPv6 por meio de túnel IPv6 sobre a rede IPv4.
O ponto de acesso dos usuários ao Tunnel Broker sempre é feito por meio do
servidor Tunnel Broker, o qual apresenta a finalidade de controlar o acesso de
usuários e suas requisições de túneis. O Tunnel Broker deve apresentar funções de
criação, modificação e exclusão quanto à gestão de usuários, como também conter
as mesmas funções para a gestão de túneis para os usuários. No caso dos túneis,
o Tunnel Broker configura os roteadores Tunnel Server para que os túneis sejam
criados, modificados ou excluídos. Por escalabilidade, um Tunnel Broker pode
solicitar configurações a um ou mais Tunnel Server. Além dessas funcionalidades,
o Tunnel Broker deve também registrar o endereço IPv6 definido e o nome destinado
no DNS.
Como o acesso ao Tunnel Broker é feito por usuários que estão na rede IPv4, o
Tunnel Broker deve ter um endereço IPv4, mas não necessariamente um endereço
IPv6. A comunicação entre o Tunnel Broker e os Tunnel Servers suporta ambos os
protocolos.
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4.2.2 Elemento funcional Tunnel Server
O Tunnel Server é um dos lados do túnel (o outro é o cliente requisitante). É um
roteador de pilha dupla (IPv4/IPv6) conectado à internet que permite o alcance à
rede pelos usuários requisitantes. Ele recebe a configuração enviada pelo Tunnel
Broker e a executa. O Tunnel Server deve fornecer ao Tunnel Broker informações
estatísticas de usabilidade do túnel ativado.
4.2.3 Cliente requisitante do Tunnel Broker
O cliente pode ser um host standalone ou um roteador conectado na internet pela
rede IPv4. Esse cliente deve ter um endereço IPv4 público, e não privado, além de
ser um nó de pilha dupla (IPv4/IPv6).
Para interagir com o Tunnel Broker, o cliente deve possuir um web browser e acesso
por conexão via HTTP.
Outra atividade exercida pelo cliente é a configuração de sua extremidade do túnel,
e para tal, há algumas formas de fazê-lo: manualmente, por meio da execução de
scripts, por acesso a web browser, configurado automaticamente pelo Tunnel
Broker, ou por meio de um aplicativo cliente de configuração de túneis, conhecido
como TSP (Tunnel Setup Protocol).
As informações sobre a configuração
necessária para o estabelecimento do túnel são passadas pelo Tunnel Broker. Na
Seção 4.2.6, detalha-se todo esse processo.
4.2.4 DNS (Domain Name System)
O DNS é um elemento essencial para o funcionamento do Tunnel Broker, sendo
responsável pelo armazenamento e associação de tipos de informações com nomes
de domínio para a internet, correlacionando endereços IP com nomes de domínios
ou hostnames. Apresentam também outras funções de registro de informações,
como, nomes de servidores de e-mail, por exemplo, os quais são mapeados em
registros MX (Mail Exchange).
No modelo de Tunnel Broker, é necessário que se atualize o DNS sempre que um
túnel é criado, modificado ou excluído. Essa atualização é necessária para que se
possa ter a resolução de nomes por meio dos hostnames. O Tunnel Broker deve
atentar-se para as novas características especificadas no DNS, para atender ao
IPv6, e atualizá-lo de acordo com elas.
Com relação ao IPv6, o DNS é adaptado, mas permanece com as mesmas
características existentes em relação ao IPv4. As principais modificações estão em
suportar endereços IPv6 e a criação de domínio para busca de endereços. Quanto
às ferramentas para suportar o Servidor DNS, o BIND (Berkeley Internet Name
Domain) já atende as especificações do IPv6 nas versões 8.4 e 9.x em diante. Nas
versões 8.x, é possível a sua utilização por meio de patch evolutivo.
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São apresentados a seguir os principais pontos de adaptação, que também podem
ser encontrados nas RFC 2874 (CRAWFORD e HUITEMA, 2000) e RFC 3596
(THOMSON et al., 2003), sendo que este último apresenta os principais conceitos
que foram atualizados para o suporte ao IPv6 em relação às características atuais
da internet. As documentações de padronizações anteriores da IETF também
apresentam características para o suporte ao IPv6, mas apresentam divergências
quanto ao uso do DNS Reverso.
a)

Mapeamento para Registros de Nomes
Um registro de resource record A é mapeado como um hostname para
endereços IPv4 de 32 bits, sendo que, no caso de endereço IPv6 de 128
bits, o mapeamento é feito com registros AAAA:
www.demonstra.org. IN A 200.18.108.10
www.demonstra.org. IN AAAA 2001:12f0:502:107::11

Na RFC 2874, são especificados registros do tipo A6 em substituição aos
registros AAAA, mas já a extensão dos padrões apresentados na RFC
3596, não indica mais o uso desse tipo de registro.
b)

Endereços IP para uso em registros PTR (Pointer Record)
Os endereços IPv4 são nomeados dentro do domínio “in-addr.arpa”,
enquanto que no IPv6 foi estabelecido o domínio “ip6.int”. Padronizações
mais recentes, como a RFC 3152 (BUSH, 2001), orientam o uso do
domínio “ip6.arpa” para registros IPv6. Esses registros correspondem ao
endereço IP respectivo para a procura pelo endereço reverso. A forma de
delegação de reverso continua a mesma e atende inclusive a ambas as
situações de domínios destinados ao IPv6.
10.108.18.200.in-addr.arpa PTR www.demonstra.org.
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip
6.arpa. PTR www.demonstra.org.
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip
6.int. PTR www.demonstra.org.

As versões de BIND anteriores ao 9.3 utilizam buscas por resoluções para
ambas as características de domínios apontadas nas padronizações, isto
é, tanto para domínios ip6.arpa como ip6.int. Nesse caso, a primeira
busca é feita sempre em domínios ip6.arpa e somente em caso de falha
busca-se no outro domínio. A versão 9.3 já não suporta mais essa
característica, mantendo as definições recentes definidas pela IETF para
resoluções do DNS.
c)

Necessidade de Adaptações no “named.conf “
Algumas definições mínimas neste arquivo são necessárias para o
funcionamento adequado do DNS para IPv6. Em parâmetros opcionais,
por meio do comando listen-on-v6, é necessário apontar que o DNS será
utilizado para resoluções IPv6. Na definição de zonas, pode-se optar por
habilitar a atualização dinâmica do DNS, por meio de permissões do
comando allow-update.
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O exemplo a seguir ilustra as duas definições:
...
options {
directory "/var/named";
listen-on-v6 { any; };
};
...
// Reverso do SLA ID - 2001.12f0.0502.0107::/64
zone "7.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa" IN {
type master;
file "named.ipv6.hosts"];
allow-update { key terra.lab.br.; };
};

d)

Habilitar a resolução de nomes IPv6
Em ambientes Linux, a forma de apontar para o Servidor DNS que contém
a resolução de nomes IPv6 é feita por meio do arquivo “/etc/resolv.conf”.
O exemplo a seguir apresenta o conteúdo desse arquivo tanto para
resolução de nomes em IPv4 como em IPv6:
search terra.lab.br
domain terra.lab.br
nameserver 200.18.108.10
nameserver 2001:12f0:502:108::10

Em ambientes Windows, cada versão deste Sistema Operacional
apresenta uma definição para resolução de nomes. No Windows Server
2003, como também no Windows XP, essa função é realizada com o
comando “netsh”, conforme o próximo exemplo. Mesmo havendo essa
definição, conforme Microsofttechnet (2006), o tráfego DNS sobre IPv6
não é suportado por esses Sistemas Operacionais.
> netsh interface ipv6 add dns interface=tunel01
address=2001:12f0:502:108::10

Durante a fase de coexistência de protocolos, o DNS deve responder por
ambas as redes e esse suporte é importante para que seja mantido o
acesso dos hosts IPv4 sem a necessidade de modificações. Em caso do
host ser de pilha-dupla, que é a situação utilizada por clientes de Tunnel
Broker, fica a cargo do host a decisão de qual protocolo utilizar para
acessar o DNS.
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4.2.5 IPv6 sobre IPv4
A configuração do túnel é o objetivo principal da solução. O meio para que tal fato
ocorra, sem afetar a infra-estrutura atual, é reutilizá-la,sendo que passar o tráfego
em uma rede IPv4 é o meio escolhido. As duas extremidades do túnel devem estar
configuradas com pilha dupla, o que possibilita o entendimento pelos dois
protocolos. Outra característica importante é a de capacitar as extremidades para
uma nova função: encapsular e desencapsular um pacote IPv6 para trafegar em
uma rede IPv4.
As extremidades do tunelamento podem ser identificadas como hosts ou roteadores.
Há quatro possíveis combinações para túnel: host-roteador, host-host, roteador-host
e roteador-roteador.
Na Figura 28, é apresentada uma ilustração do
encaminhamento de um pacote IPv6 dentro de um túnel IPv4, mostrando os pontos
de encapsulamento e desencapsulamento do pacote.

Pacote IPv6 encapsulado no Pacote IPv4
Dados

Pacote IPv6
Cabec. Dados
IPv6

Cabec.
IPv4

Cabec. Dados
IPv6

Pacote IPv6
Cabec. Dados
IPv6

IPv4
Host ou
Roteador

Host ou
Roteador
Pilha Dupla
IPv4/IPv6

Pilha Dupla
IPv4/IPv6
Pontas: Encapsulamento e
Desencapsulamento

Figura 28 - IPv6 sobre IPv4 – encaminhamento de um pacote IPv6 dentro de um túnel IPv4.

4.2.6 Funcionamento do Tunnel Broker
O funcionamento do Tunnel Broker parte sempre de um acesso do cliente ao
servidor Tunnel Broker na rede pública por meio do IPv4. Ao acessar o servidor, o
cliente deve, no caso de ser o seu primeiro acesso, cadastrar-se na solução. Nesse
caso, o servidor de Tunnel Broker deve providenciar meios para colher as
informações que identificam e credenciam o acesso do cliente para que se possa
fazer uma conexão identificada. Esse processo, em resumo, visa a prover um
mínimo de segurança com funções para autenticar o usuário, autorizá-lo a utilizar
toda ou determinada função e, opcionalmente, mensurá-lo quanto ao uso. Essas
funcionalidades de segurança são também conhecidas como AAA e são
encontradas, por exemplo, em uma solução de RADIUS.
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Tendo um login e uma senha de acesso, o cliente pode solicitar a ativação de túnel,
o que estabelece uma associação de segurança com o Tunnel Broker. Por sua vez,
essa funcionalidade permite que o Tunnel Broker controle os acessos, não
permitindo o uso por clientes não autorizados.
Uma vez autorizado, o cliente deve fornecer algumas informações adicionais para
que possa estabelecer o túnel. Em algumas soluções existentes de túnel, como o
de Tunnel Broker Freenet6 da Hexago (2007), há a possibilidade de inserir o login e
senha de acesso do cliente no arquivo de configuração do túnel, e com isso, a rotina
de acesso do cliente e de conectividade do túnel são exercidas em uma única
solicitação. Existem também outros tipos de soluções, como o da Força Tarefa
Portugal IPV6 TF (2006), em que a solicitação é realizada em duas funções por
páginas web: uma solicitando o login e a senha de acesso, e a outra os demais
dados para a conexão com o túnel. A SixXS (2006) disponibiliza aos usuários de
túnel, um aplicativo cliente de configuração de túneis TSP, desenvolvido pela
Hexago (2007), o qual é utilizado pelo requisitante para estabelecer o tunelamento
de forma automática.
As informações adicionais que devem ser fornecidas pelo cliente após a sua
autorização são: o endereço IP IPv4 do cliente; um nome para registro no DNS (esse
nome é associado ao IPv6 global destinado ao cliente); e o tipo de cliente
requisitante: host standalone ou roteador. Em algumas soluções, por exemplo a da
Força Tarefa Portugal IPV6 TF (2006), o próprio usuário de acesso é utilizado para o
registro no DNS, não necessitando de um nome adicional. Esse tipo de utilização é
muito interessante para facilitar a identificação do usuário para a administração do
túnel.
Quando o tipo de cliente for um roteador, o qual necessita providenciar
conectividades a uma ilha IPv6 contendo vários hosts, o Tunnel Broker pode
questioná-lo sobre a quantidade de endereços desejados para que seja alocado um
prefixo de endereços que possa satisfazê-lo.
A interação entre o Cliente e o Tunnel Broker utiliza o protocolo HTTP ou TSP. No
caso de HTTP, as páginas podem ser desenhadas em HTML (HyperText Markup
Language) e hospedadas em um Servidor de aplicações web. O acesso do cliente
ao Tunnel Broker é feito por meio da rede IPv4 e para o estabelecimento do túnel
necessita-se do endereço IPv6 configurado no cliente, portanto o cliente é
configurado por meio do mecanismo de Pilha Dupla. Uma das formas de automatizar
esse processo e suportar o cliente quanto à instalação e configuração do IPv6 é o
próprio Tunnel Broker disponibilizar essas configurações de pilha dupla via scripts
tanto para ativação quanto para desativação do cliente IPv6. Esses scripts podem
ser disponibilizados pelo Tunnel Broker de algumas maneiras, por exemplo,
baixando-os nas páginas web do Tunnel Broker, enviando-os pela rede ao cliente
requisitante, ou o próprio Tunnel Broker configurar remotamente o cliente. No caso
do protocolo TSP, não há necessidade de script, já que o aplicativo cliente TSP
automatiza todo o processo.
Na Figura 29, é representada a relação entre o cliente do túnel e o Tunnel Broker,
apresentando um resumo das trocas de informações entre os dois elementos.
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Figura 29 - Relação entre o cliente e o Tunnel Broker por meio da rede pública IPv4.

Após os dados serem colhidos do cliente, o Tunnel Broker passa a dar continuidade
ao processo de estabelecimento do túnel, armazenando algumas informações para
o gerenciamento do túnel a ser criado, como tempo de vida do túnel, o prefixo e
endereço a serem alocados. Após relacionar as informações para a gerência do
túnel a ser criado, a configuração com os dados colhidos é submetida ao Tunnel
Server para que se configure o lado do túnel.
A interação entre o Tunnel Broker e os Tunnel Servers pode ser feita tanto pela
rede IPv4 quanto pela rede IPv6. Para configurar o túnel na extremidade do Tunnel
Server, existem algumas alternativas, como: a execução de scripts contendo o grupo
de comandos de configuração, com alternativa de execução de forma remota por rsh
(Remote Shell); o uso do protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol); e
a adoção do próprio aplicativo de gerenciamento do equipamento Tunnel Server, por
exemplo.
As últimas funções do Tunnel Broker são: a manutenção do DNS quanto ao registro
do endereço IPv6 global alocado (os registros AAAA, A6 e PTR) e a notificação do
cliente quanto aos parâmetros, endereços e nome criado no DNS. Quanto ao
registro, o protocolo DDNS (Dynamic Domain Name System Update) é uma
alternativa para a realização do update dinâmico das bases diretas e do reverso
(VIXIE et al., 1997). Os scripts de atualização dinâmica do DNS também poderiam
ser executados remotamente por comandos rsh.
Na Figura 30, representa-se a relação entre o Tunnel Broker e os elementos DNS e
Tunnel Server e resumem-se as atividades exercidas nesta etapa.
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Figura 30 - Configurando o Tunnel Server e o DNS a partir do Tunnel Broker.

Depois que a configuração é executada, inclusive no lado do cliente, o túnel IPv6
sobre IPv4 é estabelecido, o que lhe possibilita o acesso direto à rede IPv6
conectada ao Tunnel Server. Na Figura 31, é representado este procedimento de
finalização de atividades para o estabelecimento do túnel.
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Figura 31 - Estabelecendo o túnel entre Cliente e Tunnel Server.
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4.2.7 Alocação de um endereço IPv6
A solução de Tunnel Broker não permite o uso de endereços privados, ou seja, os
dois lados do túnel devem ter endereços globais IPv6 e que pertençam ao espaço
de endereços controlado pelo Tunnel Server. O tempo de vida da alocação do
endereço deve ser relativamente longo, o que permite que haja a reutilização do
mesmo endereço IPv6 e nome de resolução DNS pelo cliente, como se fosse um
uso permanente.
4.2.8 Gerenciamento do Túnel
Na solução de Tunnel Broker, existe a necessidade de controlar os recursos e os
túneis ativos. Os túneis ativos consomem recursos dos Tunnel Servers, o que gera
a necessidade de uma gestão disciplinar da solução. Cada túnel criado pelo Tunnel
Broker deve ter um tempo de vida que precisa ser removido assim que expirado, a
não ser quando houver uma requisição nova do cliente para que seja estendido esse
tempo.
O Tunnel Server
deve também apresentar mecanismos que permitam o
fornecimento de informação de tráfego e de estatísticas dos túneis ativos. Dessa
forma, o Tunnel Broker oferece subsídios para tomadas de decisões pró-ativas,
como forçar a exclusão de um túnel que esteja em período inativo, mesmo que não
tenha encerrado o seu tempo de vida. A RFC 3053 (DURAND et al., 2001) sugere,
como solução pró-ativa, o desenvolvimento de uma rotina que permita identificar
quando o cliente desconecta-se da solução e, após esse passo, a remoção do túnel
e de seus dados no DNS são realizadas dinamicamente. Uma outra necessidade
de funcionalidade de gerência é a de analisar formas de reutilização do mesmo
endereço IPv6 e do nome criado no DNS em caso de solicitações do mesmo cliente.
4.3 Segurança
Nesta seção são descritas as características e implicações que devem ser
consideradas no desenvolvimento de uma solução de Tunnel Broker.
As interações entre os elementos do modelo de Tunnel Broker devem ser baseadas
em uma arquitetura segura.
Como foi mostrado na descrição do modelo, há
interações tanto na utilização da rede IPv4 quanto na IPv6. Como as interações
entre os elementos apresentam funções distintas, a escolha da segurança também
apresenta um perfil específico. Durand et al.(2001) sugere que, para cada interação,
haja um modelo de segurança. A seguir, são apresentados os modelos sugestivos
de segurança para cada interação entre elementos:
a)

Interação entre o Cliente e o Tunnel Broker
No caso de interação baseada em HTTP, a recomendação é pela
encriptação dos dados de envio e de baixa. Uma alternativa interessante é
a utilização do protocolo SSL (Secure Socket Layer).
Conforme
mencionado na Seção 4.2, a disponibilidade de processos de autenticação
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de controle de acesso por usuário e senha já caracteriza um mínimo de
segurança para a solução;
b)

Interação entre o Cliente e o Tunnel Broker quando há a execução de
scripts
Se a configuração do lado do cliente for executada por meio de scripts,
esses devem ser executados no cliente por usuários que apresentem
perfis de acesso administrador. Esses perfis têm privilégios para gerenciar
as interfaces de rede. Esse tipo de segurança não é tão confiável, visto
que não certifica a origem do script. Uma das formas de minimizar tal
problema é a utilização de parâmetros de configuração do tipo MIME
(Multipurpose Internet Mail Extensions) nas interações HTTP;

c)

Interações entre o Tunnel Broker e o Tunnel Server
Existem algumas alternativas de interação entre estes elementos como a
utilização de scripts, os quais podem ser executados remotamente ou por
execução de comandos manuais. Outros métodos indicados são o uso do
protocolo SNMP ou a adoção do próprio aplicativo de gerenciamento do
equipamento Tunnel Server. Este último normalmente apresenta um
mecanismo de segurança embutido no aplicativo;

d)

Interações entre o Tunnel Broker e o DNS
No caso do uso de atualização dinâmica de DNS, há recomendações
específicas de segurança descritas na RFC 3007 (WELLINGTON, 2000).
Quanto à execução de scripts de forma remota, a RFC 2401 (KENT e
ATKINSON, 1998) descreve a arquitetura de segurança, a qual pode ser
utilizada neste tipo de interação.

O Tunnel Broker deve conter proteções contra os ataques de denial of service, o
qual ocorre quando usuários mal intencionados começam a perguntar por todos os
túneis que estão estabelecidos. Uma recomendação nesse caso é desenvolver uma
função de gerência no Tunnel Broker que limite o número de túneis por cliente a um
determinado tempo.
No caso de clientes que recebem seus endereços IPv4 de forma dinâmica, pode
haver túneis e tráficos apontando para endereços IPv4 antigos e que passam a
pertencer a novos usuários. A solução recomendada para esse caso é que haja a
exclusão imediata do túnel sempre que houver a desconexão.
Um último aspecto a ser considerado quanto a problemas de segurança no modelo
de Tunnel Broker é o fato de o túnel não ser fim-a-fim puro em IPv6, ou seja, como o
pacote IPv6 é encapsulado em IPv4, as capacidades de segurança nativas do IPv6
são anuladas. Para minimizar esse aspecto, a habilitação das características de
segurança do IPv4 passa a ser uma alternativa interessante.
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4.4 Limitações
São apresentadas nesta seção, as limitações referentes ao Tunnel Broker:
a)

O uso do Tunnel Broker somente é possível para clientes IPv4 que
apresentem endereços públicos;

b)

O Tunnel Broker não suporta NAT em suas conexões com a rede pública;

c)

A eficiência do mecanismo é reduzida pelo fato de trafegar o pacote dentro
da rede IPv4, no qual todas as características de segurança e de
desempenho existentes no IPv6 são anuladas;

d)

Embora o modo de fragmentação do IPv6 vise a fragmentar o pacote no
início da transmissão e desfragmentá-lo apenas no host destino, com o
tráfego por meio do IPv4, o pacote continua sendo fragmentado e
desfragmentado em cada host, impactando, dessa forma, a latência;

e)

Os campos do IPv6 que controlam a QoS na transmissão do pacote não
são considerados na transmissão do pacote pelo túnel;

f)

Na transmissão do pacote, há um overhead extra de 20 bytes a ser tratado
no cabeçalho IPv4 que é referente ao tamanho do cabeçalho básico IPv6;

g)

Quanto a sua forma de atuação, esse mecanismo além de não ter o intuito
de melhorar a conectividade IP em relação ao IPv4, acaba herdando as
suas deficiências devido ao tunelamento encapsulado.

4.5 Soluções Disponíveis Baseadas em Tunnel Broker
São apresentadas nesta seção, soluções baseadas em Tunnel Broker, fora da
América Latina e Caribe, que estão disponíveis na rede pública.
Motivada por pesquisas e desenvolvimentos emergentes que surgem com o IPv6,
existe a expectativa do crescimento quanto ao surgimento de várias soluções de
Tunnel Brokers pelo mundo. Para o usuário final, o número maior de opções passa
a ser interessante, para que ele possa avaliar a solução que melhor lhe convém para
o acesso.
A RFC 3053 (DURAND et al., 2001) sugere que todos os
desenvolvimentos em IPv6 sejam registrados em uma página web dos organismos
divulgadores do IPv6 mundialmente que, no caso, refere-se aos Grupos de Trabalho
em IPv6 da IETF. A IETF criou uma página web (IPV6TOSTANDARD, 2007) com o
propósito de divulgação de produtos e soluções em IPv6 à comunidade de internet.
Páginas web que apresentam assuntos relacionados à IPv6, normalmente publicam
informações sobre links de referências, documentos e aplicações desenvolvidas em
IPv6, como forma de disseminar informações. A SixSX (2006) disponibiliza, em sua
página web, uma lista de desenvolvimentos de Tunnel Brokers disponíveis pelo
mundo, inclusive com detalhes que facilitam uma escolha do usuário, como:, se o
acesso à solução é paga ou gratuita, se há restrições de acesso, e qual o tipo de
acesso cliente disponível para estabelecimento do túnel, por exemplo.
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No Quadro 06, apresenta-se uma lista de soluções de Tunnel Broker. Algumas
delas foram criadas com a finalidade de pesquisas que foram realizadas durante um
tempo pré-determinado, em que a solução pode não estar mais disponível. Neste
Quadro também é possível avaliar a concentração de Tunnel Brokers pelo mundo.

País

Página na internet

Linguagem

Entidade
Alemanha

ou restrições
Alemão

Somente para
clientes

website

http://broker.aarnet.net.au

Inglês

Gratuito,
experimental

TSP

http://www.go6.net/4105/regi
ster.asp

Inglês

Gratuito ou
pago

TSP

http://www.hexago.com

Inglês

Gratuito ou
pago

TSP

http://tb.6test.edu.cn

Chinês

Desabilitado

http://www.ipv6tf.org/using/c
onnectivity/test.php

Inglês

Gratuito,
experimentos

website ou
manual

http://www.portalv6.com

Inglês

Experimentos
realizados entre
2002 e 2004

website ou
manual

http://tunnelbroker.ipv6.estp
ak.ee

Estônia

Gratuito,
experimentos

website ou
manual

www.tunnelbroker.net

Inglês

Gratuito,
experimentos

website ou
manual

https://tb.ameri.ca

Inglês

Gratuito,
experimentos
interface básica

website ou
manual

http://www.research.earthlin
k.net/ipv6

Inglês

Somente para
gateways
earthlink

TSP exclusivo

AARNet
Canadá
Hexago Freenet
Canadá

Tipo
Configuração
do Túnel

http://ipv6.unix-servers.de

Unix-Servers
Austrália

Características

Hexago
Gateway6
China
Certnet Nokia
Espanha
Consulintel
The IPv6 Portal
Espanha
Telefonica I+D
Estônia
Elion
EUA
Hurricane
Electric
EUA
Ameri.ca
EUA
Earthlink
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País

Página na internet

Linguagem

Entidade
EUA
Sourceforge
Europa e EUA

ou restrições
Inglês

Gratuito,
experimentos

website

http://www.sixxs.net

Inglês

Gratuito,
experimentos

TSP, website
ou manual

http://www.ipv6.wanadoo.fr

Francês

Gratuito,
experimentos

TSP

http://www.nerim.fr/connectiv
iteenipv6.php

Francês

Somente para
clientes

website

http://www.xs4all.nl/uk/alledi
ensten/experimenteel/ipv6.p
hp

Inglês

Gratuito,
experimentos

website ou
manual

http://www.iij.ad.jp/en/servic
e/IPv6/index.html

Inglês,
Japonês

Gratuito e para
clientes das
iniciativas
japonesas

website e
manual

http://tb.ngnet.it/tools/ipv6tb.
html

Inglês

Acesso
somente ao
grupo Telecom
Itália

website

http://www.coredumps.org/in
dex.php

Italiana

Acesso
somente a
usuários do
país

website

https://carmen.cselt.it/ipv6tb

Inglês

Acesso
somente ao
grupo Telecom
Itália

website

http://www.xs26.net/Project/
Home.bat

Inglês

Gratuito,
experimentos

website ou
manual

http://tbroker.mybsd.org.my

Inglês

Gratuito,
oferece túneis
com tempo de
vida de duas
semanas

website ou
manual

http://tbroker.manis.net.my

Inglês

Gratuito,
experimentos

website ou
manual

Wanadoo
França
Nerim
Holanda
XS4all
Japão
IIJ (Internet
Iniciative Japan)
Itália
Ngenet

Itália
Coredumps.org

Itália
CSELT

Leste Europeu
XS26
Malásia
MyTBS
(Malásia Tunnel
Broker Service)
Malásia
Manis

Tipo
Configuração
do Túnel

http://sourceforge.net/project
s/phpipv6tb

SixXS
França / Bélgica

Características
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País

Página na internet

Linguagem

Entidade
Noruega
SCC
Noruega

ou restrições

Tipo
Configuração
do Túnel

http://www.ipv6tunnel.ssc.ne
t

Norueguês

Gratuito,
experimentos

website ou
manual

http://www.uninett.no

Noruega

Gratuito,
experimentos

website ou
manual

https://broker.ipv6.cbr.tpsa.pl

Inglês

Desativado

website

http://www.ipv6tf.com.pt/tunnel

Português

Gratuito,
experimentos

website ou
manual

http://tunnelbroker.singnet.com.sg

Inglês

Gratuito,
experimentos

website

http://tunnelbroker.as8758.n
et

Inglês

Gratuito,
experimentos

website ou
manual

http://broker.ecs.soton.ac.uk

Inglês

Acesso apenas
a estudantes do
Reino Unido

TSP, website
ou manual

http://www.broker.ipv6.ac.uk

Inglês

Acesso apenas
a estudantes do
Reino Unido

TSP ou
website

https://tb.ipv6.btexact.com

Inglês

Gratuito,
experimentos

website

http://tb.ipv6.chttl.com.tw

Inglês

Gratuito,
experimentos

website or
manual

Gratuito,
experimentos

TSP

UNINET
Polônia

Características

Telekomunikac
ja Polska
Portugal
Task Force
Singapura
SingNet
Business
Suiça
Dolphins
Network
Systems
Reino Unido
ECS
Southampton
Reino Unido
UKERNA
Reino Unido
BT Exact
Tecnologies
Taiwan
CHT-TL
Taiwan
ACADEMIA
Sinica
Computing
Centre

Taiwan
http://tb2.ipv6.ascc.net

Inglês

Quadro 06 - Soluções baseadas em Tunnel Broker pelo Mundo.
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4.6 A Adoção do Tunnel Broker na Realidade Atual
Esta seção situa as soluções baseadas em Tunnel Broker em sua adoção na
realidade atual.
Sobre a adoção do IPv6, tanto no Brasil como na América Latina, a realidade atual
nesta região ainda se reporta mais a pesquisas e estabelecimento de infra-estruturas
físicas de coexistência do que propriamente a uma migração ou adoção. A Seção
2.4 menciona o estágio atual da adoção do IPv6 nessa região, o que dá suporte a
esta conclusão.
A adoção do Tunnel Broker ,dentro desta realidade, posiciona-se não como um
instrumento de migração, mas sim como um meio para a ampliação dos focos de
pesquisas em desenvolvimento de aplicativos, experimentos e disseminação do IPv6
nesta região.
Para exemplificar, a seguir são citados alguns motivadores que levam à escolha pela
adoção do mecanismo de Tunnel Broker em uma rede existente diante da realidade
citada:
a)

Uso em corporações ou em parte dela, na necessidade de acesso aos
recursos de uma rede IPv6 localizada em um site isolado na rede pública
(internet);

b)

Uso em corporações ou em parte dela, como estratégia de pesquisas
quanto à migração de redes, em que uma rede IPv6 é construída em
paralelo à rede existente e cria-se a solução de Tunnel Broker para
permitir o acesso controlado dos hosts IPv4 à nova rede;

c)

Uso por usuários finais com o intuito de experimentar as características
deste novo protocolo, comunicando-se com redes IPv6 existentes;

d)

Propiciar ao mundo acadêmico e corporativo a utilização deste
instrumento de acesso ao IPv6 para pesquisas em torno do protocolo.

Em relação aos motivos que levam a esta pesquisa de criar um novo
desenvolvimento de Tunnel Broker para atender a Força Tarefa, em vez de utilizarse de um dos disponíveis pelo mundo, podemos citar que tanto a América Latina
quanto a África são as duas regiões que ainda não dispõem desse tipo de
instrumento. Ao dispor de um desenvolvimento de Tunnel Broker, as iniciativas
existentes são fortalecidas na aceleração da adoção do sistema na região,
atualmente controlada pelo LACNIC, o que possibilita antecipar-se aos resultados
que são próprios deste novo protocolo, para promover pesquisas em relação ao
desenvolvimento de aplicações e soluções e para incentivar o processo de migração
para o IPv6 na região, tanto no mundo acadêmico quanto no corporativo.
Estando o ponto de acesso a túneis mais próximo aos centros de pesquisa,
contribui-se indiretamente para o descongestionamento de tráfego de rede em
relação ao Backbone e isto cresce à medida que crescem os pontos de acesso.
Outro ponto importante a ser considerado é a contribuição com o crescimento
científico a partir da atuação como agentes ativos no processo de disponibilização
de túneis e não apenas como agentes passivos ou clientes de túneis. Essas
motivações podem atrair o surgimento de novos Tunnel Brokers na América Latina,
inclusive em relação às demais Forças Tarefas existentes, multiplicando não
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somente o número de clientes de túneis como também o de agentes ativos.
Quanto à aplicabilidade do Tunnel Broker em relação a tecnologias emergentes, ele
sempre estará associado às tecnologias que utilizam o protoloco IP em sua camada
de rede e também à necessidade de conectividade a redes IPv6 isoladas utilizando
a rede pública como meio de transporte para o tunelamento.
As tecnologias baseadas em IPv6 sobre IEEE 802.16, como xDSL (x Digital
Subscriber Line) e 3G (3rd Generation technology), partem dessa definição. Como
exemplo, destacam-se as tecnologias de última milha como o ADSL (Asymmetric
Digital Subscriber Line), que é a tecnologia de acesso à internet em maior expansão
no Brasil e o WiMAX, tecnologia a ser disponibilizada no Brasil que embora já
apresente solução de qualidade de serviço e segurança intrínsecos, pode
transportar também o IPv6. As tecnologias de mobilidade como VoIP, GSM (Global
System for Mobile Communications) e Ad-Hoc, já apresentam padrão para operarem
sobre o IPv6 e, inclusive, a maioria dos equipamentos disponíveis para estas
tecnologias já utiliza este padrão. No entanto, não foram encontrados dados de
acesso a redes IPv6 por tunelamento que utilizem tais tecnologias.
4.7 Conclusão
Neste capítulo foi detalhado o modelo do mecanismo de tunelamento Tunnel Broker.
Conclui-se que, devido a suas limitações, a utilização do mecanismo não é a forma
mais adequada de desenvolvimento do IPv6, em relação à absorção de suas
vantagens de arquitetura, comparado ao IPv4. Esse mecanismo além de não ter o
intuito de melhorar a conectividade IP em relação ao IPv4, acaba herdando as suas
deficiências devido ao tunelamento encapsulado.
Por outro lado, ele é uma solução menos custosa para acesso a redes IPv6
utilizando a infra-estrutura existente, sendo realmente uma alternativa fundamental
para estimular o crescimento da utilização do IPv6 por usuários finais ou redes
isoladas atualmente conectadas à internet por meio da rede IPv4.
Essa
aproximação com o IPv6 pode realmente impulsionar novas pesquisas acadêmicas.
Com respeito à divulgação de desenvolvimentos na página web da IETF
(IPV6TOSTANDARD, 2007), somente são mencionadas as soluções de Tunnel
Broker da Hexago, CSelt e SourceForge. Com base no Quadro 06, conclui-se que
é uma menção irreal do número de soluções existentes e disponíveis pelo mundo.
Nota-se também que não há soluções disponíveis na América Latina e Caribe, o que
torna viável que uma iniciativa nesse âmbito, no cenário nacional, torne-se uma
referência para novos desenvolvimentos.
No levantamento das soluções listadas no Quadro 06, verificou-se a inexistência de
um modelo prático de desenvolvimento de construção de uma arquitetura de Tunnel
Broker, o qual poderia ser utilizado nesta pesquisa como referência ao modelo
pretendido.
Os materiais encontrados referem-se apenas a fragmentos de
informações dos desenvolvimentos existentes.
No próximo capítulo são apresentados os detalhes do ambiente funcional elaborado
para a efetivação da pesquisa.
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CAPÍTULO 5
AMBIENTE FUNCIONAL PARA AS PESQUISAS SOBRE O MECANISMO
Este capítulo apresenta os detalhes do ambiente funcional elaborado para a
efetivação da pesquisa.
5.1 Objetivos do Ambiente Funcional
Nesta seção são colocados os objetivos a alcançar com a construção do ambiente
funcional destinado à pesquisa.
Foi construído um ambiente funcional de pesquisa utilizando o mecanismo de
tunelamento Tunnel Broker, o que proporciona conectividade IPv6 a hosts IPv4.
Esse ambiente possibilita simular uma situação real, empregando todas as
características do referido mecanismo. São pesquisados o comportamento e as
funções de todos os elementos funcionais do Tunnel Broker e detalhada uma
seqüência própria de experimentos e análises de atividades para a coleta de dados.
A construção deste ambiente é direcionada para cobrir a inexistência de um modelo
prático de construção de uma arquitetura de Tunnel Broker.
Somente são analisados e considerados nesta pesquisa os aspectos referentes ao
comportamento funcional de um desenvolvimento Tunnel Broker. Aspectos de
desempenho, como, por exemplo, tempo de respostas, comparações entre redes
IPv4 e IPv6 e limitantes de segurança, não fazem parte do escopo desta pesquisa.
5.2 Descrição Detalhada da Infra-Estrutura Utilizada para o Ambiente Funcional
Nesta seção são mostrados os detalhes da infra-estrutura construída para atender
aos objetivos da pesquisa.
Para atender a pesquisa, é construída uma infra-estrutura mínima, mas capaz de
prover as funções de uma solução de Tunnel Broker de forma representativa. São
utilizados como base para a construção, os conceitos apresentados no Capítulo 4 e
as recomendações da RFC 3053 (DURAND et al., 2001).
Quanto ao escopo do ambiente, é simulada a existência de duas redes públicas
físicas, sendo uma em IPv4 e a outra em IPv6. É utilizado um roteador para a
separação das redes e utilizada uma rede cabeada ethernet com cabos UTP RJ-45
(Unshielded Twisted Pair Registered Jack-45) de categoria 5 para a conexão física
dos elementos. Dois switches, um em cada rede, apresentam a função de aumentar
o número de portas ethernet para uso.
Com relação aos tipos de clientes, a pesquisa limita-se ao acesso para clientes do
tipo Host Standalone, embora as funcionalidades e elementos que são analisados
possuam o mesmo comportamento com clientes do tipo roteador. Fisicamente são
configurados dois Clientes, sendo um com o sistema operacional Windows XP
Service Pack 2, e o outro com Linux Fedora Core 5. A escolha desses sistemas é
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motivada pela existência de análise em mais de uma situação de Cliente: um com
sistema operacional comercial e de uso massivo, que é o caso do Windows, e o
outro não comercial, mas de muita usabilidade em pesquisas acadêmicas, que, no
caso, é o Linux.
Sobre o acesso dos Clientes à solução desenvolvida de Tunnel Broker, o ambiente é
estruturado para acesso via HTTP, por meio de páginas web. As páginas web
construídas para o acesso à solução, não apresentam a preocupação com o visual
gráfico, e sim com as funções necessárias para as simulações. A segurança é
baseada em login de usuário e senha de acesso. Encontra-se construída uma
página de solicitação com opções para ativar e desativar túneis, como também para
solicitação de scripts para utilização na extremidade cliente do túnel. Os usuários e
senhas estão pré-cadastrados no sistema, portanto não há a funcionalidade de
manutenção de login de usuários e senhas, o que concentra a pesquisa nas
funcionalidades do mecanismo.
Com respeito à configuração e manutenção do Servidor de DNS e da criação do
túnel na extremidade do servidor Tunnel Server, são utilizados scripts com
comandos executados a partir do Tunnel Broker. Os conceitos de manutenção
dinâmica do DNS por meio do DDNS são aplicados e é utilizada a ferramenta BIND
9.3.2 para suportar todas as configurações necessárias no DNS.
Na Figura 32, é representada a infra-estrutura constituída para o ambiente de
pesquisa. As próximas subseções mostram os detalhes técnicos de cada elemento
do ambiente.

Cliente Host Standalone

Túnel IPv6
sobre IPv4

Linux

IPv4

Tunnel
Server

Win2K

IPv6

WinXP

IPv6
Pilha Dupla IPv4/IPv6

Tunnel
Broker

Pilha Dupla IPv4/IPv6

Figura 32 - Infra-Estrutura do Ambiente de Pesquisa.

Equipamento Servidor
único para estas funções
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5.2.1 Detalhamento das estações de clientes Host Standalone
Conforme mencionado na seção anterior, são utilizados dois tipos de clientes Host
Standalone, um com sistema operacional Windows e o outro com Linux. Os Clientes
interagem com o Servidor de Tunnel Broker por HTTP, executando as tarefas de
acesso e a solicitação de criação de túneis. A interação com o roteador de Tunnel
Server tem como escopo o estabelecimento do túnel e o acesso à rede IPv6 após a
configuração da extremidade de seu lado. A seguir são descritas as configurações
de hardware e software utilizadas:
Cliente Host Windows XP
CPU:

1(um) Processador Modelo Pentium IV de 1.5 Ghz

Memória RAM:

1(um) Gigabyte RAM

Disco:

60 Gigabytes

Placa de Rede:

Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet

Sistema Operativo: Microsoft Windows XP Profissional Versão 2002 Service Pack 2
Tipo de Endereço: Pilha Dupla IPv4/IPv6
Cliente Host Linux (Linux Fedora Core 5)
CPU:

1(um) Processador Modelo AMD-K6 de 150 Mhz

Memória RAM:
128 Mbytes

192 Mbytes RAM, sendo um pente de 64 Mbytes e o outro de

Disco:

20 Gigabytes

Placa de Rede:

10/100 FastEthernet Network Adapter

Sistema Operativo: Linux Fedora Core 5 – Fedora Core 2.6.15-1.2054-FC5
Tipo de Endereço: Pilha Dupla IPv4/IPv6
5.2.2 Detalhamento do servidor do ambiente funcional
No ambiente funcional, é utilizado um único equipamento com três funções distintas:
Servidor de Tunnel Broker, Servidor de Tunnel Server e Servidor de DNS.
Em relação à função de Tunnel Broker, o equipamento serve de interface aos
Clientes Hosts Standalone, sendo um Servidor de Aplicação web para acesso.
Sobre a função de Tunnel Server, o equipamento é utilizado como roteador
responsável por estabelecer o túnel entre as redes IPv4 e IPv6. As configurações de
túneis são executadas por meio de scripts. O DNS também é estabelecido neste
equipamento e configurado para atender a resoluções IPv4 e IPv6.
A seguir são descritas as configurações de hardware e software utilizadas neste
equipamento.
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CPU:

1(um) Processador Modelo Pentium IV de 1.8 Ghz;

Memória RAM:

256 Mbytes RAM;

Disco:

40 Gigabytes;

Placa de Rede:

10/100 FastEthernet Network Adapter;

Sistema Operativo: Linux Fedora Core 5 – Fedora Core 2.6.15-1.2054-FC5;
Tipo de Endereço: Pilha Dupla IPv4/IPv6;
Servidor web:

Apache Tomcat 5.5.20 Servlet/JSP Container ;

Banco de Dados:

MySql 5.0.27 Community Server;

Plataforma:

Java - JDK 5.0 (Java2 Standard Edition Development Kit);

DNS:

BIND 9.3.2.

5.2.3 Detalhamento da estação da rede IPv6
A Estação localizada na rede IPv6 apresenta a função de ser o destino de acesso,
por meio do túnel pelos Clientes Hosts Standalone que se localizam na rede IPv4. A
escolha do sistema operacional para cumprir essa função é irrelevante, já que a
utilização desta estação é somente para a confirmação do acesso pelo túnel. A
escolha para esta estação do sistema operacional Windows 2000 tem o intuito de
agregar mais informações de interoperabilidade em IPv6 à pesquisa. A seguir, são
descritas as configurações de hardware e software da Estação IPv6:
CPU:

1(um) Processador Modelo Pentium MMX de 200 Mhz;

Memória RAM:

32 Mbytes RAM;

Disco:

1,5 Gigabytes;

Placa de Rede:

3COM Etherlink III Lan PC Card;

Sistema Operativo: Windows 2000 Service Pack 4;
Tipo de Endereço: IPv6.
5.3 Seqüência de Atividades Realizadas na Pesquisa
Nesta seção são apresentados todos os passos realizados para a execução da
pesquisa, com detalhes de configuração e do comportamento dos elementos que
fazem parte do ambiente. Conforme comentado na primeira seção, é elaborada uma
seqüência de atividades direcionada para cobrir a inexistência de um modelo prático
de construção de uma arquitetura de Tunnel Broker.
Os Anexos A e B apresentam detalhes de configurações realizadas e informações
colhidas para a realização das análises e para coleta de resultados, completando as
atividades desta seção.
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5.3.1 Plano de endereçamento
Conforme foi mostrado no Capítulo 4, uma das premissas da solução de Tunnel
Broker é que este seja acessado somente por endereços públicos, uma vez que não
reconhece soluções de NAT.
São definidos como plano de endereçamento IPv6 dois segmentos de rede, sendo
um para atender a Rede IPv6 destino e o outro para atender à distribuição de
endereços para a definição das extremidades de túneis.
Respectivamente, os
segmentos definidos são 2001:12f0:502:108::/64 e 2001:12f0:502:107::/64. Quanto
à rede IPv4, é utilizado o segmento de rede público 200.18.107.0. Esses endereços
foram baseados em endereços correspondentes à rede IPTNet, mas podem ser
outros, desde que públicos.
Quanto ao domínio de rede e resolução de nomes, é criado o domínio terra.lab.br.
Cada equipamento apresenta um nome associado a esse domínio para registro no
DNS.
Os Clientes hosts somente pertencem ao domínio DNS quando são
configurados no DNS pelo servidor de Tunnel Broker.
Na Figura 33, é mostrada a distribuição dos endereços por rede e os nomes
utilizados no ambiente.
usrlnx.terra.lab.br
200.18.107.13
eth0

Linux

200.18.107.10
eth0
SW

Win2K

SW

Tunnel
Server

Cliente Host Standalone
WinXP

ns.terra.lab.br
200.18.108.10
2001:12f0:502:108::10
eth1

usrwin.terra.lab.br
200.18.107.11
eth0

eth0
estacao.terra..lab.br
2001:12f0:502:108::14

Estação da Rede IPv6
Tunnel
Broker

Range IPv6 reservado para os
túneis: 2001:12f0:502:107::/64

IPv4

IPv6

Figura 33 - Plano de Endereçamento utilizado no ambiente de pesquisa.

Foram realizadas as seguintes configurações nos elementos do ambiente de
pesquisa, visando a atender ao plano de endereçamento proposto e habilitar a pilha
IPv6 nos elementos:
a)

Cliente Host Windows XP
A pilha IPv4 é configurada no ambiente gráfico, por meio da seqüência de
navegação: Iniciar / Painel de Controle / Conexões de Rede / Conexão
Local / Protocolo TCP/IP, a qual é preenchida conforme é mostrado na
Figura 34.
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Figura 34 - Configuração da Pilha IPv4 no Cliente Host Windows XP.

A pilha IPv6 é habilitada por meio da linha de comando:
C:> netsh interface ipv6 install

b)

Cliente Host Linux (Linux Fedora Core 5)
A pilha IPv4 e as rotas são configuradas, respectivamente, por meio da
seguinte seqüência de comandos executados na interface ethernet 0
(zero):
# ifconfig eth0

200.18.107.13

netmask 255.255.255.0

# route add

default gw 200.18.107.10

# route add

-net 200.18.108.0

netmask 255.255.255.0

netmask 255.255.255.0 dev eth0

Conforme Beijnum (2006), em ambiente Linux, o IPv6 é disponibilizado
desde 1998 e a partir de kernel 2.1.8. Quanto a pilha IPv6, o Linux Fedora
Core 5 já inclui em sua instalação básica o pacote IPv6. A pilha IPv6 já é
habilitada ao iniciar o sistema.
c)

Servidor de Tunnel Broker/Tunnel Server (Linux Fedora Core 5)
A pilha IPv4 foi configurada por meio da seguinte seqüência de comandos
executados nas interfaces ethernet 0 (zero) e 1 (um):
# ifconfig eth0 200.18.107.10

netmask 255.255.255.0

# ifconfig eth1 200.18.108.10

netmask 255.255.255.0

O roteamento para o tráfego entre as redes IPv4 é habilitado por meio de
do comando:
# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/forwarding

A pilha IPv6 já é habilitada neste sistema operacional conforme já
mencionado no item b e é configurada apenas na interface 1 (um):
# ifconfig eth1 add 2001:12f0:502:108::10/64
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O roteamento para o tráfego IPv6 é habilitado, e algumas variáveis de
roteamento são desabilitadas por meio dos comandos:
# echo “1” > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding
# echo “0” > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/autoconf
# echo “0” > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/accept_ra
# echo “0” > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/accept_redirects
# echo “0” > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/router_solicitations

d)

Estação da Rede IPv6 (Windows 2000 SP 4)
Neste elemento do ambiente, somente é configurada a pilha IPv6, já que
esse elemento pertence à rede IPv6 pura. A habilitação do IPv6 não é
feita de forma simples, já que cada Service Pack contém uma seqüência
de tarefas para a utilização do protocolo, conforme comentado em MSDN
(2006). A seqüência a seguir é necessária para habilitar o IPv6 no
Windows 2000 com o Service Pack 4:
• Salve o arquivo “tpipv6-001205.exe” encontrado na página de
downloads em MSDN (2006) e o coloque em uma pasta local, por
exemplo: C:\IPv6TP;
• Dentro dessa pasta, execute o arquivo citado para que ocorra a
extração dos arquivos nele contidos;
• Execute: “Setup.exe –x” e crie uma subpasta para extrair os arquivos,
por exemplo: C:\IPv6TP\files;
• Abra, nessa subpasta, o arquivo “hotfix.inf” em um editor de texto;
• Na seção “[Version]” deste arquivo, troque o valor da linha
“NTServicePackVersion” de 256 para 1024 e salve as alterações;
• Ainda na pasta “C:\IPv6TP\files”, execute “hotfix.exe” e reinicie o
computador assim que finalizada essa execução;
• Após o reinício do computador, a partir do desktop do Windows 2000,
clique em “Start / Settings / Network and Dial-up Connections / My
Network Places” e escolha “Properties”. Clique, com o botão direito, em
“Ethernet-based connection” e adicione “IPv6 protocol”.
Escolha
“Properties” e clique em “Install”;
• Aparecendo uma caixa de diálogo, selecione “Network Component
Type”, clique em “Protocol” e depois em “Add”. Escolha “Microsoft
Microsoft IPv6 Protocol” na caixa de diálogo e clique em “OK”;
• Clique em “Close” para finalizar a operação e, a partir deste ponto, a
pilha IPv6 é adicionada a todas as interfaces ethernetes disponíveis;
• A pilha IPv6 foi configurada por meio da seguinte seqüência de
comandos, quando o comando “ipv6 if” identificou a interface ethernet
correspondente à interface local, que nesse caso, é a interface “3”:
C:\>ipv6 if
C:\>ipv6 adu 3/2001:12f0:502:108::14 (endereço IPv6 na ethernet 3)
C:\>ipv6 rtu 2001::/16
default gateway)

3/2001:12f0:502:108::10

(configuração

do
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Finalizada essa etapa de atividades, são realizadas provas de conectividade entre
todos os elementos do ambiente funcional para a comprovação das configurações
realizadas. Os comandos “ping”, “tracert” (windows) e “traceroute” (linux) para IPv4
e “ping6”, “tracert6” (windows) e “traceroute6” (linux) para IPv6, são utilizados para
suportar esta etapa de provas.
A seguir, é apresentado o resultado da prova de conectividade IPv4, por meio do
comando “ping”, com resultado positivo, do Cliente Host Windows XP ao Servidor de
Tunnel Broker, o que comprova a operabilidade na rede IPv4:
C:\> ping 200.18.108.10
Disparando contra 200.18.108.10 com
Resposta de 200.18.108.10: bytes=32
Resposta de 200.18.108.10: bytes=32
Resposta de 200.18.108.10: bytes=32
Resposta de 200.18.108.10: bytes=32
Estatísticas
Pacotes:
Aproximar um
Mínimo =

32 bytes de dados:
tempo<1ms TTL=255
tempo<1ms TTL=255
tempo<1ms TTL=255
tempo<1ms TTL=255

do Ping para 200.18.108.10:
Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda),
número redondo de vezes em milissegundos:
0ms, Máximo = 0ms, M‚dia = 0ms

A seguir, é apresentado o resultado da prova de conectividade IPv6, por meio do
comando “ping6”, com resultado positivo, do Servidor de Tunnel Broker à Estação da
Rede IPv6 , o que comprova a operabilidade na rede IPv6:
# ping6 2001:12f0:502:108::14
PING 2001:12f0:502:108::14(2001:12f0:502:108::14) 56 data bytes
64 bytes from 2001:12f0:502:108::14: icmp_seq=0 ttl=127 time=3.53
64 bytes from 2001:12f0:502:108::14: icmp_seq=1 ttl=127 time=1.48
64 bytes from 2001:12f0:502:108::14: icmp_seq=2 ttl=127 time=1.49
64 bytes from 2001:12f0:502:108::14: icmp_seq=3 ttl=127 time=1.44
64 bytes from 2001:12f0:502:108::14: icmp_seq=4 ttl=127 time=1.50

ms
ms
ms
ms
ms

--- 2001:12f0:502:108::14 ping statistics --5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4010ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.442/1.893/3.538/0.823 ms, pipe 2

O resultado a seguir mostra a prova de conectividade IPv6, por meio do comando
“ping6”, com resultado negativo, do Cliente Host Windows XP à Estação da Rede
IPv6, o que comprova que não há operabilidade entre os elementos da rede IPv4 e
os da Rede IPv6, mesmo com a habilitação da Pilha IPv6 nos elementos Clientes da
rede IPv4:
C:\> ping6 2001:12f0:502:108::14
Efetuando ping 2001:12f0:502:108::14 com 32 bytes de dados:
Rota de origem inválida especificada.
Problema com o endereço de origem ou identificador de escopo.
Rota de origem inválida especificada.
Problema com o endereço de origem ou identificador de escopo.
Rota de origem inválida especificada.
Problema com o endereço de origem ou identificador de escopo.
Rota de origem inválida especificada.
Problema com o endereço de origem ou identificador de escopo.
Estatísticas de Ping para 2001:12f0:502:108::14:
Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 0, Perdidos = 4
perdidos),

(100%
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5.3.2 Configuração fim-a-fim do ambiente funcional em IPv6
Para encontrar a configuração adequada em IPv6, visando à criação dos scripts de
túneis, tanto na extremidade cliente como na ponta do Tunnel Server, é realizada
uma etapa de configuração manual do ambiente funcional em IPv6.
O objetivo desta etapa é certificar a possibilidade de conexão IPv6 entre todos os
elementos do ambiente. A execução desta etapa contribui para posteriores
atividades sobre configuração estáticas dos túneis.
Na Figura 35, é apresentado o plano de endereçamento IPv6 utilizado para a
realização desta etapa. É importante notar que a conectividade em IPv6 ocorre de
forma pura, ou seja, sem a necessidade de uso do IPv4 ou de mecanismos de
coexistência, como túneis.

2001:12f0:502:107::13
eth0

Linux

2001:12f0:502:107::10
eth0

Win2K

eth0
2001:12f0:502:108::14

Tunnel
Server

Cliente Host Standalone
WinXP

2001:12f0:502:108::10
eth1

Estação da Rede IPv6

2001:12f0:502:107::11
eth0

Tunnel
Broker

IPv6
Figura 35 - Plano de Endereçamento para a configuração fim-a-fim do ambiente funcional
em IPv6.

São realizadas as seguintes configurações nos elementos do ambiente de pesquisa,
visando a atender essa etapa do ambiente funcional. É importante salientar que, na
etapa anterior , é habilitado o protocolo IPv6 nos elementos da rede IPv4 e são
configurados todos os elementos pertencentes à rede IPv6:
a)

Cliente Host Windows XP
A configuração da pilha IPv6 e das rotas para o roteamento é realizada
respectivamente, por meio da seguinte seqüência de comandos
executados na interface ethernet 4 (quatro), correspondente à interface
local:
** Configurando endereço na Pilha IPv6 habilitada
C:\> netsh interface ipv6 add address interface=4
address=2001:12f0:502:107::11
C:\> netsh interface ipv6 add route prefix=2001:12f0:502:107::/64
interface=4
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C:\> netsh interface ipv6 add route prefix=::/0 interface=4
nexthop=2001:12f0:502:107::10

** Removendo configuração realizada na Pilha IPv6
C:\> netsh interface ipv6 del route prefix=::/0 interface=4
nexthop=2001:12f0:502:107::10
C:\> netsh interface ipv6 del route prefix=2001:12f0:502:107::/64
interface=4
C:\> netsh interface ipv6 del address interface=4
address=2001:12f0:502:107::11

b)

Cliente Host Linux (Linux Fedora Core 5)
A configuração da pilha IPv6 e das rotas para o roteamento é realizada
respectivamente por meio da seguinte seqüência de comandos
executados na interface ethernet 0 (zero):
** Configurando endereço na Pilha IPv6 habilitada
# ifconfig eth0 add 2001:12f0:502:107::13/64
# route –A inet6 add 2001::/16 gw 2001:12f0:502:107::10 dev eth0

** Removendo configuração realizada na Pilha IPv6
# route –A inet6 del 2001::/16 gw 2001:12f0:502:107::10 dev eth0
# ifconfig eth0 del 2001:12f0:502:107::13/64

c)

Servidor de Tunnel Broker/Tunnel Server (Linux Fedora Core 5)
A configuração da pilha IPv6 na interface ethernet 1 (um) já ocorre na
etapa anterior, na presente etapa, apenas foi acrescida a configuração da
ethernet 0 (zero). Essa interface serve como rota default aos elementos
Clientes hosts citados anteriormente.
** Configurando endereço na Ethernet 0 (zero)
# ifconfig eth0 add 2001:12f0:502:107::10/64

Finalizada esta etapa, são realizadas provas de conectividade entre todos os
elementos do ambiente funcional para a comprovação das configurações realizadas
em IPv6. Os comandos “ping6”, “tracert6” (windows) e “traceroute6” (linux) são
utilizados para suportar esta etapa de provas.
A seguir é apresentado o resultado da prova de conectividade IPv6 por meio do
comando “ping6”, com resultado positivo, do Cliente Host Windows XP à Estação da
Rede IPv6, o que comprova a operabilidade fim-a-fim em IPv6 entre esses
elementos:
C:/> ping6 2001:12f0:502:108::14
Efetuando ping 2001:12f0:502:108::14
de 2001:12f0:502:107::11 com 32 bytes de dados:
Resposta de 2001:12f0:502:108::14: bytes=32 time=4ms
Resposta de 2001:12f0:502:108::14: bytes=32 tempo<1ms
Resposta de 2001:12f0:502:108::14: bytes=32 tempo<1ms
Resposta de 2001:12f0:502:108::14: bytes=32 tempo<1ms
Estatísticas
Pacotes:
Aproximar um
Mínimo =

de Ping para 2001:12f0:502:108::14:
Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% perdidos),
número redondo de vezes em milissegundos:
0ms, Máximo = 4ms, Média = 1ms
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A seguir é apresentada, com resultado positivo, a conectividade do Cliente Host
Linux ao endereço default gateway localizado no Servidor Tunnel Server:
# ping6 2001:12f0:502:107::10
PING 2001:12f0:502:107::10(2001:12f0:502:107::10) 56 data bytes
64 bytes from 2001:12f0:502:107::10: icmp_seq=0 ttl=64 time=1.19 ms
64 bytes from 2001:12f0:502:107::10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.921 ms
64 bytes from 2001:12f0:502:107::10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.940 ms
64 bytes from 2001:12f0:502:107::10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.871 ms
64 bytes from 2001:12f0:502:107::10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.867 ms
--- 2001:12f0:502:107::10 ping statistics --5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.867/0.958/1.191/0.119 ms, pipe 2

Para analisarmos o pacote transmitido em IPv6 fim-a-fim entre os elementos do
ambiente funcional, é utilizada a ferramenta de análise de protocolos de rede
Ethereal versão 0.10.11. Na Figura 36, é apresentado um pacote transmitido e
capturado entre o Cliente Host Windows XP e o endereço default gateway localizado
no Servidor Tunnel Server, o que comprova o tráfego fim-a-fim em IPv6 entre esses
elementos. O analisador de protocolos capturou o pacote no tráfego de rede do
Servidor Tunnel Broker/Tunnel Server.

Tráfego puro IPv6 pela
camada de rede ethernet

Endereços origem e destino
informados no pacote IPv6

Figura 36 - Pacote IPv6 capturado na conectividade entre o Cliente Host Windows XP e o
endereço default gateway localizado no Servidor Tunnel Server.
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Com a finalização dessa etapa, na qual há a comprovação da conectividade do
ambiente funcional em IPv6 e são pesquisadas as configurações adequadas para
esse fim, o ambiente retorna ao estado anterior, apontado no item 5.3.1, o que o
prepara para as próximas etapas.
5.3.3 Configuração Estática de Túnel IPv6 sobre IPv4
A etapa de configuração de túneis estáticos tem a finalidade de encontrar a
configuração mais adequada em cada ambiente operacional para o estabelecimento
dos túneis em suas extremidades, ou seja, tanto nos Clientes hosts como no Tunnel
Server.
Os resultados dessa etapa possibilitam a criação dos scripts de
configuração de túneis, os quais simplificam o processo de criação e de remoção
deles.
Quanto ao range de endereços utilizado para a configuração das
extremidades, conforme mencionado anteriormente, é determinado o range IPv6
2001:12f0:502:107::/64, o que significa que são utilizados endereços IPv6 válidos e
pertencentes ao segmento do Tunnel Server para configurar as duas extremidades.
De acordo com a RFC 3053 (DURAND et al., 2001), a configuração da extremidade
do túnel Tunnel Server deve ser controlada pelo Servidor de Tunnel Broker e, para
tanto, são mencionadas algumas alternativas: a execução de scripts contendo o
grupo de comandos de configuração, com a alternativa de execução de forma
remota por rsh; o uso do protocolo SNMP; e a adoção do próprio aplicativo de
gerenciamento do equipamento Tunnel Server. No ambiente funcional, é utilizada a
alternativa de execução de scripts. Quanto à configuração da outra extremidade do
túnel, ou seja, a Cliente, também é utilizada a mesma alternativa.
A partir das informações citadas, são realizadas as seguintes configurações nos
elementos do ambiente de pesquisa visando a atender essa etapa do ambiente
funcional de criação de túneis:
a)

Cliente Host Windows XP
O comando “netsh interface ipv6” é indicado para a configuração da pilha
IPv6, conforme mencionado em Microsofttechnet (2002). A ação de criar
túneis é realizada com a opção “v6v4tunnel”, a qual completa o comando.
Os parâmetros adicionais para a criação do túnel são o nome desejado
que identifica o túnel (“interface”), o endereço IPv4 da extremidade local
(“localaddress”) e o da extremidade Tunnel Server (“remoteaddress”):
C:> netsh interface ipv6 add v6v4tunnel interface=tunel01
localaddress=200.18.107.11 remoteaddress=200.18.108.10

O próximo comando define o endereço IPv6 da interface do túnel, ou seja,
o endereço IPv6 local de identificação do elemento Cliente:
C:> netsh interface ipv6 add address interface=tunel01
address=2001:12f0:502:107::11

Diferentemente da maioria dos sistemas operacionais, o Windows não cria
as identificações de rotas de forma automática. A explicação para o fato é
que o comando de definição do endereço IPv6 local não informa o
tamanho do prefixo de rede. Por isso, é necessário definir uma rota para o
segmento de rede com a definição do tamanho do prefixo e, somente após
essa ação, é possível criar um apontamento para o default gateway
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(“nexthop”).
Seguem os comandos que são executados para a definição do
roteamento:
C:> netsh interface ipv6 add route prefix=2001:12f0:502:107::/64
interface=tunel01
C:>netsh interface ipv6 add route prefix=::/0 interface=tunel01
nexthop=2001:12f0:502:107::10

Além das definições de roteamento e de endereçamento, é necessário
habilitar o roteamento de pacotes e o envio de pacotes ICMP, os quais são
desabilitados por default no Windows XP. Seguem os comandos que são
executados para esse fim:
C:> netsh firewall set icmpsetting type=all mode=enable
C:> netsh interface ipv6 set interface tunel01 forwarding=enabled

Os comandos citados são suficientes para a criação manual da
extremidade de túneis no sistema operacional Windows XP. Para a
remoção da configuração do túnel, é necessária praticamente a mesma
execução de comandos, apenas invertendo-se o comando de adicionar
dados para a configuração do túnel pelo comando de remoção. Seguem
os comandos que são executados para a remoção do túnel na
extremidade do Cliente Host Windows XP:
C:> netsh interface ipv6 delete route prefix=::/0
interface=tunel01 nexthop=2001:12f0:502:107::10
C:> netsh interface ipv6 delete route
prefix=2001:12f0:502:107::/64 interface=tunel01
C:> netsh interface ipv6 delete address interface=tunel01
address=2001:12f0:502:107::11
C:> netsh interface ipv6 delete interface interface=tunel01

b)

Cliente Host Linux (Linux Fedora Core 5)
O sistema operacional Linux apresenta várias alternativas de comandos
para a configuração da pilha IPv6. O mais comum é a utilização do
comando “ifconfig”. Soluções existentes de túnel, como o de Tunnel Broker
Freenet6 da Hexago (2007) e o da SixXS (2006) que utiliza o “ifconfig”
para a configuração da extremidade do túnel pelo lado Cliente. Nesse
ambiente funcional de pesquisa, é utilizado o comando “ip”, o qual
apresenta mais alternativas que o “ifconfig”, principalmente para a
visualização das configurações do túnel, conforme apresentado no Anexo
B1. O uso do comando “ip” também é recomendado por Beijnum (2006).
Com o comando “ip”, a ação de criar túneis é realizada com a opção
“tunnel”.
Os parâmetros adicionais para a criação do túnel são
praticamente os mesmos solicitados no sistema operacional Windows XP,
ou seja, o nome desejado é que identifica o túnel (“name”), o endereço
IPv4 da extremidade local (“sit local”) e o da extremidade Tunnel Server
(“remote”):
# ip tunnel add tunel01 mode sit remote 200.18.108.10 local
200.18.107.13 ttl 64

98
O próximo passo é habilitar a interface criada:
# ip -6 link set dev tunel01 up

O próximo comando define o endereço IPv6 da interface do túnel, ou seja,
o endereço IPv6 local de identificação do elemento Cliente e,
diferentemente do sistema operacional Windows XP, é necessário
informar o tamanho do prefixo de rede para que seja criado
automaticamente o roteamento para o segmento de rede:
# ip -6 addr add 2001:12f0:502:107::13/64 dev tunel01

A definição do default gateway (“default via”) é realizada conforme
mostrado a seguir, sendo que a definição de métrica é opcional. Foi
definida a métrica “15” para que fosse a menor entre as criadas
automaticamente:
# ip route add default via 2001:12f0:502:107::20 metric 15

Os comandos citados são suficientes para a criação manual da
extremidade de túneis no sistema operacional Linux. Para a remoção da
configuração do túnel, é necessária praticamente a mesma execução de
comandos, apenas invertendo-se o comando de adicionar dados para a
configuração do túnel pelo comando de remoção. Seguem os comandos
que são executados para a remoção do túnel na extremidade do Cliente
Host Linux:
# ip route delete default via 2001:12f0:502:107::20
# ip address delete 2001:12f0:502:107::13/64 dev tunel01
# ip tunnel del name tunel01

c)

Servidor de Tunnel Broker/Tunnel Server (Linux Fedora Core 5)
Como o sistema operacional deste servidor é o mesmo do Cliente Host
Linux, ou seja, Linux Fedora Core 5, para a configuração da extremidade
Tunnel Server são utilizadas exatamente as mesmas definições. São
criadas duas extremidades de túneis: o “tunel01” para atender ao Cliente
Host Windows XP e o “tunel02” para atender ao Cliente Host Linux. Para
cada túnel, é determinado um endereço IPv6 local, que é o mesmo
apontado como remoto nas extremidades clientes.
Tanto os endereços de túneis locais como os remotos pertencem ao range
de endereços 2001:12f0:502:107::/64. A criação das rotas para o
segmento é feita de forma automática e como há mais de um túnel criado
para o mesmo segmento de rede, faz-se necessário criar uma rota
específica apontada para a outra extremidade do túnel.
Esse
procedimento evita a possibilidade do roteamento não encontrar a
extremidade de um túnel existente. Essa rota é criada com o comando “ip
-6 route” e apontado exatamente para o endereço IPv6 destino da
extremidade, definido com o prefixo “128”. Segue a configuração
realizada no Tunnel Server para a criação das extremidades do túnel:
# ip tunnel add tunel01 mode sit remote 200.18.107.11 local
200.18.108.10 ttl 64
# ip -6 link set dev tunel01 up
# ip -6 addr add 2001:12f0:502:107::10/64 dev tunel01
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# ip -6 route add 2001:12f0:502:107::11/128 dev tunel01 metric 15
# ip tunnel add tunel02 mode sit remote 200.18.107.13 local
200.18.108.10 ttl 64
# ip -6 link set dev tunel02 up
# ip -6 addr add 2001:12f0:502:107::20/64 dev tunel02
# ip -6 route add 2001:12f0:502:107::13/128 dev tunel02 metric 15

Para a remoção da configuração da extremidade Tunnel Server, são
utilizadas exatamente as mesmas definições, conforme descrito a seguir:
# ip -6 route delete 2001:12f0:502:107::13/128 dev tunel02
# ip address delete 2001:12f0:502:107::20/64 dev tunel02
# ip tunnel del name tunel02
# ip -6 route delete 2001:12f0:502:107::11/128 dev tunel01
# ip address delete 2001:12f0:502:107::10/64 dev tunel01
# ip tunnel del name tunel01

Após a efetivação das configurações em todos os elementos, são realizadas as
provas de conectividade para a comprovação do funcionamento do túnel. Os
comandos “ping6”, “tracert6” (windows) e “traceroute6” (linux) são utilizados para
suportar essa etapa de provas.
A seguir é apresentado o resultado da prova de conectividade via túnel por meio do
comando “ping6”, com resultado positivo, do Cliente Host Windows XP à Estação da
Rede IPv6, o que comprova o acesso por túnel de um elemento IPv4 a um elemento
localizado na rede IPv6:
C:/> ping6 2001:12f0:502:108::14
Efetuando ping 2001:12f0:502:108::14
de 2001:12f0:502:107::11 com 32 bytes de dados:
Resposta de 2001:12f0:502:108::14: bytes=32 time=1ms
Resposta de 2001:12f0:502:108::14: bytes=32 tempo<1ms
Resposta de 2001:12f0:502:108::14: bytes=32 tempo<1ms
Resposta de 2001:12f0:502:108::14: bytes=32 tempo<1ms
Estatísticas
Pacotes:
Aproximar um
Mínimo =

de Ping para 2001:12f0:502:108::14:
Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% perdidos),
número redondo de vezes em milissegundos:
0ms, Máximo = 1ms, Média = 0ms

A seguir, é apresentada, com resultado positivo, a conectividade do Cliente Host
Linux a outra extremidade do túnel, o Servidor Tunnel Server:
# ping6 2001:12f0:502:107::20
PING 2001:12f0:502:107::20(2001:12f0:502:107::20) 56 data bytes
64 bytes from 2001:12f0:502:107::20: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.936
64 bytes from 2001:12f0:502:107::20: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.901
64 bytes from 2001:12f0:502:107::20: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.966
64 bytes from 2001:12f0:502:107::20: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.954
64 bytes from 2001:12f0:502:107::20: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.826
--- 2001:12f0:502:107::20 ping statistics --5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 3999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.826/0.916/0.966/0.060 ms, pipe 2

ms
ms
ms
ms
ms
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Para a análise do pacote IPv6 transmitido em um túnel IPv4, é utilizada a ferramenta
de análise de protocolos de rede Ethereal versão 0.10.11. Na Figura 37, apresentase um pacote transmitido e capturado entre o Cliente Host Windows XP e a Estação
da Rede IPv6, o que comprova o acesso por túnel de um elemento IPv4 a um
elemento localizado na rede IPv6.
O analisador de protocolos capturou o pacote no tráfego de rede do Servidor Tunnel
Broker/Tunnel Server.

Tráfego IPv6 sobre
o pacote IPv4.
Endereços IPv4 das
extremidades do
Túnel IPv6 sobre IPv4.

Endereços IPv6 origem e destino
informados no pacote IPv6.

Figura 37 - Pacote Túnel IPv6 sobre IPv4 capturado na conectividade entre o Cliente Host
Windows XP e a Estação da Rede IPv6.

A Figura 38 tem o objetivo de ilustrar essa etapa de atividades de configuração de
túneis, mostrando o plano de endereçamento utilizado para a realização das provas
de conectividade e o tunelamento entre as redes IPv4 e IPv6.
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2001:12f0:502:107::11
200.18.107.13
eth0

200.18.107.10
eth0

200.18.108.10
2001:12f0:502:108::10
eth1

SW

Tunnel
Server

Cliente Host Standalone
WinXP

Win2K

SW

2001:12f0:502:107::13
200.18.107.11
eth0

eth0
2001:12f0:502:108::14

Estação da Rede IPv6
Tunnel
Broker

Túnel IPv6 sobre IPv4

Endereços da Extremidade TS
2001:12f0:502:107::10
2001:12f0:502:107::20

IPv4

IPv6

Figura 38 - Configuração de túneis IPv6 sobre IPv4 para acesso à rede IPv6.

Com a finalização das atividades de configuração de túneis, são coletados detalhes
das configurações de cada elemento do ambiente, os quais se encontram no Anexo
B.1.
5.3.4 Manutenção dos registros de nomes no DNS
Para a criação dos scripts para a manutenção do Servidor de DNS, são utilizados no
ambiente funcional os conceitos de manutenção dinâmica do DNS por meio do
DDNS, utilizando a ferramenta BIND 9.3.2 para suportar todas as configurações
necessárias.
O BIND consiste em vários programas e utilitários que suportam o DNS. Há
diferentes versões de BIND disponíveis pelo Internet Systems Consortium, e as
versões 9.x em diante apresentam suporte completo ao IPv6, conforme Internet
Systems Consortium (2005). Na versão “Linux Fedora Core 5”, o pacote BIND é
instalado por padrão, mas não é ativado em sua inicialização.
A criação das referências ao DNS é realizada com o comando “chkconfig named on”,
executado apenas com direitos de usuário “root”. Esses dados são armazenados no
script “/etc/init.d/named”. A versão do BIND instalado pode ser vista com o comando
“named –v”:
# chkconfig named on
# named –v
BIND 9.3.2

As atualizações dinâmicas de registros no DNS correspondem a adicionar, remover
ou atualizar registros e são feitas por meio do utilitário do BIND “nsupdate”. Para
prover segurança nas atualizações, são geradas chaves secretas e mencionadas
nas permissões de atualização de domínios “allow-update”, localizadas no arquivo
de configuração de DNS “/etc/named.conf”.
Essas chaves também foram
informadas no utilitário “nsupdate”. A comparação das chaves informadas entre este
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utilitário e o “/etc/named.conf” é o que permite a autorização para que seja realizada
a manutenção dinâmica. A criação de chaves é gerada com o utilitário “dnsseckeygen”:
# dnssec-keygen -a HMAC-MD5 -b 512 -n HOST terra.lab.br.
Kterra.lab.br.+157+61398.key
Kterra.lab.br.+157+61398.private

O HMAC-MD5 é o algoritmo utilizado para a criação da chave com o tamanho
máximo para a criação: 512 bits. O tipo de proprietário dessa chave é definido como
“HOST”, e o proprietário como “terra.lab.br”, o que quer dizer que a chave criada
pertence apenas ao host citado.
Como saída, são criados dois arquivos de chaves, sendo um privado e o outro
público. O formato dos arquivos de saídas obedece a seguinte sintaxe:
K<proprietário>+<algoritimo>+<id>.key e
K<proprietário>+<algoritimo>+<id>.private

Esses arquivos apresentam os seguintes conteúdos, em que a chave criada é a
mesma em ambos os arquivos por característica do algoritmo utilizado:
Kterra.lab.br.+157+61398.key
terra.lab.br. IN KEY 512 3 157
HTxVLdXiXZKMsueD2UeVxurdpwGfHlmp6vPqz8JUvlQsFkJLn4b73bc5C7eUdUnJl1ys1
gBu6SqX8Qef2Lgu9g==
Kterra.lab.br.+157+61398.private
Private-key-format: v1.2
Algorithm: 157 (HMAC_MD5)
Key:
HTxVLdXiXZKMsueD2UeVxurdpwGfHlmp6vPqz8JUvlQsFkJLn4b73bc5C7eUdUnJl1ys1
gBu6SqX8Qef2Lgu9g==

Na atividade seguinte foi incluída no arquivo de configuração do Servidor de DNS,
“/etc/named.conf”, a chave criada:
...
// chave secreta para update dinâmico nas zonas do Servidor de Nomes
key terra.lab.br. {
algorithm HMAC-MD5;
secret
"HTxVLdXiXZKMsueD2UeVxurdpwGfHlmp6vPqz8JUvlQsFkJLn4b73bc5C7eUdUnJl1ys
1gBu6SqX8Qef2Lgu9g=="; };
...
// Resolucao do Dominio lab.br
zone "terra.lab.br" IN {
type master;
file "named.ipv6.lab.br";
allow-update { key terra.lab.br.; };};
// Reverso do SLA ID - 2001.12f0.0502.0107::/64 - Hosts do Tunnel
zone "7.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa" IN {
type master;
file "named.ipv6.hosts";
allow-update { key terra.lab.br.; };};
...
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Os demais detalhes desse arquivo e outros relacionados ao DNS podem ser
consultados no Anexo A.2.
Antes de reiniciar o Servidor de DNS, faz-se necessário alterar as características de
proprietário do diretório “/var/named” de “root” para “named”. Essa alteração é
extremamente importante para permitir ao usuário “named” realizar a manutenção
nos arquivos de zona, além de possibilitar a criação de arquivos no diretório
“/var/named” devido a características do utilitário “nsupdate”:
# cd /var
# ls -la
drwxr-x---

4 root

named

4096 Dez 23 03:21 named

#chown named /var/named
# ls -la
drwxr-x---

4 named

named

4096 Dez 23 03:21 named

Com a finalização das atividades de configuração do Servidor de DNS, são
coletados detalhes que podem ser consultados no Anexo B.2.
Conforme já mencionado, é utilizado o utilitário “nsupdate” para a atualização
dinâmica de zonas do DNS, adicionando ou removendo qualquer tipo de registro
suportado. Segue, como exemplo, a adição de um registro no DNS por meio desse
utilitário:
# nsupdate -d -k Kroot.terra.lab.br.+157+00813.private
Creating key...
> server 2001:12f0:502:108::10
> zone terra.lab.br
> update add usrwin.terra.lab.br 6 AAAA 2001:12f0:502:108::18
> send

A linha “server” é preenchida com o nome ou IP referente ao Servidor de DNS. A
linha “zone” corresponde ao domínio que sofre a manutenção. A linha “update”
especifica o que deve ser feito para um ou mais registros. Por fim, o “send”
redireciona as informações listadas para a execução do utilitário.
Após a execução, são criados, no diretório “/var/named”, arquivos de controle de
zonas conhecidos como jnl (journalling filesystem). Esses arquivos apresentam a
extensão “jnl” e armazenam as informações de manutenção solicitadas pelo
“nsupdate”. Como, internamente, o usuário utilizado para a atuação do Servidor de
DNS é o “named”, esse é o motivo para trocar as características de proprietário do
diretório “/etc/named”, mencionado anteriormente.
Uma das funções do “jnl” é garantir, de forma preventiva, a atualização das zonas de
DNS, no caso de perdas de informações de atualização provocadas por interrupção
do serviço. Assim que executado o “nsupdate”, as manutenções solicitadas já são
disponibilizadas ao ambiente, mas a atualização dos arquivos de zona do DNS
apenas ocorre quando é realizado um “shutdown” no servidor de DNS ou quando o
tempo de atualização das zonas é atingido. Seguem os arquivos “jnl” gerados no
ambiente funcional e o detalhamento de uma execução do “nsupdate” nos logs do
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Servidor de DNS:
# ls *.jnl
named.ipv6.lab.br.jnl
named.ipv6.hosts.jnl
# tail -f /var/log/messages
Dec 23 03:21:58 terra named[4533]: client
2001:12f0:502:108::10#32845: updating zone 'terra.lab.br/IN': adding
an RR at 'usrwin.terra.lab.br' AAAA
Dec 23 03:21:58 terra named[4533]: journal file named.ipv6.lab.br.jnl
does not exist, creating it

É importante salientar que, uma vez se tendo optado pela manutenção dinâmica do
DNS com o utilitário “nsupdate”, em paralelo, não deve ser realizadas manutenções
manuais nos arquivos de zonas e tampouco apagar os arquivos “jnl” criados. O
BIND não funciona com ambos os tipos de manutenção, devendo sempre se fazer a
opção por uma delas para a manutenção dos registros.
Quanto ao ambiente funcional de pesquisa, é criado um script de manutenção do
DNS, o qual recebe como parâmetro um arquivo texto com os dados para a
realização da manutenção. Tanto o script como os arquivos textos de manutenção
criados para o ambiente de pesquisa visam a atender as características do
desenvolvimento do Tunnel Broker e se encontram para consultas no Anexo A3.
Finalizadas todas as configurações necessárias, tanto para a configuração do
Servidor de DNS como para a manutenção dinâmica dos registros, a última etapa
referente ao DNS é configurar os elementos Clientes Host.
Seguem as
configurações realizadas em cada um dos Clientes:
a)

Cliente Host Windows XP
Conforme colocado na Seção 4.2.4, o tráfego DNS sobre IPv6 não é
suportado pelo Windows XP. Realiza-se a configuração abaixo, mas as
provas de conectividade realizadas respondem de forma negativa, o que
confirma a colocação explícita por Microsofttechnet (2006):
C:/> netsh interface ipv6 add dns interface=tunel01
address=2001:12f0:502:108::10
C:\> netsh interface ipv6 show dns
Servidores DNS na interface: tunel01
Índice Servidor DNS
------ ----------------------------------------------1 2001:12f0:502:108::10

b)

Cliente Host Linux (Linux Fedora Core 5)
Neste caso, fez-se necessário apenas configurar o arquivo
“/etc/resolv.conf”, direcionando a busca pela resolução de nomes deste
elemento para o Servidor Tunnel Broker/Tunnel Server:
# /etc/resolv.conf
search terra.lab.br
nameserver 2001:12f0:502:108::10
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As provas de conectividade são realizadas para a comprovação do
funcionamento do Servidor de DNS no ambiente funcional. Os comandos
“ping6”, “tracert6” (windows) e “traceroute6” (linux), além da ferramenta de
análise de protocolos de rede Ethereal versão 0.10.14 (linux), são
utilizados para suportar essa etapa de provas. A seguir é apresentada,
com resultado positivo, a prova de conectividade do Servidor Tunnel
Broker/Tunnel Server ao Cliente Host Windows XP, utilizando a resolução
de nomes:
# ping6 usrwin.terra.lab.br -c 5
PING usrwin.terra.lab.br
(usrwin.terra.lab.br.7.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa)
56 data bytes
64 bytes from
usrwin.terra.lab.br.7.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa:
icmp_seq=0 ttl=128 time=0.617 ms
64 bytes from
usrwin.terra.lab.br.7.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa:
icmp_seq=1 ttl=128 time=0.351 ms
64 bytes from
usrwin.terra.lab.br.7.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa:
icmp_seq=2 ttl=128 time=0.374 ms
64 bytes from
usrwin.terra.lab.br.7.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa:
icmp_seq=3 ttl=128 time=0.349 ms
64 bytes from
usrwin.terra.lab.br.7.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa:
icmp_seq=4 ttl=128 time=0.328 ms
--- usrwin.terra.lab.br ping statistics --5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.328/0.403/0.617/0.110 ms, pipe 2

A seguir é apresentada, com resultado positivo, a prova de conectividade do Cliente
Host Linux à Estação da Rede IPv6 (saturno.terra.lab.br), utilizando a resolução de
nomes:
# traceroute6 saturno.terra.lab.br
traceroute to saturno.terra.lab.br (2001:12f0:502:108::14), 30 hops
max, 40 byte packets
1 2001:12f0:502:107::20 (2001:12f0:502:107::20) 0.213 ms
0.130
ms
0.194 ms
2 saturno.terra.lab.br.8.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa
(2001:12f0:502:108::14) 3.162 ms * *

Na Figura 39 é apresentado, com resultado positivo quanto à resolução de nomes,
um pacote transmitido e capturado entre o Cliente Host Windows XP e o Servidor de
DNS, que está localizado no elemento Servidor Tunnel Broker/Tunnel Server. O
resultado comprova o funcionamento da resolução de nomes pelo elemento Servidor
Tunnel Broker/Tunnel Server.
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Resolução de
Endereços utilizando o
Serviço de DNS

Figura 39 - Pacote capturado para provas de conectividade com resolução de nomes.

São coletados detalhes com respeito à resolução de nomes, os quais se encontram
para consulta no Anexo B.3.
5.3.5 Acesso ao desenvolvimento Tunnel Broker
A etapa de acesso ao Tunnel Broker consiste em permitir que Clientes hosts possam
interagir com o desenvolvimento Tunnel Broker tendo acesso a suas
funcionalidades.
No ambiente funcional, o desenvolvimento do Tunnel Broker é disponibilizado aos
Clientes hosts por meio de páginas web que apresentem as funcionalidades de
controle de acesso, criação/remoção de túneis na extremidade Tunnel Server e
download de scripts de configuração da extremidade Cliente.
O acesso dos Clientes ao desenvolvimento web é feito apenas pela rede IPv4 e por
meio do protocolo HTTP. Na Figura 40 é ilustrada, de forma sucinta, a interação
citada entre esses elementos, por meio do protocolo HTTP.
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Figura 40 - Interação entre Clientes hosts e o Desenvolvimento Tunnel Broker.

O acesso às páginas é realizado por meio de browsers. Para o Cliente Windows, é
utilizado o browser “Windows Explorer 6.0” e, para o Cliente Linux, o browser
“Mozilla Firefox”. O tipo do browser é um ponto irrelevante na pesquisa já que o
desenvolvimento não é específico para os browsers citados, mesmo porque outros
podem ser utilizados.
Sobre o detalhamento do desenvolvimento, é criado um banco de dados de
“Cadastro de Acesso de Clientes”, com as informações necessárias para estabelecer
a criação ou remoção de um túnel e para a montagem de scripts que são
executados na extremidade Tunnel Server. O Banco de Dados utilizado é o
“MySQL 5.0.27 Community Server”, e os detalhes de instalação e configuração
podem ser consultados no Anexo A.4. No Quadro 07, apresenta-se o conteúdo do
cadastro mencionado, em que os registros cadastrados correspondem aos dados
dos dois Clientes hosts do ambiente funcional.
Campo

Valor Registro Um

Valor Registro Dois

LOGIN

usrlnx

usrwin

SENHA

acesso

acesso

ENDIPV4LOCAL 200.18.107.13

200.18.107.11

TIPO

Host Standalone

Host Standalone

ENDIPV6LOCAL 2001:12f0:502:107::13

2001:12f0:502:107::11

ENDIPV6TUNEL 2001:12f0:502:107::20

2001:12f0:502:107::10

NOMETUNEL

tunel02

tunel01

SO

linux

windows

Quadro 07 - Conteúdo do Cadastro de Acesso de Clientes.
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Quanto ao desenvolvimento web, ele é totalmente realizado na plataforma Java,
utilizando o “JDK 5.0” e, como Servidor de Aplicações web, utiliza-se o “Apache
Tomcat 5.5.20”. Os detalhes de instalação e configuração de ambos podem ser
consultados no Anexo A.5.
O acesso ao desenvolvimento do Tunnel Broker foi feito por meio da URL (Universal
Resource Locator) “http://200.18.108.10:8080/TunnelBroker/faces/login.jsp”. Essa
URL é configurada para ser a página principal de acesso ao Tunnel Broker . A
primeira pagina é para o processo de autenticação do Cliente host, feito por meio do
preenchimento do login e da senha de acesso. Os dados informados são
confrontados com o Banco de Dados de “Cadastro de Acesso de Clientes” e, em
caso de não serem encontrados, uma mensagem de falha é apresentada, conforme
apontado na Figura 41.

Figura 41 - Página web de Mensagem de acesso negado ao Tunnel Broker.

Quanto à página de autenticação, na Figura 42, apresenta-se a página que foi
construída para atender a esta funcionalidade.
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Figura 42 - Página web construída para a autenticação no Tunnel Broker.

Realizada a autenticação, o Cliente pode solicitar a criação ou remoção do túnel
e/ou o acesso aos scripts de ativação e desativação de túneis referentes à
extremidade Cliente, de acordo com o seu Sistema Operacional.
Na Figura 43, ilustra-se a página construída para atender a esta funcionalidade.

Figura 43 - Página web de funcionalidades disponíveis do Tunnel Broker.
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Na página de funcionalidades, os dados referentes a “Informações do Túnel” são
obtidos do Banco de Dados de “Cadastro de Acesso de Clientes”, de acordo com o
login acessado. Quanto aos três botões de ação, eles apresentam as seguintes
funções:
a)

Botão “Criar Túnel”
Ao clicar, o Tunnel Broker ativa a extremidade do túnel Tunnel Server
conforme
os
dados
do
login
autenticado:
O
script
“script_tserver_ativa_tunel.sh” localizado no diretório “/usr/local/scripts/” é
executado com quatro parâmetros com o conteúdo dos campos:
ENDIPV4LOCAL, ENDIPV6TUNEL, NOMETUNEL e ENDIPV6LOCAL.
Em seguida, é executado o script “script_tserver_atualiza_dns.sh”, que
passa
como
parâmetro
o
arquivo
“manutencaodinamica_adicionaregistro.txt”;

b)

Botão “Remover Túnel”
Ao clicar, o Tunnel Broker desativa a extremidade do túnel Tunnel Server
conforme
os
dados
do
login
autenticado:
O
script
“script_tserver_desativa_tunel.sh”
localizado
no
diretório
“/usr/local/scripts/” é executado com três parâmetros, com o conteúdo dos
campos: ENDIPV6TUNEL, NOMETUNEL e ENDIPV6LOCAL.
Em
seguida, é executado o script “script_tserver_atualiza_dns.sh”, que passa
como parâmetro o arquivo “manutencaodinamica_removeregistro.txt”.

c)

Botão “Logout”
Ao clicar, é retornada a página web de autenticação.
Na Figura 44,
ilustram-se as ações referentes aos botões “Criar Túnel” e “Remover
Túnel”.

Configuração da extremidade Tunnel Server
Tunnel Server

Linux
SW

Win2K
SW

Cliente Host Standalone

Estação da Rede IPv6

WinXP

CONFIG.

Tunnel
Broker

DNS
UPDATE

IPv4
Manutenção do Registro de Nomes IPv6

Figura 44 - Funções relativas aos botões de criação e remoção de túneis.

IPv6
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Com relação a opções de “Download de Scripts para auxiliar na configuração de sua
ponta de acesso”, ao clicar em qualquer um dos quatro scripts disponíveis, uma
caixa de diálogo é aberta, o que permite salvar o script selecionado em uma pasta
de preferência. Para a execução do script na extremidade Cliente, basta seguir as
orientações contidas no próprio script.
O conteúdo dos scripts de download, dos scripts de execução dos botões de ação e
dos arquivos de manutenção de registros no DNS, podem ser consultados nos
Anexos A.1 e A.3. Os códigos fontes relativos ao desenvolvimento web do Tunnel
Broker utilizando a plataforma Java, podem ser consultados no Anexo A6.
5.4 Conclusão
O ambiente funcional construído possibilita simular uma situação real, empregando
todas as características do mecanismo Tunnel Broker, conforme os conceitos
apresentados no Capítulo 4 e as recomendações da RFC 3053 (DURAND et al.,
2001).
A inexistência de um modelo prático de construção de uma arquitetura de Tunnel
Broker é compensada pela seqüência de atividades elaborada para a construção de
um modelo próprio. O principal resultado encontra-se no fato de se comprovar a
viabilidade na construção do desenvolvimento do Tunnel Broker.
Neste capítulo apresentam-se os detalhes do ambiente funcional elaborado para a
efetivação da pesquisa.
O próximo capítulo contém pontos relevantes sobre o
ambiente funcional e as definições do modelo próprio de construção da arquitetura
de Tunnel Broker.
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CAPÍTULO 6
RESULTADOS SOBRE O MODELO DE CONSTRUÇÃO TUNNEL BROKER
Este capítulo contém pontos relevantes sobre o ambiente funcional, o qual
proporciona definições do modelo próprio de construção da arquitetura de Tunnel
Broker. Essas definições são resultados obtidos em relação ao capítulo anterior.
6.1 Pontos Relevantes sobre o Ambiente Funcional
Nesta seção, são colocados os principais pontos analisados e relevantes para o
desenvolvimento de Tunnel Broker, agregando valores com os diagnósticos de
dificuldades, as limitações de desenvolvimentos e os benefícios obtidos.
a)

Configuração IPv6 para Sistemas Operacionais
• As etapas de configurações manuais fim-a-fim abrangidas na Seção
5.3.2 e de configurações estáticas na seção 5.3.3 são importantes para
determinar a forma mais adequada de estabelecimento da conexão IPv6
sobre IPv4 para cada sistema operacional. Os resultados dessas etapas
fornecem subsídios para a criação de scripts de ativação e desativação de
túneis. Outros tipos de sistemas operacionais não utilizados no ambiente
funcional podem seguir os mesmos procedimentos para determinar a
configuração ideal destes sistemas para estabelecimentos de túneis em
IPv6;
• O uso de scripts para a configuração de túneis torna a configuração da
extremidade Cliente transparente, já que toda a configuração necessária
para a ativação do túnel já se encontra no script;
• Conforme colocado por Beijnum (2006), dependendo do Service Pack
instalado no Sistema Operacional Windows XP, a resposta aos comandos
para prova de conectividade “ping6” e “traceroute6” apresenta
características distintas. O Service Pack 1 do Windows XP não devolve a
resposta aos comandos “ping6” e “traceroute6”. Com o Service Pack 2
utilizado no ambiente funcional, há respostas ao comando “ping6”, mas
não há ao “traceroute6”. Por esse motivo, não há resposta a esse
comando nas provas de conectividade mostradas no Anexo B1, a partir do
Servidor Tunnel Broker ao Cliente Host Windows XP;
• As pesquisas realizadas no sistema operacional Windows 2000 para
habilitar e configurar a pilha IPv6, identifica que, para cada Service Pack,
há um procedimento para a utilização do protocolo. Tal ponto também é
comentado em MSDN (2006) e confirma ser possível o uso do IPv6 neste
Sistema Operacional.

113
b) Configuração e Manutenção Dinâmica do DNS
• Existem alguns cuidados que devem ser considerados quanto à
configuração de registros IPv6 e reversos no DNS. As modificações de
padronização do DNS para IPv6 são constantes e, devido a elas, a
configuração de DNS para os sistemas operacionais, como o Linux,
acabam mantendo conceitos de configurações distintos. A RFC 3364
(AUSTEIN, 2002) coloca que os registros A6 constituem um melhor
caminho para representar os endereços IPv6 nas zonas DNS, mas que
não há compatibilidade com muitas ferramentas de construção de zonas,
os quais geram um esforço de desenvolvimento cujas justificativas não
compensam a troca;
A RFC 3596 (THOMSON et al., 2003) padroniza os registros AAAA e o
método de busca reversa pelo “ip6.arpa”, o que coloca tanto o uso do
“ip6.int” como o de registros A6 em desuso. Essa característica é a
existente no BIND 9.3.2 utilizado no ambiente funcional;
• O tráfego DNS sobre IPv6 não é suportado pelo Windows XP, mesmo
havendo comandos disponíveis para a configuração, conforme
Microsofttechnet (2006):
C:/> netsh interface ipv6 add dns interface=tunel01
address=2001:12f0:502:108::10

• No ambiente de pesquisa é determinado um domínio específico de
DNS para a resolução de nomes, “terra.lab.br”, bem como é associado o
“login” do cliente do túnel como nome para o registro no DNS. Tal conduta
facilita a administração dos domínios e da gestão da Rede IPv6, já que se
pode identificar um endereço de Cliente host pelo próprio nome associado;
• Quanto à manutenção dinâmica do DNS com a utilização de chaves
para autorização da manutenção, além de proporcionar agilidade na
disponibilidade da resolução, facilita, para o administrador, manter o DNS.
No âmbito de segurança, a definição do tipo de proprietário da chave de
manutenção dinâmica como “HOST” e o proprietário “terra.lab.br” faz com
que a manutenção dinâmica seja permitida apenas a partir do Servidor
Tunnel Broker, o que restringe, portanto, o acesso a essa facilidade.
c) Plano de Endereçamento IPv6
• A utilização de um segmento de rede IPv6 apenas para atender a
distribuição de endereços das extremidades do túnel, como é o utilizado
no ambiente funcional:
2001:12f0:502:107::/64, além de facilitar a
distribuição de endereços, auxilia na gestão de tráfego de rede, já que a
aplicação de restrições de tráfego pode ser por segmentação.
É
importante salientar que a análise de tráfego não faz parte do escopo
desta pesquisa.
d) Acesso o Tunnel Broker
• A Disponilibilidade das funcionalidades do Tunnel Broker, por meio de
páginas web, é um mecanismo que traz agilidade às conexões por túneis,
tanto para a extremidade Cliente como para o Tunnel Server, bem como
para a manutenção dinâmica do DNS. A ativação ou remoção de túnel
forma um mecanismo transparente ao Cliente Host.
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6.2 Modelo de Construção Tunnel Broker
Nesta seção, são apresentados os pontos a serem considerados para a definição do
modelo próprio de construção de uma arquitetura de Tunnel Broker. O ambiente
funcional, especificamente a seqüência de atividades executadas, proporciona esta
definição. Seguem os pontos a serem considerados:
a)

Definição da arquitetura física do ambiente
• Equipamento Servidor para a função de Tunnel Broker, o qual é
responsável por prover, via web, o controle de acesso, a criação/remoção
de túneis na extremidade Tunnel Server, o download de scripts de
configuração da extremidade Cliente e a manutenção dinâmica no DNS;
• Equipamento Roteador para a função de Tunnel Server, sendo que o
ponto de acesso às redes IPv4 e IPv6 é feito por meio dos túneis;
• Equipamento Servidor para a função de DNS;
• Equipamento Servidor para a função de banco de dados para o
“Cadastro de Acesso de Clientes”.
Num modelo de funções centralizadas, como aquele utilizado no ambiente
funcional, o conjunto de funções apontadas pode estar agregado a um
único ou a poucos equipamentos.

b)

Definição da arquitetura lógica
• Definição, no plano de endereçamento IPv6, de um segmento de rede
apenas para atender a distribuição de endereços das extremidades de
túneis;
• Instalação e configuração do Servidor de DNS e criação de chaves de
manutenção dinâmica por meio dos utilitários BIND, conforme descrito na
Seção 5.3.4 e Anexo A.2;
• Determinação de um domínio específico de DNS para a resolução de
nomes, no qual o “login” do cliente do túnel é associado a um nome do
domínio para registro no DNS;
• Instalação e configuração do banco de dados de “Cadastro de Acesso
de Clientes”, contendo, no mínimo, as informações necessárias para
estabelecer a criação ou a remoção de um túnel durante a montagem de
scripts os quais são executados na extremidade Tunnel Server, conforme
descrito no anexo A.4: informações de Autenticação (login e senha de
acesso), endereço IPv6 das extremidades do túnel, endereço IPv4 da
extremidade cliente e nome do túnel para controle do Tunnel Server
(“tunel01”, “tunel02”, entre outros);
• Instalação e configuração do ambiente web, para disponibilidade das
páginas desenvolvidas, conforme apresentado no anexo A.5.
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c)

Definição funcional
• Construir os scripts de ativação e desativação de túneis para cada tipo
de sistema operacional, disponibilizado-os para os clientes de túneis, já
que, para cada versão de sistema operacional, há uma forma de
configurar a extremidade Cliente para IPv6, conforme anexo A.2 e A.3;
• Definir quais os sistemas operacionais que são considerados na
extremidade cliente do túnel e, assim que definidos, encontrar cada
configuração adequada em IPv6. Como auxílio, utilizar configurações
manuais fim-a-fim, como realizado nas pesquisas da Seção 5.3.2, e
configurações estáticas conforme Seção 5.3.3. No ambiente funcional de
pesquisa, são utilizados os Sistemas operacionais Windows XP com
Service Pack 2 e o Linux Fedora, versão Core 5;
• Construir os scripts de ativação e desativação de túneis para a
extremidade Tunnel Server, conforme anexo A.1;
• Construir os scripts de manutenção dinâmica no DNS, conforme anexo
A.3;
• Construir as páginas web que atendem as funcionalidades relativas ao
Tunnel Broker: controle de acesso, a criação/remoção de túneis na
extremidade Tunnel Server, o download de scripts de configuração da
extremidade Cliente e a manutenção dinâmica no DNS, conforme o anexo
A.6.

d)

Disponibilidade do Tunnel Broker
Antes de disponibilizar o Tunnel Broker, é essencial realizar provas de
integração visando a verificar todos os pontos de funcionamento do
desenvolvimento:
• Verificar o acesso ao Tunnel Broker por meio da página web;
• Verificar a funcionalidade de autenticação para acesso via HTTP do
Cliente host por meio da rede IPv4;
• Verificar o botão “Criar Túnel” para a ativação do túnel via HTTP,
configurando a extremidade Tunnel Server e a manutenção dinâmica do
DNS. Verificar a execução dos scripts relativos a essa etapa;
• Verificar o botão “Remover Túnel” para a desativação do túnel via
HTTP, desconfigurando a extremidade Tunnel Server e a manutenção
dinâmica do DNS. Verificar a execução dos scripts relativos a essa etapa;
• Verificar os downloads de scripts para ativação e desativação da
extremidade cliente do túnel;
• Verificar a execução do script da extremidade Cliente;
• Realizar provas de conectividade entre os Clientes e os elementos da
Rede IPv6.
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Na Figura 45, é ilustrada a seqüência de disponibilidade do Tunnel Broker.
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Figura 45 - Seqüência referente à verificação de disponibilidade do Tunnel Broker.

6.3 Conclusão
A partir das definições do ambiente funcional, é possível definir um modelo próprio
de construção de uma arquitetura de Tunnel Broker, suprindo a inexistência de um
modelo. Os pontos relevantes mencionados neste capítulo apresentam cuidados ou
dificuldades que devem ser levados em conta na construção de um Tunnel Broker.
As práticas apresentadas agregam valores ao modelo construído, bem como
apresentam os diagnósticos de dificuldades, as limitações de desenvolvimentos e os
benefícios obtidos.
Este capítulo apresentou os pontos relevantes sobre o ambiente funcional, o qual
proporcionou a definição do modelo próprio de construção da arquitetura de Tunnel
Broker. O próximo capítulo detalha o desenho da arquitetura atual da rede IPv6 do
IPTNet e as evoluções necessárias para suportar a arquitetura de Tunnel Broker e
instrumentar o ambiente do BRv6TF.
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CAPÍTULO 7
ARQUITETURA TUNNEL BROKER PARA O AMBIENTE DO BRv6TF
Este capítulo detalha o desenho da arquitetura atual da rede IPv6 do IPTNet, no qual
se encontra atualmente estruturada a BRv6TF. Neste capítulo, também são
apresentadas as evoluções necessárias para suportar a arquitetura de Tunnel
Broker e instrumentar o ambiente do BRv6TF.
7.1 Arquitetura Atual da Rede IPv6 do IPTNet
Esta seção detalha o desenho da arquitetura atual da rede IPv6 do IPTNet.
A Rede IPTNet é projetada e construída para atender as necessidades de
integração dos recursos computacionais e laboratoriais do instituto e prover
integração às redes nacionais e internacionais. Dessa forma, há uma constante
evolução visando ao acompanhamento tecnológico, à garantia do pleno
desenvolvimento das atividades do instituto e ao envolvimento em pesquisas sobre
novas tecnologias.
Sobre a infra-estrutura física da rede IPTNet, ela está estruturada sobre o padrão
Ethernet, utilizando o protocolo de comunicação TCP/IP e com sistema operacional
Linux nos servidores centrais. Os segmentos de rede são distribuídos por prédios
por meio da tecnologia Fast Ethernet (100 Mbps) e interligados a um backbone
central composto pela tecnologia Gigabit Ethernet (1 Gbps). A rede IPTNet
apresenta, para acesso à internet, um enlace de 1 Gbps, via CCE-USP (Centro de
Computação Eletrônica da Universidade de São Paulo).
Um das tecnologias que fazem parte do portfólio de pesquisas do IPT é o IPv6.
Segundo o pesquisador Giaquinto (2003), além de prover a infra-estrutura
necessária para manter a BRv6TF, o IPT mantém estruturada uma rede IPv6
pública, inicialmente criada para pesquisas e capacitação nesta tecnologia.
O IPT possui o segmento público de endereços IPv6 2001:12f0:502::/48. Tal
segmento é distribuído por toda a Rede IPTNet de produção em uma VLAN (Virtual
Local Area Network) especifica para o trafego IPv6. O referido segmento é
interligado com a RNP por meio de um túnel estático IPv6 sobre IPv4 e, a partir
desse ponto, há o acesso a outras redes IPv6 na América Latina, tanto de forma
nativa como por meio de túneis sobre a infra-estrutura IPv4.
Para fins de pesquisas de conectividade em IPv6, existem equipamentos de acesso
IPv6, interligado por túnel ao Tunnel Broker Freenet6 da Hexago (2007). Como
interface de acesso, a interação é realizada com o protocolo TSP.
Quanto aos desenvolvimentos, a rede IPv6 da IPTNet, além de prover as páginas
web referentes ao BRv6TF, apresenta uma estrutura de DNS que atende tanto aos
registros de nomes em IPv4 como IPv6 e um servidor específico para FTP e web.
Na Figura 46, está ilustrada a Rede IPv6 IPTNet.
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Figura 46 - Arquitetura Atual da Rede IPv6 do IPTNet
Fonte: GIAQUINTO (2006).

7.2 Arquitetura Tunnel Broker para o Ambiente BRv6TF
Nesta seção, são apresentadas as evoluções necessárias para suportar a
arquitetura de Tunnel Broker e instrumentar o ambiente do BRv6TF.
Com a definição do modelo próprio de construção de uma arquitetura de Tunnel
Broker e com o detalhamento da Rede IPv6 do IPTNet, é elaborado um desenho
evolutivo para que a rede IPTNet possa disponibilizar em seu portfólio de
desenvolvimentos IPv6, o Tunnel Broker.
Seguindo as determinações do modelo definido na Seção 6.2, os seguintes pontos
devem ser previstos para a evolução da arquitetura atual do IPTNet: disponibilizar
uma aplicação web para acesso ao Tunnel Broker por meio da internet; habilitar a
função de roteamento IPv6 e de configuração de túneis nas extremidades do Tunnel
Server; adicionar as funções de manutenção dinâmica de DNS; e prover funções
para manter um banco de dados de gestão do “Cadastro de Acesso de Clientes”.
Como a Rede IPv6 do IPNet é desenhada em segmentos ou VLANs, é utilizado o
mesmo conceito para o desenho da arquitetura, ou seja, para os acessos externos
(Clientes hosts) à Rede IPv6, sugere-se disponibilizar um segmento de Rede IPv6
específico para atender as configurações de ambas as extremidades do túnel. Essa
configuração permite restringir ou promover o acesso desse segmento a outros
segmentos existentes no IPTNet, principalmente com as VLANs de usuários internos
do IPT. Como sugestão, o segmento 2001:12f0:502:107::/64 pode ser utilizado
para esse propósito.
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Para a configuração do Tunnel Server, de Servidor de Aplicações para o aplicativo
web e para Banco de Dados, sugere-se centralizar essas funções em um único
equipamento. O referido equipamento deve conter apenas uma placa de rede
configurada como pilha dupla, sendo um endereço IPv4 público e um endereço IPv6
pertencente ao segmento existente 2001:12f0:502:1::/64. O endereço IPv4 é
utilizado para a configuração dos túneis e para acesso público às páginas web do
Tunnel Broker, e o endereço IPv6, para a comunicação entre os demais
equipamentos já existentes nesse segmento do IPTNet.
Em relação ao roteamento, para que haja o acesso do Cliente host aos demais
segmentos IPv6 do IPNet e de outras Redes IPv6 interligadas com a RNP, ele deve
ser habilitado no equipamento Tunnel Server. Caso não seja habilitado, os acessos
são restritos entre os Clientes hosts que estejam já conectados ao Tunnel Broker.
Quanto aos softwares a serem instalados e customizados no equipamento por
Tunnel Broker/Tunnel Server, sugere-se o Sistema Operacional “Linux Fedora Core
6”, o Servidor de Aplicações “Apache Tomcat 5.5.20 Servlet/JSP Container”, o
Banco de Dados “MySQL 5.0.27 Community Server” e o “JDK 5.0”. Os critérios de
instalação e de customização são os mesmos utilizados no ambiente funcional desta
pesquisa, detalhados no Anexo A. Até porque as codificações da aplicação
desenvolvida para o ambiente de pesquisa, detalhadas no Anexo A.6, podem ser
utilizadas para o Tunnel Broker do IPTNet, já que ele engloba todas as
necessidades funcionais básicas para a disponibilidade da arquitetura.
Conforme comentado na seção anterior com respeito ao Servidor de DNS, a rede
IPTNet já está estruturada para atender tanto aos registros de nomes em IPv4 como
em IPv6. Para evoluir em relação ao modelo proposto de Tunnel Broker, faz-se
necessário habilitar um subdomínio que identifique os hosts que estão ativados no
Tunnel Broker, por exemplo: “tbbr.ipv6tf.org”. É necessário, também, criar as zonas
referentes a esse subdomínio e configurar a permissão de acesso à manutenção
dessas zonas como dinâmica. O Anexo A.2 apresenta todas as customizações
necessárias para configurar a manutenção dinâmica do DNS, e o Anexo A.3, os
scripts para a automatização do processo de adição ou remoção dos registros.
Sobre o banco de dados de “Cadastro de Acesso de Clientes”, sugere-se
desenvolver uma funcionalidade web de manutenção de cadastro de Clientes hosts.
Essa funcionalidade não é desenvolvida no ambiente funcional de pesquisa, já que,
como escopo, os registros já estavam previamente cadastrados no banco com as
informações necessárias para a utilização na pesquisa.
Com relação a quais endereços IPv6 do range específico são determinados para
configurar as extremidades do túnel, sugere-se dividir o range disponibilizado em
dois grupos de endereços: um para configurar a extremidade cliente, e o outro como
sendo o par para configurar a extremidade Tunnel Server.
Quanto aos scripts de ativação e desativação de ambas as extremidades, o Anexo
A.1 apresenta detalhadamente os scripts para atender aos Sistemas Operacionais
Windows XP com Service Pack 2 e o Linux Fedora versão Core 5. Os scripts para
configuração da extremidade Cliente host devem ser disponibilizados para
downloads. Caso haja necessidade de abranger outros sistemas operacionais,
sugere-se seguir os procedimentos realizados nas Seções 5.3.2 e 5.3.3, para
elaborar o script com a configuração estática mais adequada ao sistema operacional
desejado.
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Na Figura 47, está ilustrada a arquitetura de evolução da Rede IPv6 do IPTNet para
disponibilidade do Tunnel Broker:
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Figura 47 - Arquitetura de evolução da Rede IPv6 do IPTNet para disponibilidade do Tunnel
Broker.

7.3 Benefícios
Nesta seção, são abordados os benefícios inerentes à evolução proposta.
Conforme apresentado na seção anterior, nota-se que a evolução proposta para a
adequação da Rede IPTNet, visando à disponibilidade do Tunnel Broker, não altera
a infra-estrutura pública IPv4 e IPv6 existente. A rede atual já se encontra em
conformidade para abranger novos desenvolvimentos IPv6. Esse cenário também é
verdadeiro em relação a uma possível necessidade de desativação do Tunnel
Broker, ou seja, o impacto de infra-estrutura não é relevante.
O ambiente funcional elaborado nesta pesquisa gera vários artefatos, todos
encontrados no Anexo A, que se encaixam na evolução proposta, o que possibilita
minimizar esforços para a disponibilidade do Tunnel Broker na Rede IPTNet. Estes
artefatos são: as instalações e customizações de softwares, scripts de ativação e de
desativação de túneis, arquivos de configuração referentes ao DNS, páginas web
desenvolvidas para as funcionalidades de solicitação e autenticação e estrutura
mínima de base de dados.
Com a efetivação da evolução proposta, a rede IPTNet passa a distribuir endereços
IPv6 via túnel e, ao mesmo tempo, estender o alcance de sua rede IPv6 a outros
extremos da internet. Como isso, há a possibilidade do surgimento de novas frentes
de pesquisas e de desenvolvimento de aplicações em IPv6, utilizando este
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instrumento de acesso. Mestrandos e pesquisadores do próprio IPT podem ser os
primeiros beneficiados com esse desenvolvimento.
7.4 Limitações
Nesta seção, são apontadas as limitações relativas à evolução proposta.
Não foi escopo da proposta de evolução abranger os aspectos de segurança,
desempenho e escalabilidade do Tunnel Broker. O escopo apenas abrangeu a
disponibilidade do desenvolvimento dele, com todas as suas características. O
levantamento de equipamentos de infra-estrutura ou de servidores disponíveis na
IPTNet, que podem ser utilizados na evolução proposta, também não são
analisados.
A solução do Tunnel Server para roteamento entre as redes IPv4 e IPv6 é proposta
por meio de um equipamento compartilhado com o Tunnel Broker e não por um
dispositivo próprio de roteamento. Essa solução pode limitar a capacidade de
disponibilidade de túneis simultâneos à capacidade de processamento do
equipamento.
Conforme comentado na seção anterior, o uso dos artefatos gerados pelo ambiente
de pesquisa possibilita minimizar os esforços para a disponibilidade do Tunnel
Broker. O uso de outros softwares que não os utilizados para gerar tais artefatos
podem descaracterizar este benefício, o que leva os artefatos a servirem apenas
como referência.
7.5 Conclusão
A infra-estrutura IPv6 existente na IPTNet permitiu elaborar uma proposta de
evolução sem impactar a estrutura existente. A utilização dos artefatos gerados no
ambiente funcional de pesquisa possibilita uma minimização de esforços para
disponibilizar o Tunnel Broker.
A disponibilidade do Tunnel Broker potencializa a Rede IPv6 IPTNet abrindo novas
possibilidades de acesso e de pesquisas, tanto internamente no IPT como em
pontos distintos na internet.
Este capítulo detalhou o desenho da arquitetura atual da rede IPv6 do IPTNet e as
evoluções necessárias para suportar a arquitetura de Tunnel Broker e instrumentar o
ambiente do BRv6TF. No próximo capítulo, são apresentados: a discussão dos
resultados obtidos, os aspectos quanto a limitações a serem consideradas, a
conclusão e contribuições efetivas da dissertação e as sugestões para trabalhos
futuros.
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CAPÍTULO 8
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste capítulo são apresentados: a discussão dos resultados obtidos, os aspectos
quanto a limitações a serem consideradas, a conclusão e contribuições efetivas da
dissertação e as sugestões para trabalhos futuros.
8.1 Discussão dos Resultados Obtidos
Nesta seção, são abordados os resultados obtidos, avaliando-se em que medida as
proposições estabelecidas no Capítulo 1 foram atendidas no trabalho de pesquisa.
Quanto ao desenvolvimento de uma arquitetura de tunelamento baseada no
mecanismo Tunnel Broker, os resultados foram satisfatórios e comprovados por meio
do ambiente funcional de pesquisa.
Sobre a obtenção de um modelo referencial para o desenvolvimento de uma
arquitetura de Tunnel Broker e para cobrir a inexistência de um modelo prático de
construção, agregando valores com os diagnósticos de dificuldades, com as
limitações de desenvolvimentos e com os benefícios obtidos, os resultados são
satisfatórios, com a definição de um modelo próprio construído a partir dos
resultados do ambiente funcional.
No que diz respeito a colaborar com a Força Tarefa Brasileira, BRv6TF, em suas
iniciativas de incentivo nacional à adoção do IPv6, os resultados foram igualmente
satisfatórios, já que tanto o modelo próprio construído para o desenvolvimento de
uma arquitetura Tunnel Broker como o levantamento realizado visando a
disponibilizar este modelo no ambiente atual IPTNet, no qual se encontra
estruturada a Força Tarefa, têm como objetivo colaborar com as iniciativas em IPv6
da BRv6TF.
Quanto aos desdobramentos mencionados na Seção 1.3, estes somente serão
possíveis mensurar a partir da disponibilidade do Tunnel Broker pela BRv6TF.
8.2 Limitações a Serem Consideradas
Nesta seção, são apontados fatores que limitam a definição da pesquisa e os
experimentos realizados:
a)

Os experimentos que são realizados no ambiente funcional utilizam
equipamentos de características pessoais e não de servidores, ou seja,
estão adequados apenas a experimentos de configuração e não de
desempenho;
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b)

Como o Tunnel Broker visa a ser um instrumento de acesso a redes IPv6
sobre uma estrutura IPv4, pode ser necessária a criação de scripts para
atender a um número grande de sistemas operacionais existentes na
internet e pertencentes aos Clientes hosts. A pesquisa realizada limita-se
a dois sistemas operacionais e a Clientes hosts;

c)

Com relação aos tipos de clientes, a pesquisa limita-se ao acesso para
clientes do tipo “Host Standalone”, embora as funcionalidades e elementos
que são analisados apresentem o mesmo comportamento em pesquisas
com clientes do tipo “Roteador”;

d)

Sobre o tipo de interação entre o Cliente e o Tunnel Broker é utilizado
apenas o desenvolvimento por acesso pelo protocolo HTTP. O acesso
por meio de TSP não é considerado no ambiente funcional;

e)

Embora o escopo da pesquisa não considere aspectos de desempenho,
esses podem influenciar na construção dos túneis em relação a se obter
uma configuração mais adequada aos hardwares e infra-estruturas
utilizados;

8.3 Conclusão e Contribuições Efetivas da Dissertação
Nesta seção, é apresentada a conclusão da dissertação, englobando, na opinião do
autor, as contribuições efetivas desta pesquisa.
A viabilidade no desenvolvimento de uma arquitetura Tunnel Broker é comprovada
com a construção de um modelo próprio baseado nesta arquitetura, a partir dos
resultados obtidos de uma seqüência de atividades definidas no ambiente funcional
de pesquisa. O acesso ao IPv6 por meio deste desenvolvimento é realmente um
meio menos custoso devido a estruturar-se em uma infra-estrutura de rede IPv4
existente.
O modelo de construção obtido supre a inexistência de um modelo prático deste
mecanismo, e as dificuldades apontadas, as limitações de desenvolvimentos e os
benefícios mencionados na pesquisa são pontos importantes e relevantes que
enriquecem o modelo, tornando-o um referencial para novos desenvolvimentos
baseados na arquitetura de Tunnel Broker.
O desenho evolutivo proposto sobre a arquitetura IPv6 existente na IPTNet, em que
atualmente se encontra estruturada a BRv6TF, é definido de forma a minimizar o
impacto na infra-estrutura existente, sendo que, somado à utilização dos artefatos
gerados no ambiente funcional de pesquisa, pretendem minimizar os esforços para
se estabelecer o Tunnel Broker em seu portfólio de desenvolvimentos IPv6.
A disponibilidade do Tunnel Broker pode impulsionar tanto o BRv6TF quanto o
IPTNet em relação a novas frentes de pesquisas e ao acesso IPv6, tanto
internamente no IPT como a partir de pontos distintos na internet, sendo, portanto,
um importante aliado na adoção do IPv6 em âmbito nacional. O acesso ao IPv6 por
meio do Tunnel Broker contribui principalmente com o crescimento científico a partir
das experiências com relação a ser um agente ativo no processo de disponibilização
de túneis, em vez de atuar como um agente passivo (Clientes de túneis) neste
processo.
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8.4 Sugestões para Trabalhos Futuros
Nesta seção, são abordadas as sugestões para trabalhos futuros que podem ser
desenvolvidas tanto no meio acadêmico como também aplicadas em empresas:
a)

Desenvolvimento de aplicativo utilizando o protocolo TSP para conexão ao
Tunnel Broker e acesso aos demais clientes conectados em túneis;

b)

Desenvolvimento de um modelo prático Tunnel Broker para distribuição de
ranges de endereços a clientes do tipo roteadores, o que permite a criação
de novas ilhas IPv6;

c)

Utilização do protocolo SNMP para configuração de Tunnel Servers;

d)

Metodologia para estabelecimento de comparativos de Tunnel Brokers
quanto a desempenho;

e)

Metodologia para estabelecimento de comparativos quanto a desempenho
de mecanismos de coexistência e transição;

f)

Metodologia para comparativos de eficiência dos protocolos da camada de
rede em diferentes suítes de protocolos;

g)

Desenvolvimento de uma arquitetura de túneis IPv6 sobre DecNet;

h)

Desenvolvimento de um modelo de tunelamento com tecnologias de
mobilidade;

i)

Metodologia para estabelecimento de mecanismos de segurança em
Tunnel Brokers;
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GLOSSÁRIO

6Bone

Projeto criado pelo IETF, com o intuito de apoiar as
iniciativas e pesquisas mundiais em relação ao IPv6.

CIDR

Método de distribuição flexível de ranges de endereços IP
por meio do uso de hierarquias. Esse método é uma das
alternativas para segurar a possível exaustão de
endereços globais IPv4.

Cliente TSP

Software de interface gráfica usado para automatizar a
negociação de túneis entre um computador ou roteador e
um Servidor de Tunnel Broker, facilitando a instalação e a
manutenção de túneis.

DHCP

Protocolo que providencia um mecanismo de alocação
dinâmica de endereços IP para hosts.

DNS

Protoloco de base distribuída de dados, usado para
converter endereços IP em nomes. Os servidores DNS
mundiais conseguem comunicar-se por meio de uma
hierarquia de publicação de nomes, facilitando o alcance
de comunicação,por meio de nomes, pela internet mundial.

ENUM

Conjunto de protocolos que visam unificar o sistema de
numeração telefônica com endereçamentos internet.

HTML

Linguagem estruturada designada para criar páginas de
internet que são acessadas via web browser.

HTTP

Método usado para transferir ou prover informações HTML
à internet, via www (World Wide Web).

ICMP

Protocolo que providencia o envio de mensagens de erros
de pacotes IP. As mensagens vão desde soluções que
não estão disponíveis até o envio e recebimento de
respostas de alcance de endereços ao comando "ping".

IP

Protocolo que providencia comunicação por meio de
endereços de rede padronizados.

IP Spoofing

Softwares que interceptam um pacote IP passado pelo
tráfego de uma rede e modificam os endereços contidos
nesse pacote, desviando o tráfego original.

IPSec

Protocolo de Segurança aos pacotes IP, o qual providencia
criptografia, confidencialidade, integridade e autenticação
aos pacotes transmitidos.
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IPv4

Protocolo IP dominante para comunicação da internet
atual.

IPv6

Novo protocolo IP, o qual está em estágio de adoção e de
crescimento, em substituição ao IPv4.

Jumbogramas

São pacotes que contêm um payload superior a 64 kbytes
e que são utilizados no IPv6 para trafegar em links cuja
MTU (Maximum Transmission Unit) é maior que 64 kbytes,
ou seja, em redes com grande largura de banda, reduzindo
a utilização da CPU e aumentando a eficiência da rede.

NAT

Processo de tradução de endereços, responsável pelo
controle de pacotes IP, que são passados e recebidos por
roteadores e firewalls. Devido ao seu processo de gestão
de endereços, é utilizado tanto para habilitar hosts de rede
privada a acessar a internet por endereços válidos, quanto
para controlar a escassez de endereços IPv4.

OSI

Modelo de referência construído com o intuito de
padronizar o processo de interconectividade entre
equipamentos de diferentes sistemas operacionais. Esse
modelo é utilizado como base para qualquer tipo de rede
física.

Provas de
conectividade

São tarefas executadas com o objetivo de verificar o
estado de conexão entre dois equipamentos.
São
utilizados ferramentas ou utilitários de apoio para coletar
os resultados destas tarefas, como, os comandos “ping6”,
“tracert6” (windows) e “traceroute6” (linux), e a ferramenta
de análise de protocolos de rede Ethereal, por exemplo.

Provas de
integração

São tarefas executadas com o objetivo de verificar o pleno
funcionamento de todos os elementos que compõem o
desenvolvimento Tunnel Broker, visando à sua
disponibilidade para uso.

RADIUS

Protocolo para aplicações de acesso a redes ou para
mobilidade que providencia autenticação, autorização e
bilhetagem.

Registro MX

Registro de DNS responsável por mapear nome de
domínios referentes à lista de servidores de correio local.

Registro PTR

Registro de DNS responsável por mapear um endereço IP
para um nome de host, conhecido como hostname.

RFC

Documentos de conceitos, informações, inovações e
metodologias aplicáveis para as tecnologias de internet. A
IETF os adota e os publica como padrões de tecnologias.
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rsh

Programa de computador por comando de linhas que é
executado por processo remoto em outro computador ou
elemento de rede.

Sniffers

Softwares que interceptam um pacote IP passado pelo
tráfego de uma rede e modificam o seu conteúdo original
antes que chegue ao destino.

SSL

Protocolo utilizado em aplicações de internet que
providencia autenticação e privacidade nas comunicações
por meio de criptografia.
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ANEXO A – Detalhes Adicionais sobre as Configurações Realizadas no
Ambiente de Pesquisa.

Neste anexo, são apresentados mais detalhes das configurações realizadas no
ambiente de pesquisa.
A.1 Scripts de Ativação e Remoção de Túneis
Os resultados gerados das atividades de configuração de túneis servem como
subsídios para a criação de scripts de configuração de túneis, o que simplifica o
processo de criação e de remoção de túneis.
Os scripts gerados são utilizados pelo Servidor de Tunnel Broker para a
automatização do processo de criação e de remoção de túneis, apresentados na
Seção 5.3.5.
Seguem os scripts que foram gerados para os elementos clientes do ambiente
funcional:
a) Cliente Host Windows XP
•

Script de Ativação do Túnel - Extremidade cliente
Nome do Script: script_tb_winxpsp2_ativa.bat

Conteúdo:
echo off
rem *** Script de Ativacao do Tunel – Ponta Cliente
rem 1. Substitua ENDIPV4LOCAL pelo seu endereco IPv4 Publico Local.
rem
Ex:200.18.107.11
rem 2. Substitua ENDIPV6LOCAL pelo endereco IPv6 da ponta Cliente fornecido
rem
pelo Tunnel Broker.ex: 2001:12f0:502:107::11
rem 3. Substitua ENDIPV6TUNEL pelo endereco IPv6 da ponta Tunel fornecido
rem
pelo Tunnel Broker.ex: 2001:12f0:502:107::10
echo on
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel interface=tunel01 localaddress=
ENDIPV4LOCAL remoteaddress=200.18.108.10
netsh interface ipv6 add address interface=tunel01 address= ENDIPV6LOCAL
netsh interface ipv6 add route prefix=2001:12f0:502:107::/64
interface=tunel01
netsh interface ipv6 add route prefix=::/0 interface=tunel01 nexthop=
ENDIPV6TUNEL
netsh firewall set icmpsetting type=all mode=enable
netsh interface ipv6 set interface tunel01 forwarding=enabled
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•

Script de Desativação do Túnel - Extremidade cliente
Nome do Script: script_tb_winxpsp2_desativa.bat

Conteúdo:
echo off
rem *** Script de Desativacao do Tunel – Ponta Cliente
rem 1. Substitua ENDIPV6LOCAL pelo endereco IPv6 da ponta Cliente fornecido
rem
pelo Tunnel Broker.ex: 2001:12f0:502:107::11
rem 2. Substitua ENDIPV6TUNEL pelo endereco IPv6 da ponta Tunel fornecido
rem
pelo Tunnel Broker.ex: 2001:12f0:502:107::10
echo on
netsh interface ipv6 delete route prefix=::/0 interface=tunel01 nexthop=
ENDIPV6TUNEL
netsh interface ipv6 delete route prefix=2001:12f0:502:107::/64
interface=tunel01
netsh interface ipv6 delete address interface=tunel01 address= ENDIPV6LOCAL
netsh interface ipv6 delete interface interface=tunel01

b) Cliente Host Linux (Linux Fedora Core 5)
•

Script de Ativação do Túnel - Extremidade cliente
Nome do Script: script_tb_linuxfedora_ativa.sh

Conteúdo:
# !/bin/bash
# *** Script de Ativacao do Tunel - Ponta Cliente
# 1. Substitua ENDIPV4LOCAL pelo seu endereco IPv4 Publico Local.
#
Ex: 200.18.107.13
# 2. Substitua ENDIPV6LOCAL pelo endereco IPv6 da ponta Cliente fornecido
#
pelo Tunnel Broker.ex: 2001:12f0:502:107::13
# 3. Substitua ENDIPV6TUNEL pelo endereco IPv6 da ponta Tunel fornecido
#
pelo Tunnel Broker.ex: 2001:12f0:502:107::20
echo Ativando o Tunel IPv6 - Ponta Cliente Linux
ip tunnel add tunel01 mode sit remote 200.18.108.10 local ENDIPV4LOCAL ttl
64
ip -6 link set dev tunel01 up
ip -6 addr add ENDIPV6LOCAL/64 dev tunel01
ip route add default via ENDIPV6TUNEL metric 15
echo Ponta Cliente Ativada !

•

Script de desativação do Túnel - Extremidade cliente
Nome do Script: script_tb_linuxfedora_desativa.sh

Conteúdo:
# !/bin/bash
# *** Script de Desativacao do Tunel - Ponta Cliente
# 1. Substitua ENDIPV6LOCAL pelo endereco IPv6 da ponta Cliente fornecido
#
pelo Tunnel Broker.ex: 2001:12f0:502:107::13
# 2. Substitua ENDIPV6TUNEL pelo endereco IPv6 da ponta Tunel fornecido
#
pelo Tunnel Broker.ex: 2001:12f0:502:107::20
echo Desativando o Tunel IPv6 - Ponta Cliente Linux
ip route delete default via ENDIPV6TUNEL
ip address delete ENDIPV6LOCAL /64 dev tunel01
ip tunnel del name tunel01
echo Ponta Cliente Desativada !
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c) Servidor de Tunnel Broker/Tunnel Server (Linux Fedora Core 5)
Os scripts que foram gerados para a execução pelo Servidor de Tunnel Broker de
forma automática, configurando a extremidade do Tunnel Server, têm a
particularidade de utilizar parâmetros com informações da extremidade cliente para a
execução do script. O conteúdo desses parâmetros são retirados da “Base de
Dados de Clientes do Tunnel Broker”, de acordo com o cliente conectado que
solicitou a criação ou a remoção do túnel. Seguem os scripts que foram gerados
para esse fim:

•

Script de Ativação do Túnel - Extremidade Tunnel Server
Nome do Script: script_tserver_ativa_tunel.sh

Conteúdo:
# !/bin/bash
# Executar como: ./script_tserver_ativa_tunel.sh AAA BBB CCC DDD
# Relacao de Parametros
# 1. O parametro AAA refere-se ao conteudo do campo ENDIPV4LOCAL do
#
registro do Banco de Dados
#
Este conteudo eh o endereco IPv4 Publico da ponta cliente.
#
Ex: 200.18.107.13
# 2. O parametro BBB refere-se ao conteudo do campo ENDIPV6TUNEL do
#
registro do Banco de Dados
#
Este conteudo eh o endereco IPv6 Publico da ponta Tunnel Server.
#
Ex: 2001:12f0:502:107::20
# 3. O parametro CCC refere-se ao conteudo do campo NOMETUNEL do registro
#
do Banco de Dados
#
Este conteudo eh o nome do Tunel especifico para atender a ponta
#
cliente. Ex: tunel02
# 4. O parametro DDD refere-se ao conteudo do campo ENDIPV6LOCAL do
#
registro do Banco de Dados
#
Este conteudo eh o endereco IPv6 da ponta Cliente fornecido pelo
#
Tunnel Broker.ex: 2001:12f0:502:107::13
# Exemplo: ./script_tserver_ativa_tunel.sh 200.18.107.13
#
2001:12f0:502:107::20 tunel02 2001:12f0:502:107::13
ip tunnel add $3 mode sit remote $1 local 200.18.108.10 ttl 64
ip -6 link set dev $3 up
ip -6 addr add $2/64 dev $3
ip -6 route add $4/128 dev $3 metric 15

•

Script de Desativação do Túnel - Extremidade Tunnel Server
Nome do Script: script_tserver_desativa_tunel.sh

Conteúdo:
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

!/bin/bash
*** Script de Desativacao de Tuneis - Ponta Tunnel Server
Executar como: ./script_tserver_desativa_tunel.sh AAA BBB CCC
Relacao de Parametros
1. O parametro AAA refere-se ao conteudo do campo ENDIPV6TUNEL do
registro do Banco de Dados
Este conteudo eh o endereco IPv6 Publico da ponta Tunnel Server.
Ex: 2001:12f0:502:107::20
2. O parametro BBB refere-se ao conteudo do campo NOMETUNEL do registro
do Banco de Dados
Este conteudo eh o nome do Tunel especifico para atender a ponta
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#
cliente. Ex: tunel02
# 3. O parametro CCC refere-se ao conteudo do campo ENDIPV6LOCAL do
#
registro do Banco de Dados
#
Este conteudo eh o endereco IPv6 da ponta Cliente fornecido pelo
#
Tunnel Broker.ex: 2001:12f0:502:107::13
# Exemplo: ./script_tserver_desativa_tunel.sh 2001:12f0:502:107::20 tunel02
#
2001:12f0:502:107::13
ip -6 route delete $3/128 dev $2
ip address delete $1/64 dev $2
ip tunnel del name $2
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A.2 Arquivos referentes à Configuração do Servidor de DNS
Por meio do BIND 9.3.2, foram aplicados seus utilitários para configurar o Servidor
de DNS no Servidor de Tunnel Broker. Segue o conteúdo dos arquivos de
configuração, gerados para esse fim no ambiente funcional:
a) /etc/named.conf
Arquivo de configuração do Servidor DNS/BIND
//
// named.conf - Configuracao DNS Server - Laboratorio de Dissertacao
//
options {
directory "/var/named";
listen-on-v6 { any; };
};
//
// chave secreta para update dinâmico nas zonas do Servidor de Nomes
//
key terra.lab.br. {
algorithm HMAC-MD5;
secret
"HTxVLdXiXZKMsueD2UeVxurdpwGfHlmp6vPqz8JUvlQsFkJLn4b73bc5C7eUdUnJl1ys1gBu6S
qX8Qef2Lgu9g==";
};
//
// arquivos de zona para IPv4
//
zone "." IN {
type hint;
file "named.ca";
};
zone "localhost" IN {
type master;
file "localhost.zone";
allow-update { none; };
};
zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "localhost.zone";
allow-update { none; };
};
//
// arquivos de zona para IPv6
//
zone
"0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa" IN
{
type master;
file "localhost.zone";
allow-update { none; };
};
// Resolucao do Dominio lab.br
zone "terra.lab.br" IN {
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type master;
file "named.ipv6.lab.br";
allow-update { key terra.lab.br.; };
};
// Reverso do SLA ID - 2001.12f0.0502.0107::/64
zone "7.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa"
type master;
file "named.ipv6.hosts";
allow-update { key terra.lab.br.; };
};
// Reverso do SLA ID - 2001.12f0.0502.0108::/64
zone "8.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa"
type master;
file "named.ipv6.redelocal";
allow-update { none; };
};

- Hosts do Tunnel
IN {

- Rede IPv6 Local
IN {

b) /etc/host.conf
Arquivo local que especifica a ordem de pesquisa de nomes.
order hosts,bind

c) /etc/resolv.conf
Arquivo local de informação de domínios e do servidor de resolução de nomes.
search terra.lab.br
domain terra.lab.br
nameserver 200.18.108.10
nameserver 2001:12f0:502:108::10

d) /var/named/named.ca
Arquivo de Informações sobre servidores raiz (root name servers). Por padrão, este
arquivo apresenta apontamento para demais servidores mundiais. A sua principal
função é buscar resoluções em outros servidores de pesquisa de nomes, no caso de
impossibilidade de resolução pelo servidor de DNS local.
;
This file holds the information on root name servers needed to
;
initialize cache of Internet domain name servers
;
(e.g. reference this file in the "cache . <file>"
;
configuration file of BIND domain name servers).
;
;
This file is made available by InterNIC
;
under anonymous FTP as
;
file
/domain/named.cache
;
on server
FTP.INTERNIC.NET
;
-ORRS.INTERNIC.NET
;
;
last update:
Jan 29, 2004
;
related version of root zone:
2004012900
;
;
; formerly NS.INTERNIC.NET
;
.
3600000 IN NS
A.ROOT-SERVERS.NET.
A.ROOT-SERVERS.NET.
3600000
A
198.41.0.4
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;
; formerly NS1.ISI.EDU
;
.
3600000
B.ROOT-SERVERS.NET.
3600000
;
; formerly C.PSI.NET
;
.
3600000
C.ROOT-SERVERS.NET.
3600000
;
; formerly TERP.UMD.EDU
;
.
3600000
D.ROOT-SERVERS.NET.
3600000
;
; formerly NS.NASA.GOV
;
.
3600000
E.ROOT-SERVERS.NET.
3600000
;
; formerly NS.ISC.ORG
;
.
3600000
F.ROOT-SERVERS.NET.
3600000
;
; formerly NS.NIC.DDN.MIL
;
.
3600000
G.ROOT-SERVERS.NET.
3600000
;
; formerly AOS.ARL.ARMY.MIL
;
.
3600000
H.ROOT-SERVERS.NET.
3600000
;
; formerly NIC.NORDU.NET
;
.
3600000
I.ROOT-SERVERS.NET.
3600000
;
; operated by VeriSign, Inc.
;
.
3600000
J.ROOT-SERVERS.NET.
3600000
;
; operated by RIPE NCC
;
.
3600000
K.ROOT-SERVERS.NET.
3600000
;
; operated by ICANN
;
.
3600000
L.ROOT-SERVERS.NET.
3600000
;
; operated by WIDE
;
.
3600000
M.ROOT-SERVERS.NET.
3600000
; End of File

NS
A

B.ROOT-SERVERS.NET.
192.228.79.201

NS
A

C.ROOT-SERVERS.NET.
192.33.4.12

NS
A

D.ROOT-SERVERS.NET.
128.8.10.90

NS
A

E.ROOT-SERVERS.NET.
192.203.230.10

NS
A

F.ROOT-SERVERS.NET.
192.5.5.241

NS
A

G.ROOT-SERVERS.NET.
192.112.36.4

NS
A

H.ROOT-SERVERS.NET.
128.63.2.53

NS
A

I.ROOT-SERVERS.NET.
192.36.148.17

NS
A

J.ROOT-SERVERS.NET.
192.58.128.30

NS
A

K.ROOT-SERVERS.NET.
193.0.14.129

NS
A

L.ROOT-SERVERS.NET.
198.32.64.12

NS
A

M.ROOT-SERVERS.NET.
202.12.27.33
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e) /var/named/localhost.zone
Arquivo de zona reversa de loopback.
; Arquivo de loopback de IPv4 e IPv6
$TTL 86400
@
IN SOA
localhost.
902
3H
15M
1W
1D )
IN NS
@
IN A
127.0.0.1
IN AAAA
::1
; Define os reversos do localhost
1
IN
PTR
localhost

root.terra.lab.br. (
; serial (d. adams)
; refresh
; retry
; expiry
; minimum

f) /var/named/named.ipv6.lab.br
Arquivo de zona de domínios, responsável pela resolução dos nomes pertencentes
ao domínio, além de responder por nomes para o servidor web e servidor de e-mail.
$ORIGIN .
$TTL 86400 ; 1 day
terra.lab.br

NS
MX
$ORIGIN terra.lab.br.
estacao
AAAA
ns
AAAA
usrlnx
AAAA
usrwin
AAAA

IN SOA
ns.terra.lab.br. root.terra.lab.br. (
1997022814 ; serial
28800
; refresh (8 hours)
14400
; retry (4 hours)
3600000
; expire (5 weeks 6 days 16 hours)
86400 )
; minimum (1 day)
ns.terra.lab.br.
10 smtp.terra.lab.br.
2001:12f0:502:108::14
2001:12f0:502:108::10
2001:12f0:502:107::13
2001:12f0:502:107::11

g) /var/named/named.ipv6.hosts
Arquivo responsável pela zona reversa da subrede 2001:12f0:502:107::/64.
$ORIGIN .
$TTL 86400 ; 1 day
7.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa IN SOA ns.terra.lab.br.
root.terra.lab.br. (
1997024809 ; serial
28800
; refresh (8 hours)
14400
; retry (4 hours)
3600000
; expire (5 weeks 6 days 16 hours)
86400
; minimum (1 day)
)
NS
ns.terra.lab.br.
$ORIGIN
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa.
0
PTR
ns.terra.lab.br.7.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa.
1
PTR
usrwin.terra.lab.br.
3
PTR
usrlnx.terra.lab.br.
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h) /var/named/ named.ipv6.redelocal
Arquivo responsável pela zona reversa da subrede 2001:12f0:502:108::/64.
$TTL
@

86400
IN

SOA

ns.terra.lab.br. root.terra.lab.br. (
1997023802 ; Serial
28800
; Refresh
14400
; Retry
3600000
; Expire
86400 )
; Minimum
; Define reverso do Servidor de Nomes
@
IN
NS
ns.terra.lab.br.
; Define os reversos do segmento de rede 2001:12f0:0502:0108::
0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
IN
PTR
ns.terra.lab.br
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
IN
PTR
estacao.terra.lab.br
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A.3 Arquivos referentes à Manutenção Dinâmica do DNS
Por meio do BIND 9.3.2, foi utilizado o utilitário “nsupdate” para realizar as atividades
de manutenção dinâmica do DNS, uma das características necessárias para o
desenvolvimento do Tunnel Broker. Segue o conteúdo dos arquivos gerados para
esse fim no ambiente funcional:
a) Script de Manutenção Dinâmica do Registro de Nomes
Nome do Script: script_tserver_atualiza_dns.sh
Conteúdo:
# !/bin/bash
# *** Script de Manutencao Dinamica do Registro de Nomes
# – Adicao e Remocao de Nomes
# Executar para adicionar nomes:
# ./script_tserver_atualiza_dns.sh manutencaodinamica_adicionaregistro.txt
# Executar para remover nomes:
# ./script_tserver_atualiza_dns.sh manutencaodinamica_removeregistro.txt
# Relacao de Parametros
# 1. manutencaodinamica_adicionaregistro.txt refere-se ao nome do
#
arquivo criado para adicionar nomes
# no DNS de forma dinâmica
# 2. manutencaodinamica_removeregistro.txt refere-se ao nome do
# arquivo criado para remover nomes
# no DNS de forma dinâmica
nsupdate -k /var/named/Kterra.lab.br.+157+61398.private $1

b) Arquivo de Dados utilizados pelo Script de Manutenção Dinâmica do
Registro de Nomes para a Adição de Nomes
Nome do Arquivo: manutencaodinamica_adicionaregistro.txt
Conteúdo:
server 2001:12f0:502:108::10
zone terra.lab.br
update add LOGIN.terra.lab.br 86400 AAAA ENDIPV6LOCAL
send
zone 7.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa
update add REVERSOIPV6LOCAL 86400 PTR LOGIN.terra.lab.br
send

Informações sobre o Conteúdo do Arquivo:
1. Substitua LOGIN pelo nome do login da ponta Cliente.
2. Substitua ENDIPV6LOCAL pelo endereco IPv6 da ponta Cliente.
3. Substitua REVERSOIPV6LOCAL pelo endereco Reverso IPv6 da ponta Cliente.
4. Executar como:
./script_tserver_atualiza_dns.sh manutencaodinamica_adicionaregistro.txt
Conteúdo utilizado para adição do Cliente Host Windows XP
server 2001:12f0:502:108::10
zone terra.lab.br
update add usrwin.terra.lab.br 86400 AAAA 2001:12f0:502:107::11
send
zone 7.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa
update add
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1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa
86400 PTR usrwin.terra.lab.br
send

Conteúdo utilizado para adição do Cliente Host Linux
server 2001:12f0:502:108::10
zone terra.lab.br
update add usrlnx.terra.lab.br 86400 AAAA 2001:12f0:502:107::13
send
zone 7.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa
update add
3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa
86400 PTR usrlnx.terra.lab.br
send

c) Arquivo de Dados utilizados pelo Script de Manutenção Dinâmica do
Registro de Nomes para a Remoção de Nomes
Nome do Arquivo: manutencaodinamica_removeregistro.txt
Conteúdo:
server 2001:12f0:502:108::10
zone terra.lab.br
update delete LOGIN.terra.lab.br AAAA
send
zone 7.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa
update delete LOGIN.terra.lab.br PTR
send

Informações sobre o Conteúdo do Arquivo:
1. Substitua LOGIN pelo nome do login da ponta Cliente.
2. Executar como:
./script_tserver_atualiza_dns.sh manutencaodinamica_removeregistro.txt

Conteúdo utilizado para remoção do Cliente Host Windows XP
server 2001:12f0:502:108::10
zone terra.lab.br
update delete usrwin.terra.lab.br AAAA
send
zone 7.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa
update delete usrwin.terra.lab.br PTR
send

Conteúdo utilizado para remoção do Cliente Host Linux
server 2001:12f0:502:108::10
zone terra.lab.br
update delete usrlnx.terra.lab.br AAAA
send
zone 7.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa
update delete usrlnx.terra.lab.br PTR
send

146
A.4 Instalação e Configuração do Banco de Dados para o ambiente funcional
O Banco de dados utilizado no ambiente funcional foi o MySQL 5.0.27 Community
Server. Segue o procedimento utilizado para a instalção e configuração desse
aplicativo no ambiente funcional e o script utilizado para a criação dos registros no
banco:
•

A instalação do aplicativo é realizada com o comando “yum” o qual usufrui os
binários disponíveis nos discos de instalação do “Linux Fedora Core5”:
# yum groupinstall "MySQL Database"

•

Depois de instalado, é executado o comando a seguir para criar as base de
dados e estruturas básicas de inicialização do Mysql:
# mysql_install_db

•

Para permitir que o “Sock Mysql” seja gerado, é necessário mudar as
permissões do diretório inicial:
# chown -R mysql.mysql /var/lib/mysql

•

Após esses passos, o Mysql é inicializado da seguinte forma:
# mysqld_safe &

•

É criado o arquivo dump.sql listado a seguir, para automatizar a criação da
base de dados, a estrutura de tabelas e para adicionar os registros relativos
ao ambiente funcional:
------

MySQL dump 10.10
Host: localhost
Database: tunnel_broker
-----------------------------------------------------Server version 5.0.27-community-nt

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,
FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,
SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
--- Table structure for table `tab_tb`
-CREATE DATABASE tunnel_broker;
USE tunnel_broker;
DROP TABLE IF EXISTS `TAB_TB`;
CREATE TABLE `TAB_TB` (
`ID` int(11) NOT NULL,
`LOGIN` varchar(10) default NULL,
`SENHA` varchar(12) default NULL,
`ENDIPV4LOCAL` varchar(15) default NULL,
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`TIPO` varchar(30) default NULL,
`ENDIPV6LOCAL` varchar(25) default NULL,
`ENDIPV6TUNEL` varchar(25) default NULL,
`NOMETUNEL` varchar(30) default NULL,
`SO` varchar(30) default NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
--- Dumping data for table `tab_tb`
-LOCK TABLES `TAB_TB` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `TAB_TB` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `TAB_TB` VALUES
(1,'usrlnx','acesso','200.18.107.13','Host
Standalone','2001:12f0:502:107:13','2001:12f0:502:107:20','tunel02','Linux'
);
INSERT INTO `TAB_TB` VALUES
(2,'usrwin','acesso','200.18.107.11','Host
Standalone','2001:12f0:502:107:11','2001:12f0:502:107:10','tunel01','Window
s');
/*!40000 ALTER TABLE `TAB_TB` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;
/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;
GRANT SELECT, INSERT,UPDATE, DELETE ON tunnel_broker.* to
"tunnel"@"localhost" identified by "tunnel";
-- Dump completed on 2006-12-27 16:09:36

•

Posteriormente o dump é executado, montando o banco de dados de
“Cadastro de Acesso de Clientes”:
# cp dump.sql /usr/bin/.
# cd /usr/bin
# mysql --user=root --password=password
mysql> source dump.sql

•

Em seguida, é adicionado às bibliotecas Java do servidor de aplicação
“Apache Tomcat” o seguinte arquivo do Mysql:
# cp mysql-connector-java-5.0.3-bin.jar usr/local/tomcat/commom/lib/.

•

São acrescidas, no arquivo de configuração “server.xml” do “Apache Tomcat”,
as seguintes linhas referentes ao Mysql, antes da tag de fechamento </Host>:
# cd usr/local/tomcat/conf
# vi server.xml
...
<Context path="/TunnelBroker" docBase="TunnelBroker"
debug="5" reloadable="true" crossContext="true">
<!--
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maxActive: Maximum number of dB connections in pool. Make sure
you
configure your mysqld max_connections large enough to handle
all of your db connections. Set to 0 for no limit.
-->
<!-maxIdle: Maximum number

of idle dB connections to retain in

pool.
Set to -1 for no limit. See also the DBCP documentation on this
and the minEvictableIdleTimeMillis configuration parameter.
-->
<!-- maxWait: Maximum time to wait for a dB connection to become
available
in ms, in this example 10 seconds. An Exception is thrown if
this timeout is exceeded. Set to -1 to wait indefinitely.
-->
<!-- username and password: MySQL dB username and password for dB
connections -->
<!-- driverClassName: Class name for the old mm.mysql JDBC driver is
org.gjt.mm.mysql.Driver - we recommend using Connector/J though.
Class name for the official MySQL Connector/J driver is
com.mysql.jdbc.Driver.
-->
<!-- url: The JDBC connection url for connecting to your MySQL dB.
The autoReconnect=true argument to the url makes sure that the
mm.mysql JDBC Driver will automatically reconnect if mysqld
closed the
connection.
mysqld by default closes idle connections after 8
hours.
-->
<Resource name="jdbc/MyDataSource" auth="Container"
type="javax.sql.DataSource" maxActive="100" maxIdle="30"
maxWait="10000" username="tunnel" password="tunnel"
driverClassName="com.mysql.jdbc.Driver"
url="jdbc:mysql://localhost:3306/tunnel_broker?autoReconnect=true" />
</Context>
...
</Host>

•

Finalizado a instalação e configuração do Mysql, o Banco de Dados fica
estruturado da seguinte forma:
a) Bases de dados do Mysql:
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database
|
+--------------------+
| information_schema |
| mysql
|
| test
|
| tunnel_broker
|
+--------------------+
4 rows in set (0.02 sec)
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b) Tabelas do banco criado “tunnel_broker” para o ambiente funcional:
mysql> use tunnel_broker;
Database changed
mysql> show tables;
+-------------------------+
| Tables_in_tunnel_broker |
+-------------------------+
| TAB_TB
|
+-------------------------+
1 row in set (0.03 sec)

c) Estrutura da tabela do banco “TAB_TB”:
mysql> show columns from TAB_TB;
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field
| Type
| Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| ID
| int(11)
| NO
| PRI |
|
|
| LOGIN
| varchar(10) | YES |
| NULL
|
|
| SENHA
| varchar(12) | YES |
| NULL
|
|
| ENDIPV4LOCAL | varchar(15) | YES |
| NULL
|
|
| TIPO
| varchar(30) | YES |
| NULL
|
|
| ENDIPV6LOCAL | varchar(25) | YES |
| NULL
|
|
| ENDIPV6TUNEL | varchar(25) | YES |
| NULL
|
|
| NOMETUNEL
| varchar(30) | YES |
| NULL
|
|
| SO
| varchar(30) | YES |
| NULL
|
|
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
9 rows in set (0.06 sec)

d) Conteúdo da Tabela do Banco “TAB_TB”:
mysql> select * from TAB_TB;
+----+--------+--------+---------------+-----------------+--------------------+----------------------+-----------+---------+
| ID | LOGIN
| SENHA
| ENDIPV4LOCAL
| TIPO
|
ENDIPV6LOCAL
| ENDIPV6TUNEL
| NOMETUNEL | SO
|
+----+--------+--------+---------------+-----------------+--------------------+----------------------+-----------+---------+
|
1 | usrlnx | acesso | 200.18.107.13 | Host Standalone |
2001:12f0:502:107:13
| 2001:12f0:502:107:20 | tunel02
| Linux
|
|
2 | usrwin | acesso | 200.18.107.11 | Host Standalone |
2001:12f0:502:107:11
| 2001:12f0:502:107:10 | tunel01
| Windows |
+----+--------+--------+---------------+-----------------+--------------------+----------------------+-----------+---------+
2 rows in set (0.04 sec)
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A.5 Instalação e Configuração do Servidor web para o ambiente funcional
O desenvolvimento web é totalmente realizado na plataforma Java. Para suportá-lo,
é instalado e configurado um Servidor de Aplicações, Apache Tomcat e uma
plataforma de desenvolvimento Java, JDK 5.0. Seguem os detalhes de instalação e
configuração desses aplicativos:
a) Instalação do Servidor de Aplicação: Apache Tomcat
O Tomcat é um servidor de aplicações Java para a hospedagem das páginas web e
dos códigos Java. É baseado em um container web, o qual é uma das partes da
plataforma corporativa Java Enterprise Edition (J2EE). O Tomcat é categorizado
como software livre e de código aberto pertencente atualmente ao projeto da Apache
Software Foundation (APACHE TOMCAT, 2006). No ambiente funcional, é utilizada
a versão “Apache Tomcat 5.5.20”, a qual requer, como pré-requisito, a instalação do
“JRE 5.0”, o qual é abordado no próximo item. Essa versão apresenta as
especificações “Servlet 2.4” e “JSP 2.0”, parte da plataforma J2EE versão 1.4.
As configurações realizadas no ambiente funcional, mais precisamente no Servidor
Tunnel
Broker/Tunnel
Server,
são
para
criar
um
ambiente
de
desenvolvimento/produção simples, mas suficiente para atender à pesquisa. O
arquivo disponibilizado é o “apache-tomcat-5.5.20.tar.gz”. Segue o procedimento
utilizado para a instalação:
•

O primeiro passo é configurar as variáveis de ambiente para a configuração
do Tomcat. O arquivo “/etc/profile” é aberto com o editor de texto “vi”, e são
acrescentadas a ele as linhas a seguir:
CATALINA_HOME=/usr/local/tomcat
export CATALINA _HOME

•

Dentro do diretório “/usr/local”, é descompactado o arquivo de instalação
“apache-tomcat-5.5.20.tar.gz”. Na descompactação, é criado o diretório
“/usr/local/tomcat” e movido o arquivo “apache-tomcat-5.5.20”:
# cd /usr/local
# tar zxvf apache-tomcat-5.5.17.tar.gz
# mv apache-tomcat-5.5.20 tomcat

•

Feito esse procedimento, o Tomcat fica pronto para ser iniciado da seguinte
forma:
# /usr/local/tomcat/bin/startup.sh

•

O acesso ao Servidor de Aplicação é feito na porta padrão 8080, por meio do
browser “Firefox Mozilla”:
http://localhost:8080
http://127.0.0.1:8080

•

A configuração mínima recomendada após a instalação do Tomcat é criar um
usuário administrador do Tomcat no arquivo “conf/tomcat-users.xml”. O
primeiro passo é editar o arquivo citado:
# cd /usr/local/tomcat/conf
# vi tomcat-users.xml
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•

A seguinte linha foi adicionada e o arquivo salvo, definindo-se um login e uma
senha referentes ao administrador:
<user name="admin" password="tomcat" roles="admin,manager"
fullName="Tomcat Administrador" />

b) Instalação do JDK 5.0
O JDK é a plataforma de desenvolvimento de aplicações em Java. Ela contém todas
as funcionalidades necessárias para o desenvolvimento e execução de aplicações
Java. A plataforma inclui APIs, JVM (Java Virtual Machine), o compilador Java e
ferramentas utilitárias.
O JDK utilizado no ambiente funcional é o da Sun Microsystems (2006), para a
plataforma Linux, na versão “Java SE Development Kit, 5.0 Update 10”. O arquivo
disponibilizado é “jdk-1_5_0_10-linux-i586.bin”.
Segue o procedimento utilizado
para a instalação:
•

A pasta “/usr/java” é criada, bem como local de instalação do JDK, e colocada
nela o arquivo “jdk-1_5_0_10-linux-i586.bin”. Faz-se necessário ajustar a
permissão do arquivo para que o mesmo possa ser executado:
#
#
#
#

•

mkdir /usr/java
mv jdk-1_5_0_10-linux-i586.bin /usr/java
chmod a+x jdk-1_5_0_10-linux-i586.bin
cd /usr/java

Para executar o arquivo, basta digitar:
# ./jdk-1_5_0_10-linux-i586.bin

•

Durante a instalação, é necessário ler os termos de licenciamento e
responder, positivamente, a mensagem:
Do you agree to the above license terms? [yes or no]

•

Após este passo, é descompactado o arquivo citado e é criado o diretório
"/usr/java/jdk1.5.0_10", com todos os utilitários Java. Para liberar espaço em
disco, é apagado o arquivo “jdk-1_5_0_10-linux-i586.bin” em /usr/java;

•

O próximo passo é configurar as variáveis de ambiente para a configuração
do Java. O arquivo “/etc/profile” com o editor de texto “vi” é aberto, e são
acrescentadas a ele as linhas a seguir:
JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.5.0_10
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
MANPATH=$MANPATH:$JAVA_HOME/man
export JAVA_HOME PATH CLASSPATH MANPATH

•

O arquivo é salvo e, para que as alterações sejam carregadas, é reiniciado o
servidor. A outra forma alternativa, sem a reinicialização, é executar o
seguinte comando:
# source /etc/profile
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A.6 Códigos Fonte Java referentes ao Desenvolvimento
O desenvolvimento web é totalmente realizado na plataforma Java. Como estratégia
de desenvolvimento, os programas são codificados utilizando os padrões Java sem
características particulares do Servidor de Aplicações Apache Tomcat, de forma que
os códigos possam ser utilizados em qualquer Servidor de Aplicações Java. Quanto
à lógica de desenvolvimento, para facilitar manutenções, são separadas dos
programas “.java” as mensagens e customizações, em arquivos de apoio. Segue
toda a codificação utilizada para o desenvolvimento da aplicação para o Tunnel
Broker:
a) Arquivos de Codificação Java
•

Autenticação do Usuário.
Nome do Arquivo: LoginBean.java

Conteúdo:
package ipt.tunnelbroker.beans;
import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import javax.faces.context.FacesContext;
import javax.faces.el.ValueBinding;
import javax.naming.InitialContext;
import javax.naming.NamingException;
import javax.servlet.http.HttpSession;
import javax.sql.DataSource;
public class LoginBean {
private String user;
private String password;
private boolean autenticado;
private boolean tentando = false;
public LoginBean() {
this.user = "";
this.password = "";
this.autenticado = false;
}
public String getPassword() {
return password;
}
public void setPassword(String password) {
this.password = password;
}
public String getUser() {
return user;
}
public void setUser(String user) {
this.user = user;
}
public String login() {
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System.out.println("Tentando um login...");
try {
if (isValido(getUser(), getPassword())) {
setAutenticado(true);
return "login";
} else {
setAutenticado(false);
setTentando(true);
return "failure";
}
} catch (NamingException e) {
System.out.println(e);
return "internal_error";
} catch (SQLException e) {
System.out.println(e);
return "internal_error";
}
}
public String logout() {
FacesContext ctx = FacesContext.getCurrentInstance();
HttpSession session = (HttpSession) ctx.getExternalContext()
.getSession(false);
this.user = "";
this.password = "";
setAutenticado(false);
setTentando(false);
if (session != null) {
session.invalidate();
}
return "logout";
}
public String exit() {
return "exit";
}
public boolean isAutenticado() {
return autenticado;
}
public void setAutenticado(boolean autenticado) {
this.autenticado = autenticado;
}
public boolean isTentando() {
boolean retorno = tentando;
tentando = false;
return retorno;
}
public void setTentando(boolean tentando) {
this.tentando = tentando;
}
private boolean isValido(String usuario, String senha)
throws NamingException, SQLException {
System.out.println("1");
String senhaDB = null;
InitialContext ctx = new InitialContext();
System.out.println("2");
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DataSource ds = (DataSource) ctx
.lookup("java:comp/env/jdbc/MyDataSource");
System.out.println("3");
Connection con = ds.getConnection();
System.out.println("4");
StringBuffer sb = new StringBuffer(
"SELECT ENDIPV4LOCAL, TIPO, ENDIPV6LOCAL,
").append(
"ENDIPV6TUNEL, NOMETUNEL, SO ").append(
"FROM TAB_TB WHERE LOGIN = ?");
System.out.println("Abriu conexao");
PreparedStatement st1 = con
.prepareStatement("SELECT SENHA FROM TAB_TB WHERE
LOGIN=?");
PreparedStatement st2 = con.prepareStatement(sb.toString());
st1.setString(1, usuario);
ResultSet rs = st1.executeQuery();
if (rs.next()) {
senhaDB = rs.getString("SENHA");
rs.close();
if (senhaDB.equals(senha)) {
// Preechendo tabela de informações
st2.setString(1, usuario);
rs = st2.executeQuery();
if (rs.next()) {
FacesContext context =
FacesContext.getCurrentInstance();
// login
ValueBinding valueBinding =
context.getApplication()
.createValueBinding("#{tabelaBean.login}");
valueBinding.setValue(context, getUser());
// endIpv4
valueBinding =
context.getApplication().createValueBinding(
"#{tabelaBean.endIpv4}");
valueBinding
.setValue(context,
rs.getString("ENDIPV4LOCAL"));
// endIpv6
valueBinding =
context.getApplication().createValueBinding(
"#{tabelaBean.endIpv6}");
valueBinding
.setValue(context,
rs.getString("ENDIPV6LOCAL"));
// endIpv4Tunnel
valueBinding =
context.getApplication().createValueBinding(
"#{tabelaBean.endIpv4Tunnel}");
valueBinding.setValue(context, "??????");
// endIpv6Tunnel
valueBinding =
context.getApplication().createValueBinding(
"#{tabelaBean.endIpv6Tunnel}");
valueBinding
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.setValue(context,
rs.getString("ENDIPV6TUNEL"));
// typeTunnel
valueBinding =
context.getApplication().createValueBinding(
"#{tabelaBean.typeTunnel}");
valueBinding.setValue(context,
rs.getString("TIPO"));
// typeSo
valueBinding =
context.getApplication().createValueBinding(
"#{tabelaBean.typeSo}");
valueBinding.setValue(context,
rs.getString("SO"));
// tunnelName
valueBinding =
context.getApplication().createValueBinding(
"#{tabelaBean.tunnelName}");
valueBinding.setValue(context,
rs.getString("NOMETUNEL"));
rs.close();
st1.close();
st2.close();
con.close();
return true;
} else {
return false;
}
}
} else {
rs.close();
st1.close();
con.close();
}
return false;
}

•

Mecanismos para download de scripts que permitem abrir caixa de diálogo para
salvar o arquivo.
Nome do Arquivo: DownloadServlet.java

Conteúdo:
package ipt.tunnelbroker.servlet;
import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import javax.servlet.ServletConfig;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
/**
* Servlet implementation class for Servlet: DownloadServlet
*
*/
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public class DownloadServlet extends javax.servlet.http.HttpServlet
implements
javax.servlet.Servlet {
private static final long serialVersionUID = 1L;
private String diretorio = null;
public DownloadServlet() {
super();
}
public void service(HttpServletRequest request, HttpServletResponse
response)
throws ServletException, java.io.IOException {
String filePath = request.getPathInfo(); // Nome após a URL
StringBuffer fn = (new
StringBuffer()).append(diretorio).append(
filePath);
String fileName = fn.toString(); // Nome com localização real
do arquivo
// Retirando apenas o caracter "/"
StringBuffer sb = new StringBuffer(filePath);
sb.deleteCharAt(0);
String name = sb.toString();
InputStream in =
getServletContext().getResourceAsStream(fileName);
if (in != null) { // Se o recurso existe
OutputStream out = new BufferedOutputStream(response
.getOutputStream());
BufferedInputStream in2 = new BufferedInputStream(in);
response.setContentType("application/unknow");
response.setHeader("Content-Disposition", "attachment;
filename=\""
+ name + "\"");
int c;
while ((c = in2.read()) != -1) {
out.write(c);
}
if (in != null) {
try {
in.close();
} catch (Exception e) {
}
}
if (out != null) {
try {
out.close();
} catch (Exception e) {
}
}
return;
} else { // Caso o recurso não tenha sido encontrado.
response.sendError(HttpServletResponse.SC_NOT_FOUND);
}
}
public void init() throws ServletException {
ServletConfig config = null;
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super.init();
config = this.getServletConfig();
diretorio = config.getInitParameter("diretorioDownload");
if (diretorio == null) {
diretorio = "/";
}
}
}

•

Controle de Acesso às Páginas forçando a Autenticação do Cliente.
Nome do Arquivo: SentinelaListener.java

Conteúdo:
package ipt.tunnelbroker.web.util;
import javax.faces.context.FacesContext;
import javax.faces.event.PhaseEvent;
import javax.faces.event.PhaseId;
import javax.faces.event.PhaseListener;
import javax.servlet.http.HttpSession;
import ipt.tunnelbroker.beans.LoginBean;
public class SentinelaListener implements PhaseListener {
private static final long serialVersionUID = 1L;
public void afterPhase(PhaseEvent arg0) {
//System.out.println("SentinelListener ->" + arg0);
}
public void beforePhase(PhaseEvent arg0) {
LoginBean loginBean = null;
FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance();
HttpSession session = (HttpSession)
context.getExternalContext()
.getSession(false);
if (session != null) {
loginBean = (LoginBean)
session.getAttribute("loginBean");
} else {
loginBean = null;
}
if (arg0.getPhaseId() == PhaseId.RENDER_RESPONSE) {
String paginaSolicitada =
context.getViewRoot().getViewId();
if (paginaSolicitada.endsWith(".jsp")) {
if (loginBean == null &&
!paginaSolicitada.equals("/login.jsp")) {
context.getApplication().getNavigationHandler()
.handleNavigation(context, null,
"sessionExpired");
} else {
if (loginBean != null &&
!loginBean.isAutenticado()
&&
!paginaSolicitada.equals("/login.jsp")
&& !loginBean.isTentando()) {
context.getApplication().getNavigationHandler()
.handleNavigation(context,
null, "sessionExpired");
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}
}
}
}
}
public PhaseId getPhaseId() {
return PhaseId.ANY_PHASE;
}
}

•

Armazenamento de Tabela de Clientes para exibição na página de Solicitação de
Funcionalidades do Tunnel Broker.
Nome do Arquivo: TabelaBean.java

Conteúdo:
package ipt.tunnelbroker.beans;
public class TabelaBean {
private
private
private
private
private
private
private
private

String
String
String
String
String
String
String
String

login;
endIpv4;
endIpv6;
endIpv4Tunnel;
endIpv6Tunnel;
typeTunnel;
typeSo;
tunnelName;

public String getTunnelName() {
return tunnelName;
}
public void setTunnelName(String tunnelName) {
this.tunnelName = tunnelName;
}
public String getEndIpv4() {
return endIpv4;
}
public void setEndIpv4(String endIpv4) {
this.endIpv4 = endIpv4;
}
public String getEndIpv4Tunnel() {
return endIpv4Tunnel;
}
public void setEndIpv4Tunnel(String endIpv4Tunnel) {
this.endIpv4Tunnel = endIpv4Tunnel;
}
public String getEndIpv6() {
return endIpv6;
}
public void setEndIpv6(String endIpv6) {
this.endIpv6 = endIpv6;
}
public String getEndIpv6Tunnel() {
return endIpv6Tunnel;
}
public void setEndIpv6Tunnel(String endIpv6Tunnel) {
this.endIpv6Tunnel = endIpv6Tunnel;
}
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public String getLogin() {
return login;
}
public void setLogin(String login) {
this.login = login;
}
public String getTypeSo() {
return typeSo;
}
public void setTypeSo(String typeSo) {
this.typeSo = typeSo;
}
public String getTypeTunnel() {
return typeTunnel;
}
public void setTypeTunnel(String typeTunnel) {
this.typeTunnel = typeTunnel;
}
}

•

Códigos de Página de Solicitação de Funcionalidades do Tunnel Broker.
Nome do Arquivo: TunnelBean.java

Conteúdo:
package ipt.tunnelbroker.beans;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Properties;
import javax.faces.component.UIComponent;
import javax.faces.component.UIParameter;
import javax.faces.context.FacesContext;
public class TunnelBean {
private Properties properties = null;
private String dirScript = null;
private String scriptActive = null;
private String scriptDeactive = null;
private String fileSeparator = null;
private String scriptUpdate = null;
private String commandUpdateAddWin = null;
private String commandUpdateRemoveWin = null;
private String commandUpdateAddLnx = null;
private String commandUpdateRemoveLnx = null;
private String fileAddWin = null;
private String fileRemoveWin = null;
private String fileAddLnx = null;
private String fileRemoveLnx = null;
private String shell = null;
public TunnelBean() {
StringBuffer aux = new StringBuffer();
try {
URL propertiesURL = FacesContext.getCurrentInstance()
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.getExternalContext().getResource(
"/WEB-INF/scripts.properties");
properties = new Properties();
properties.load(propertiesURL.openStream());
setDirScript(properties.getProperty("dirScript"));
setScriptActive(properties.getProperty("scriptActive"));
setScriptDeactive(properties.getProperty("scriptDeactive"));
setScriptUpdate(properties.getProperty("scriptUpdate"));
setShell(properties.getProperty("cmdShell"));
setFileAddWin(properties.getProperty("fileAddWin"));
setFileRemoveWin(properties.getProperty("fileRemoveWin"));
setFileAddLnx(properties.getProperty("fileAddLnx"));
setFileRemoveLnx(properties.getProperty("fileRemoveLnx"));
setFileSeparator(System.getProperty("file.separator"));
} catch (MalformedURLException e) {
e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
System.out.println("Foi criado o TunnelBean");
aux.append(getShell()).append("
").append(getDirScript()).append(
fileSeparator).append(getScriptUpdate()).append("
").append(
getDirScript()).append(fileSeparator).append(fileAddWin);
commandUpdateAddWin = aux.toString();
aux = new StringBuffer();
aux.append(getShell()).append("
").append(getDirScript()).append(
fileSeparator).append(getScriptUpdate()).append("
").append(
getDirScript()).append(fileSeparator).append(fileRemoveWin);
commandUpdateRemoveWin = aux.toString();
aux = new StringBuffer();
aux.append(getShell()).append("
").append(getDirScript()).append(
fileSeparator).append(getScriptUpdate()).append("
").append(
getDirScript()).append(fileSeparator).append(fileAddLnx);
commandUpdateAddLnx = aux.toString();
aux = new StringBuffer();
aux.append(getShell()).append("
").append(getDirScript()).append(
fileSeparator).append(getScriptUpdate()).append("
").append(
getDirScript()).append(fileSeparator).append(fileRemoveLnx);
commandUpdateRemoveLnx = aux.toString();
System.out.println("commandUpdateAddWin
" +
commandUpdateAddWin);
System.out.println("commandUpdateRemoveWin " +
commandUpdateRemoveWin);

161
System.out.println("commandUpdateAddLnx
" +
commandUpdateAddLnx);
System.out.println("commandUpdateRemoveLnx " +
commandUpdateRemoveLnx);
}
public String createTunnel() {
FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance();
UIComponent formTunnel = context.getViewRoot().findComponent(
"formTunnel");
UIComponent buttonCreate = null;
StringBuffer sb2 = null;
String commandUpdate = null;
if (formTunnel != null) {
sb2 = new StringBuffer(" ");
buttonCreate = formTunnel.findComponent("createTunnel");
List parameters = buttonCreate.getChildren();
Iterator i = parameters.listIterator();
while (i.hasNext()) {
UIParameter comp = (UIParameter) i.next();
if (comp.getId().equals("typeSo")) {
String tipoSo = ((String) comp.getValue());
if (tipoSo.equals("Windows")) {
commandUpdate = commandUpdateAddWin;
} else {
commandUpdate = commandUpdateAddLnx;
}
continue;
}
sb2.append(comp.getValue());
sb2.append(" ");
}
}
StringBuffer sb = new StringBuffer();
String command = null;
Runtime runtime = null;
sb.append(getShell()).append("
").append(getDirScript()).append(
fileSeparator).append(getScriptActive()).append(sb2);
command = sb.toString();
System.out.println("Comando obtido -->" + command);
runtime = Runtime.getRuntime();
System.out.println("Obteve-se o runtime");
try {
Process proc = runtime.exec(command);
InputStream stdout = proc.getInputStream();
InputStream stderr = proc.getErrorStream();
InputStreamReader isout = new InputStreamReader(stdout);
InputStreamReader iserr = new InputStreamReader(stderr);
BufferedReader br = new BufferedReader(isout);
BufferedReader br2 = new BufferedReader(iserr);
while (br.readLine() != null || br2.readLine() != null)
;
int exitVal = proc.waitFor();
System.out.println("Process exitValue :" + exitVal);
System.out.println("Executando o script Update ");
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proc = runtime.exec(commandUpdate);
stdout = proc.getInputStream();
stderr = proc.getErrorStream();
isout = new InputStreamReader(stdout);
iserr = new InputStreamReader(stderr);
br = new BufferedReader(isout);
br2 = new BufferedReader(iserr);
while (br.readLine() != null || br2.readLine() != null)
;
exitVal = proc.waitFor();
System.out.println("Process exitValue :" + exitVal);
} catch (IOException e) {
System.out.println(e);
e.printStackTrace();
} catch (InterruptedException e) {
System.out.println(e);
e.printStackTrace();
}
return "create_tunnel";
}
public String removeTunnel() {
FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance();
UIComponent formTunnel = context.getViewRoot().findComponent(
"formTunnel");
UIComponent buttonCreate = null;
StringBuffer sb2 = null;
String commandUpdate = null;
if (formTunnel != null) {
sb2 = new StringBuffer(" ");
buttonCreate = formTunnel.findComponent("removeTunnel");
List parameters = buttonCreate.getChildren();
Iterator i = parameters.listIterator();
while (i.hasNext()) {
UIParameter comp = (UIParameter) i.next();
if (comp.getId().equals("typeSo")) {
String tipoSo = ((String) comp.getValue());
if (tipoSo.equals("Windows")) {
commandUpdate = commandUpdateRemoveWin;
} else {
commandUpdate = commandUpdateRemoveLnx;
}
continue;
}
sb2.append(comp.getValue());
sb2.append(" ");
}
}
StringBuffer sb = new StringBuffer();
String command = null;
Runtime runtime = null;
sb.append(getShell()).append("
").append(getDirScript()).append(fileSeparator)
.append(getScriptDeactive()).append(sb2);
command = sb.toString();
System.out.println("Comando obtido -->" + command);
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runtime = Runtime.getRuntime();
try {
Process proc = runtime.exec(command);
InputStream stdout = proc.getInputStream();
InputStream stderr = proc.getErrorStream();
InputStreamReader isout = new InputStreamReader(stdout);
InputStreamReader iserr = new InputStreamReader(stderr);
BufferedReader br = new BufferedReader(isout);
BufferedReader br2 = new BufferedReader(iserr);
while (br.readLine() != null || br2.readLine() != null)
;
int exitVal = proc.waitFor();
System.out.println("Process exitValue :" + exitVal);
System.out.println("Executando o script Update ");
proc = runtime.exec(commandUpdate);
stdout = proc.getInputStream();
stderr = proc.getErrorStream();
isout = new InputStreamReader(stdout);
iserr = new InputStreamReader(stderr);
br = new BufferedReader(isout);
br2 = new BufferedReader(iserr);
while (br.readLine() != null || br2.readLine() != null)
;
exitVal = proc.waitFor();
System.out.println("Process exitValue :" + exitVal);
} catch (IOException e) {
System.out.println(e);
e.printStackTrace();
} catch (InterruptedException e) {
System.out.println(e);
e.printStackTrace();
}
return "remove_tunnel";
}
public String getCommandUpdateAddLnx() {
return commandUpdateAddLnx;
}
public void setCommandUpdateAddLnx(String commandUpdateAddLnx) {
this.commandUpdateAddLnx = commandUpdateAddLnx;
}
public String getCommandUpdateAddWin() {
return commandUpdateAddWin;
}
public void setCommandUpdateAddWin(String commandUpdateAddWin) {
this.commandUpdateAddWin = commandUpdateAddWin;
}
public String getCommandUpdateRemoveLnx() {
return commandUpdateRemoveLnx;
}
public void setCommandUpdateRemoveLnx(String commandUpdateRemoveLnx)
{
this.commandUpdateRemoveLnx = commandUpdateRemoveLnx;
}

164
public String getCommandUpdateRemoveWin() {
return commandUpdateRemoveWin;
}
public void setCommandUpdateRemoveWin(String commandUpdateRemoveWin)
{
this.commandUpdateRemoveWin = commandUpdateRemoveWin;
}
public String getDirScript() {
return dirScript;
}
public void setDirScript(String dirScript) {
this.dirScript = dirScript;
}
public String getFileAddLnx() {
return fileAddLnx;
}
public void setFileAddLnx(String fileAddLnx) {
this.fileAddLnx = fileAddLnx;
}
public String getFileAddWin() {
return fileAddWin;
}
public void setFileAddWin(String fileAddWin) {
this.fileAddWin = fileAddWin;
}
public String getFileRemoveLnx() {
return fileRemoveLnx;
}
public void setFileRemoveLnx(String fileRemoveLnx) {
this.fileRemoveLnx = fileRemoveLnx;
}
public String getFileRemoveWin() {
return fileRemoveWin;
}
public void setFileRemoveWin(String fileRemoveWin) {
this.fileRemoveWin = fileRemoveWin;
}
public String getFileSeparator() {
return fileSeparator;
}
public void setFileSeparator(String fileSeparator) {
this.fileSeparator = fileSeparator;
}
public Properties getProperties() {
return properties;
}
public void setProperties(Properties properties) {
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this.properties = properties;
}
public String getScriptActive() {
return scriptActive;
}
public void setScriptActive(String scriptActive) {
this.scriptActive = scriptActive;
}
public String getScriptDeactive() {
return scriptDeactive;
}
public void setScriptDeactive(String scriptDeactive) {
this.scriptDeactive = scriptDeactive;
}
public String getScriptUpdate() {
return (scriptUpdate == null ? "" : scriptUpdate);
}
public void setScriptUpdate(String scriptUpdate) {
this.scriptUpdate = scriptUpdate;
}
public String getShell() {
return shell;
}
public void setShell(String shell) {
this.shell = shell;
}

b) Páginas JSP (Java Server Page)
•

Página de Controle de Erro Interno da Aplicação.
Nome do Arquivo: erro.jsp

Conteúdo:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<jsp:root version="2.0"
xmlns:f= "http://java.sun.com/jsf/core"
xmlns:h= "http://java.sun.com/jsf/html"
xmlns:jsp="http://java.sun.com/JSP/Page">
<jsp:directive.page contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
pageEncoding="ISO-8859-1"/>
<jsp:text><![CDATA[ <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"
?>]]></jsp:text>
<jsp:text><![CDATA[ <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1transitional.dtd"> ]]>
</jsp:text>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<f:view>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=ISO-8859-1" />
<meta http-equiv = "Expires"
content="0"/>
<meta http-equiv = "Pragma"
content="no-cache"/>
<meta http-equiv = "Cache-Control" content="Private" />
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<meta http-equiv = "Cache-Control" content="no-cache" />
<meta http-equiv = "Cache-Control" content="no-store"/>
<meta http-equiv = "Cache-Control" content="max-stale=0"/>
<title>Insert title here</title>
</head>
</f:view>
</html>
</jsp:root>

•

Página de Mensagem de “Falha de Autenticação de Usuário”.
Nome do Arquivo: falha.jsp

Conteúdo:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<jsp:root version="2.0"
xmlns:f= "http://java.sun.com/jsf/core"
xmlns:h= "http://java.sun.com/jsf/html"
xmlns:jsp="http://java.sun.com/JSP/Page">
<jsp:directive.page contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
pageEncoding="ISO-8859-1"/>
<jsp:text><![CDATA[ <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"
?>]]></jsp:text>
<jsp:text><![CDATA[ <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1transitional.dtd"> ]]>
</jsp:text>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<f:view>
<head>
<f:loadBundle basename="ipt.tunnelbroker.messages" var="msg" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=ISO-8859-1" />
<meta http-equiv = "Expires"
content="0"/>
<meta http-equiv = "Pragma"
content="no-cache"/>
<meta http-equiv = "Cache-Control" content="Private" />
<meta http-equiv = "Cache-Control" content="no-cache" />
<meta http-equiv = "Cache-Control" content="no-store"/>
<meta http-equiv = "Cache-Control" content="max-stale=0"/>
<link href="./style/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"
/>
<title><h:outputText value="#{msg.FailedTitle}"/></title>
</head>
<p class="msgerror">
<h:outputText value="#{msg.FailedAutenticationMessage}" />
</p>
</f:view>
</html>
</jsp:root>
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•

Página para Autenticação do Usuário.
Nome do Arquivo: login.jsp

Conteúdo:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<jsp:root version="2.0" xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
xmlns:jsp="http://java.sun.com/JSP/Page">
<jsp:directive.page contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
pageEncoding="ISO-8859-1" />
<jsp:text><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>]]>
</jsp:text>
<jsp:text><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1transitional.dtd"> ]]>
</jsp:text>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<f:view>
<head>
<f:loadBundle basename="ipt.tunnelbroker.messages" var="msg" />
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
<meta http-equiv="Expires" content="0" />
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />
<meta http-equiv="Cache-Control" content="Private" />
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-store" />
<meta http-equiv="Cache-Control" content="max-stale=0" />
<link href="./style/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"
/>
<title><h:outputText value="#{msg.loginTitle}" /></title>
</head>
<div id="secaotitulo" class="title">
<p><h:outputText value="#{msg.loginTitle}" /></p>
</div>
<div id="secaomodulo" class="module">
<p><h:outputText value="#{msg.loginModulo}" /></p>
</div>
<div id="saudacoes" class="salutation">
<p><h:outputText value="#{msg.loginSalutation}" /></p>
</div>
<div id="painel" class="panel">
<p><h:outputText value="#{msg.loginTitlePanel}"
/></p>
<p>
<h:outputText value="#{msg.loginMessage1}" />
</p>
<h:form id="login">
<table>
<tbody>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr>
<td>
<div><h:outputText
value="#{msg.loginLogin}" /><h:inputText
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id="user"
value="#{loginBean.user}" /></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div><h:outputText
value="#{msg.loginPassword}" /><h:inputSecret
id="password"
value="#{loginBean.password}" /></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div class="comment"><h:outputText
value="#{msg.loginComment}" /></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td><div>
<h:commandButton
id="buttonLogin" action="#{loginBean.login}"
value="#{msg.loginButtonLogin}"></h:commandButton></div>
</td>
</tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
</tbody>
</table>
</h:form>
</div>
<br />
<br />
<div class="footer">
<p><h:outputText value="#{msg.generalFooter1}" />
<h:outputText value="#{msg.generalFooter2}" />
<h:outputText value="#{msg.generalFooter3}" /></p>
</div>
</f:view>
</html>
</jsp:root>

•

Página de Solicitação de Funcionalidades do Tunnel Broker.
Nome do Arquivo: solicitacao.jsp

Conteúdo:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<jsp:root version="2.0" xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
xmlns:jsp="http://java.sun.com/JSP/Page">
<jsp:directive.page contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
pageEncoding="ISO-8859-1" />
<jsp:text><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>]]>
</jsp:text>
<jsp:text><![CDATA[<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1transitional.dtd"> ]]>
</jsp:text>
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<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<f:view>
<head>
<f:loadBundle basename="ipt.tunnelbroker.messages" var="msg" />
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
<meta http-equiv="Expires" content="0" />
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />
<meta http-equiv="Cache-Control" content="Private" />
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-store" />
<meta http-equiv="Cache-Control" content="max-stale=0" />
<link href="./style/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"
/>
<title><h:outputText value="#{msg.requestTitle}" /></title>
</head>
<div id="secaotitulo" class="title">
<p><h:outputText value="#{msg.requestTitle}" /></p>
</div>
<div id="secaomodulo" class="module">
<p><h:outputText value="#{msg.requestModulo}" /></p>
</div>
<h:form id="formTunnel">
<div id="tabela" class="panel2">
<table>
<tbody>
<tr>
<td><h:outputText
value="#{msg.requestTitleTable}" /></td>
</tr>
<tr>
<td>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><h:outputText
value="#{msg.requestTableLogin}" /></td>
<td><h:outputText
value="#{tabelaBean.login}" /></td>
</tr>
<tr>
<td><h:outputText
value="#{msg.requestTableEndIPV4}" /></td>
<td><h:outputText
value="#{tabelaBean.endIpv4}" /></td>
</tr>
<tr>
<td><h:outputText
value="#{msg.requestTableEndIPV6}" /></td>
<td><h:outputText
value="#{tabelaBean.endIpv6}" /></td>
</tr>
<tr>
<td><h:outputText
value="#{msg.requestTableEndIPV4Tunnel}" /></td>
<td><h:outputText
value="#{msg.requestEndIPV4Tunnel}" /></td>
</tr>
<tr>
<td><h:outputText
value="#{msg.requestTableEndIPV6Tunnel}" /></td>
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<td><h:outputText
value="#{tabelaBean.endIpv6Tunnel}" /></td>
</tr>
<tr>
<td><h:outputText
value="#{msg.requestTableTypeTunnel}" /></td>
<td><h:outputText
value="#{tabelaBean.typeTunnel}" /></td>
</tr>
<tr>
<td><h:outputText
value="#{msg.requestTableTypeSO}" /></td>
<td><h:outputText
value="#{tabelaBean.typeSo}" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div><h:commandButton
id="createTunnel"
value="#{msg.requestButtonCreateTunnel}"
action="#{tunnelBean.createTunnel}">
<f:param id="endIPV4Local"
name="ipv4" value="#{tabelaBean.endIpv4}"/>
<f:param id="endIPV6Tunnel"
name="ipv6Tunnel" value="#{tabelaBean.endIpv6Tunnel}"/>
<f:param id="nameTunnel"
name="nameTunnel" value="#{tabelaBean.tunnelName}"/>
<f:param id="endIPV6Local"
name="ipv6" value="#{tabelaBean.endIpv6}"/>
<f:param id="typeSo"
name="typeSo" value="#{tabelaBean.typeSo}"/>
</h:commandButton>
<h:commandButton
id="removeTunnel"
value="#{msg.requestButtonRemoveTunnel}"
action="#{tunnelBean.removeTunnel}">
<f:param id="endIPV4Local"
name="ipv4" value="#{tabelaBean.endIpv4}"/>
<f:param id="endIPV6Tunnel"
name="ipv6Tunnel" value="#{tabelaBean.endIpv6Tunnel}"/>
<f:param id="nameTunnel"
name="nameTunnel" value="#{tabelaBean.tunnelName}"/>
<f:param id="endIPV6Local"
name="ipv6" value="#{tabelaBean.endIpv6}"/>
<f:param id="typeSo"
name="typeSo" value="#{tabelaBean.typeSo}"/>
</h:commandButton>
<h:commandButton
value="#{msg.requestButtonLogout}"
action="#{loginBean.logout}" />
</div>
</td>
</tr>
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<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<br />
<div id="tabela2" class="panel2">
<table>
<tbody>
<tr>
<td><h:outputText
value="#{msg.requestTableTitle}"></h:outputText></td>
</tr>
<tr>
<td>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><b><h:outputText
value="#{msg.requestTableTitleSO}" /></b></td>
<td><b><h:outputText
value="#{msg.requestTableTitleScriptActive}" /></b></td>
<td><b><h:outputText
value="#{msg.requestTableTitleScriptDeactive}" /></b></td>
</tr>
<tr>
<td><h:outputText
value="#{msg.requestSOWinXP}" /></td>
<td><h:outputLink
value="#{msg.requestLinkAtivaWind}">
<h:outputText
value="#{msg.requestNameAtivaWind}" />
</h:outputLink></td>
<td><h:outputLink
value="#{msg.requestLinkDesativaWind}">
<h:outputText
value="#{msg.requestNameDesativaWind}" />
</h:outputLink></td>
</tr>
<tr>
<td><h:outputText
value="#{msg.requestSOLinux}" /></td>
<td><h:outputLink
value="#{msg.requestLinkAtivaLinx}">
<h:outputText
value="#{msg.requestNameAtivaLinx}" />
</h:outputLink></td>
<td><h:outputLink
value="#{msg.requestLinkDesativaLinx}">
<h:outputText
value="#{msg.requestNameDesativaLinx}" />
</h:outputLink></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
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</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</h:form>
<div class="footer">
<p><h:outputText value="#{msg.generalFooter1}" /> <h:outputText
value="#{msg.generalFooter2}" /> <h:outputText
value="#{msg.generalFooter3}" /></p>
</div>
</f:view>
</html>
</jsp:root>

c) Arquivos de Configurações
•

Contém todas as mensagens do Aplicativo.
Nome do Arquivo: messages.properties

Conteúdo:
generalFooter1 = Pertencente à Dissertação: "Desenvolvimento de um Tunner
Broker: uma arquitetura de tunelamento para instrumentar a Força
generalFooter2 = Tarefa BRv6TF e acelerar a adoção do IPv6" Mestrando:
Carlos Bonilha Júnior, Orientador: Prof. Dr. Antônio Luiz Rigo, 2007,
Instituto de Pesquisas
generalFooter3 = Tecnológicas do Estado de São Paulo.
loginTitle = Tunnel Broker IPv6
loginModulo = Autenticação
loginSalutation = Seja Bem Vindo!
loginTitlePanel = ==>>Acesso ao Tunnel Broker
loginMessage1 = Por favor, entre com os seus dados de Acesso:
loginLogin = Login :
loginPassword = Senha :
loginComment = * Os campos são de digitação sensitiva.
loginButtonLogin = Enviar
requestTitle = Tunnel Broker IPv6
requestModulo = Solitação
requestTitleTable = ==>> Informações do Túnel
requestTableLogin = Login
requestTableEndIPV4 = Seu Endereço IPv4
requestTableEndIPV6 = Seu Endereço IPv6
requestTableEndIPV4Tunnel = Endereço IPv4 do Tunnel Broker
requestTableEndIPV6Tunnel = Endereço IPv6 do Tunnel Broker
requestTableTypeTunnel = Tipo de Túnel
requestTableTypeSO = Sistema Operacional
requestButtonCreateTunnel = Criar Túnel
requestButtonRemoveTunnel = Remover Túnel
requestButtonLogout = Logout
requestEndIPV4Tunnel=200.18.108.10
requestLinkAtivaWind =./downloads/script_tb_win2Ksp2_ativa.bat
requestLinkAtivaLinx =./downloads/script_tb_linuxfedora_ativa.sh
requestLinkDesativaWind =./downloads/script_tb_win2Ksp2_desativa.bat
requestLinkDesativaLinx =./downloads/script_tb_linuxfedora_desativa.sh
requestNameAtivaWind = script_tb_win2Ksp2_ativa.
requestNameAtivaLinx = script_tb_linuxfedora_ativa
requestNameDesativaWind = script_tb_win2Ksp2_desativa
requestNameDesativaLinx = script_tb_linuxfedora_desativa

173
requestTableTitle = ==>Download de scripts para auxiliar a configuração de
sua ponta de acesso
requestTableTitleSO = Sistema Operacional
requestTableTitleScriptActive = Script de Ativação
requestTableTitleScriptDeactive = Script de Desativação
requestSOWinXP = Windows XP SP2
requestSOLinux = Linux Fedora Core 5
FailedTitle = Falha!!!!
FailedAutenticationMessage = Falha na autenticação do usuário.

•

Contém as localizações e configurações para execução de scripts.
Nome do Arquivo: scripts.properties

Conteúdo:
dirScript=/usr/local/scripts
cmdShell=bash
scriptActive=script_tserver_ativa_tunel.sh
scriptDeactive=script_tserver_desativa_tunel.sh
scriptUpdate=script_tserver_atualiza_dns.sh
fileAddWin=manutencaodinamica_adicionaregistro_usrwin.txt
fileRemoveWin=manutencaodinamica_removeregistro_usrwin.txt
fileAddLnx=manutencaodinamica_adicionaregistro_usrlnx.txt
fileRemoveLnx=manutencaodinamica_removeregistro_usrlnx.txt

d) Configuração de Aparência das Páginas JSP
•

Nome do Arquivo: style.css

Conteúdo:
@CHARSET "ISO-8859-1";
.title {
font-size:14.0pt;
font-family:Arial;
font-style: italic;
font-weight:bold;
color:black;
text-align:center;
text-autospace:none;
}
.module {
font-family:Arial;
font-weight:normal;
font-size: 12.0pt;
color:red;
text-align:center;
text-autospace:none;
}
.salutation {
font-size:12.0pt;
font-family:Arial;
font-weight:normal;
color:black;
margin-left:15%;
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text-indent:-22.75pt;
text-autospace:none;
}
.panel {
font-family:Arial;
font-weight:normal;
font-size: 12.0pt;
color:black;
}
.panel TABLE {
width: 40%;
position: relative;
margin-left: 30%;
margin-right: 30%;
vertical-align: middle;
background-color: #D8D8D8;
}
.panel TABLE table {
position: relative;
width: 80%;
margin-left: 8%;
margin-right: 8%;
vertical-align: middle;
}
.panel div {
text-align: center;
}
.panel p {
text-align: center;
}
.panel2 {
font-family:Arial;
font-weight:normal;
font-size: 12.0pt;
color:black;
}
.panel2 TABLE {
width: 80%;
position: relative;
margin-left: 10%;
margin-right: 10%;
vertical-align: middle;
font-style: italic;
font-size: 12.0pt;
font-weight: normal;
background-color: #D8D8D8;
}
.panel2 TABLE table {
position: relative;
width: 95%;
margin-left: 2%;
margin-right: 2%;
vertical-align: middle;
text-align:justify;
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text-autospace:none;
font-family:Arial;
font-style: normal;
font-weight: normal;
font-size: 10.0pt;
color:black;
border: thin;
border-style: solid;
border-color: black;
border-collapse: collapse;
}
.panel2 table table td {
border:solid windowtext 1.0pt;
margin: 0pt;
padding:0cm 2.4pt 0cm 5.4pt;
}
.panel2 div {
text-align: center;
}
.panel2 p {
text-align: center;
}
.comment {
font-size:8.0pt;
font-family:Arial;
font-style:italic;
color:black
}
.footer {
position:absolute;
bottom: 0%;
font-size: 8pt;
font-family: Arial;
font-style: italic;
color: red;
}
.msgerror {
position:relative;
margin: 20%;
font-size: 18pt;
font-family: Arial;
font-style: normal;
font-weight: bold;
color: red;
text-align: center;
}
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e) Scripts para execução pela aplicação Java
Para completar a aplicação, os seguintes scripts, já listados nos Anexos A.1 e A.3,
são adicionados no diretório “/usr/local/scripts”, o que permite a sua execução pela
aplicação:
#
#
#
#
#
#
#
#

mkdir /usr/local/scripts
cp script_tserver_ativa_tunel.sh /usr/local/scripts/.
cp script_tserver_desativa_tunel.sh /usr/local/scripts/.
cp script_tserver_atualiza_dns.sh /usr/local/scripts/.
cp manutencaodinamica_adicionaregistro_usrwin.txt /usr/local/scripts/.
cp manutencaodinamica_adicionaregistro_usrlnx.txt /usr/local/scripts/.
cp manutencaodinamica_removeregistro_usrwin.txt /usr/local/scripts/.
cp manutencaodinamica_removeregistro_usrlnx.txt /usr/local/scripts/.

f) URL para acesso ao desenvolvimento do Tunnel Broker
A URL “http://200.18.108.10:8080/TunnelBroker/faces/login.jsp” é configurada para
acesso à aplicação desenvolvida.
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ANEXO B – Informações Colhidas para a Realização de Análises
Neste anexo, são apresentadas informações colhidas no ambiente de pesquisa para
a realização de análises.

B.1 Detalhes coletados na Configuração Estática de Túnel IPv6 sobre IPv4
Seguem detalhes de configurações coletados nesta etapa de atividades em cada
elemento do ambiente de pesquisa:
a) Cliente Host Windows XP
Verificação de rastreamento de pacotes até a extremidade Tunnel Server

•

C:> tracert6 2001:12f0:502:107::10
Rastreando pacote para 2001:12f0:502:107::10
de 2001:12f0:502:107::11 acima de um máximo de 30 saltos:
1

<1 ms

<1 ms

<1 ms

2001:12f0:502:107::10

Rastreamento concluído.

Verificação de rastreamento de pacotes até a Estação localizada na rede IPv6

•

C:> tracert6 2001:12f0:502:108::14
Rastreando pacote para 2001:12f0:502:108::14
de 2001:12f0:502:107::11 acima de um máximo de 30 saltos:
1
2

<1 ms
1 ms

<1 ms
<1 ms

<1 ms
<1 ms

2001:12f0:502:107::10
2001:12f0:502:108::14

Rastreamento concluído.

•

Verificação do estado das interfaces ativas

C:> netsh interface ipv6 show interface
Consultando estado ativo...
End Med
MTU
Estado
Nome
--- ------- ------------ ----7
1
1280 Conectado
tunel01
5
2
1280 Desconectado Teredo Tunneling Pseudo-Interface
4
0
1500 Conectado
Conexão local
3
1
1280 Conectado
6to4 Pseudo-Interface
2
1
1280 Conectado
Automatic Tunneling Pseudo-Interface
1
0
1500 Conectado
Loopback Pseudo-Interface
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•

Detalhes da interface tunel01, referente ao túnel IPv6 sobre IPv4

C:> netsh interface ipv6 show interface tunel01
Consultando estado ativo...
------------------------------------------------------------------------Interface 7: tunel01
Tipo end
--------Manual
vínculo

Estado DAD Vida v l.
Vida pref.
Endereço
---------- --------------------------------------------Preferencial
infinite
infinite 2001:12f0:502:107::11
Preferencial
infinite
infinite fe80::7:c812:6b0b

Nome da conexão
: tunel01
GUID
: {17B499E4-64E2-88CF-CD35-5022D694AC54}
Estado
: Conectado
Medida
: 1
Link MTU
: 1280 bytes
Link MTU verdadeiro
: 65515 bytes
Limite de salto atual
: 128
Tempo alcançável
: 29s
Tempo básico alcançável
: 30s
Intervalo de retransmissão : 1s
Transmissões DAD
: 1
Sufixo DNS
:
Firewall
: disabled
Comprim. do prefixo do site : 48 bits
Identificador de zona para vínculo
: 7
Identificador de zona para Site
: 4
Usa descoberta de vizinho
: Não
Envia anúncios de rota
: Não
Encaminha pacotes
: Sim
Endereço da camada de link
: 200.18.107.11
End. da camada de link remota: 200.18.108.10

•

Verificação dos endereços IPv6 em cada interface ativa

C:> netsh interface ipv6 show address
Consultando estado ativo...
Interface 7: tunel01
Tipo end
Estado DAD Vida v l.
Vida pref.
Endereço
--------- ---------- --------------------------------------------Manual
Preferencial
infinite
infinite 2001:12f0:502:107::11
vinculo
Preferencial
infinite
infinite fe80::7:c812:6b0b
Interface 5: Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Tipo end
Estado DAD Vida v l.
Vida pref.
Endereço
--------- ---------- --------------------------------------------vínculo
Preferencial
infinite
infinite fe80::ffff:ffff:fffd
Interface 4: Conexão local
Tipo end
Estado DAD Vida v l.
Vida pref.
Endereço
--------- ---------- --------------------------------------------vínculo
Preferencial
infinite
infinite fe80::2c0:9fff:fe63:e8eb
Interface 2: Automatic Tunneling Pseudo-Interface
Tipo end
Estado DAD Vida v l.
Vida pref.
Endereço
--------- ---------- --------------------------------------------vínculo
Preferencial
infinite
infinite fe80::5efe:200.18.107.11
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Interface 1: Loopback Pseudo-Interface
Tipo end
Estado DAD Vida v l.
Vida pref.
Endereço
--------- ---------- --------------------------------------------Auto-retorno Preferencial
infinite
infinite ::1
vínculo
Preferencial
infinite
infinite fe80::1

•

Detalhes da tabela de roteamento

C:> netsh interface ipv6 show routes
Consultando estado ativo...
Publicar
------no
no

•

Tipo
----Manual
Manual

Med
--1
1

Prefixo
---------------------::/0
2001:12f0:502:107::/64

Önd
--7
7

Gateway/Nome interface
-----------------------2001:12f0:502:107::10
tunel01

Verificação de endereços IPv6 vizinhos

C:> netsh interface ipv6 show neighbors
Interface 7: tunel01
Endereço Internet
-----------------------------------------2001:12f0:502:107::10
2001:12f0:502:107::20
2001:12f0:502:107::13
2001:12f0:502:107::11
fe80::7:c812:6b0b

Endereço físico
----------------200.18.108.10
200.18.108.10
200.18.108.10
200.18.107.11
200.18.107.11

Tipo
----------Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

Interface 5: Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Endereço Internet
Endereço físico
---------------------------------------------------------fe80::ffff:ffff:fffd
0.0.0.0:0

Tipo
----------Permanente

Interface 4: Conexão local
Endereço Internet
-----------------------------------------fe80::2c0:9fff:fe63:e8eb

Endereço físico
----------------00-c0-9f-63-e8-eb

Tipo
----------Permanente

Interface 3: 6to4 Pseudo-Interface
Endereço Internet
-----------------------------------------2002:c812:6b0b::c812:6b0b

Endereço físico
----------------200.18.107.11

Tipo
----------Permanente

Interface 2: Automatic Tunneling Pseudo-Interface
Endereço Internet
Endereço f¡sico
---------------------------------------------------------fe80::5efe:200.18.107.11
127.0.0.1

Tipo
----------Permanente

Interface 1: Loopback Pseudo-Interface
Endereço Internet
-----------------------------------------fe80::1
::1

Tipo
----------Permanente
Permanente

Endereço físico
-----------------
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•

Verificação da tabela de cache de destinos IPv6

C:> netsh interface ipv6 show destinationcache
Interface 7: tunel01
PMTU Endereço de destino
---- ---------------------------------1280 2001:12f0:502:108::14
1280 2001:12f0:502:108::10
1280 2001:12f0:502:107::20
1280 2001:12f0:502:107::13
1280 2001:12f0:502:107::10
1280 2001:12f0:502:107::11

•

End próximo salto
----------------------2001:12f0:502:107::10
2001:12f0:502:107::10
2001:12f0:502:107::20
2001:12f0:502:107::13
2001:12f0:502:107::10
2001:12f0:502:107::11

Verificação das permissões para tráfego ICMP

C:> netsh firewall show icmpsetting
Configuração ICMP para o perfil Domínio:
Modo
Tipo Descrição
------------------------------------------------------------------Habilit 3
Permitir destino de saída inacessível
Habilit 8
Permitir solicitação de eco de entrada
Habilit 9
Permitir solicitação de roteador de entrada
Configuração ICMP para o perfil Padrão:
Modo
Tipo Descrição
------------------------------------------------------------------Habilit 2
Permitir pacote de saída grande demais
Habilit 3
Permitir destino de saída inacessível
Habilit 4
Permitir retardamento da origem de saída
Habilit 5
Permitir redirecionamento
Habilit 8
Permitir solicitação de eco de entrada
Habilit 9
Permitir solicitação de roteador de entrada
Habilit 11
Permitir tempo de saída excedido
Habilit 12
Permitir problema de parâmetro de saída
Habilit 13
Permitir solicitação de carimbo de data/hora de entrada
Habilit 17
Permitir solicitação de máscara de entrada

b) Cliente Host Linux (Linux Fedora Core 5)
•

Verificação de rastreamento de pacotes até a extremidade Tunnel Server

# traceroute6 2001:12f0:502:107::20
traceroute to 2001:12f0:502:107::20 (2001:12f0:502:107::20), 30 hops max,
40 byte packets
1 2001:12f0:502:107::20 (2001:12f0:502:107::20) 0.469 ms
0.451 ms
0.385 ms

•

Verificação de rastreamento de pacotes até a Estação localizada na rede IPv6

# traceroute6 2001:12f0:502:108::14
traceroute to 2001:12f0:502:108::14 (2001:12f0:502:108::14), 30 hops max,
40 byte packets
1 2001:12f0:502:107::20 (2001:12f0:502:107::20) 0.475 ms
0.430 ms
0.474 ms
2 2001:12f0:502:108::14 (2001:12f0:502:108::14) 4.866 ms * *
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•

Verificação da configuração das interfaces ativas

# ifconfig
eth0
Link encap:Ethernet Endereço de HW 00:E0:7D:AE:2C:68
inet end.: 200.18.107.13 Bcast:200.18.107.255 Masc:255.255.255.0
endereço inet6: fe80::2e0:7dff:feae:2c68/64 Escopo:Link
UP BROADCASTRUNNING MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
RX packets:4275 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3458 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
colisões:0 txqueuelen:1000
RX bytes:383909 (374.9 KiB) TX bytes:293199 (286.3 KiB)
IRQ:9 Endereço de E/S:0x2f00
lo

Link encap:Loopback Local
inet end.: 127.0.0.1 Masc:255.0.0.0
endereço inet6: ::1/128 Escopo:Máquina
UP LOOPBACKRUNNING MTU:16436 Métrica:1
RX packets:5915 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5915 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
colisões:0 txqueuelen:0
RX bytes:7684891 (7.3 MiB) TX bytes:7684891 (7.3 MiB)

tunel02

Link encap:IPv6 sobre IPv4
endereço inet6: 2001:12f0:502:107::13/64 Escopo:Global
endereço inet6: fe80::c812:6b0d/128 Escopo:Link
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MTU:1480 Métrica:1
RX packets:605 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:461 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
colisões:0 txqueuelen:0
RX bytes:61336 (59.8 KiB) TX bytes:55276 (53.9 KiB)

•

Verificação dos endereços IPv6 em cada interface ativa

# ip -6 address show
1: lo: <LOOPBACK,UP> mtu 16436
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qlen 1000
inet6 fe80::2e0:7dff:feae:2c68/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
4: tunel02@NONE: <POINTOPOINT,NOARP,UP> mtu 1480
inet6 2001:12f0:502:107::13/64 scope global
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::c812:6b0d/128 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever

•

Verificação do estado das interfaces ativas

# ip -6 link show
1: lo: <LOOPBACK,UP> mtu 16436 qdisc noqueue
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
link/ether 00:e0:7d:ae:2c:68 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: sit0: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop
link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
4: tunel02@NONE: <POINTOPOINT,NOARP,UP> mtu 1480 qdisc noqueue
link/sit 200.18.107.13 peer 200.18.108.10
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•

Detalhes dos túneis existentes

# ip -6 tunnel show
sit0: ipv6/ip remote any local any ttl 64 nopmtudisc
tunel02: ipv6/ip remote 200.18.108.10 local 200.18.107.13

•

ttl 64

Detalhes da tabela de roteamento mostrados de duas formas

# ip -6 route show
2001:12f0:502:107::/64 via :: dev tunel02 metric 256 expires 21324857sec
mtu 1480 advmss 1420 metric 10 4294967295
fe80::/64 dev eth0 metric 256 expires 21322229sec mtu 1500 advmss 1440
metric 10 4294967295
fe80::/64 via :: dev tunel02 metric 256 expires 21324778sec mtu 1480
advmss 1420 metric 10 4294967295
ff00::/8 dev eth0 metric 256 expires 21322229sec mtu 1500 advmss 1440
metric 10 4294967295
ff00::/8 dev tunel02 metric 256 expires 21324778sec mtu 1480 advmss 1420
metric 10 4294967295
default via 2001:12f0:502:107::20 dev tunel02 metric 15 expires
21325222sec mtu 1480 advmss 1420 metric 10 4294967295
# route -A inet6
ou
# netstat -rnA inet6
Tabela de Roteamento IPv6 do Kernel
Destino
Próximo "Hop"
Opções Métrica Ref Uso Iface
::1/128
*
U
0
1
1 lo
2001:12f0:502:107::13/128
*
U
0 400
1 lo
2001:12f0:502:107::/64
*
U
256 695
0 tunel02
fe80::c812:6b0d/128
*
U
0
0
1 lo
fe80::2e0:7dff:feae:2c68/128 *
U
0
0
1 lo
fe80::/64
*
U
256
0
0 eth0
fe80::/64
*
U
256
0
0 tunel02
ff00::/8
*
U
256
0
0 eth0
ff00::/8
*
U
256
0
0 tunel02
*/0
2001:12f0:502:107::20 UG
15 89
0 tunel02

c) Servidor de Tunnel Broker/Tunnel Server (Linux Fedora Core 5)
•

Verificação de rastreamento de pacotes até o Cliente Host Windows XP

# traceroute6 2001:12f0:502:107::11
traceroute to 2001:12f0:502:107::11 (2001:12f0:502:107::11), 30 hops max,
40 byte packets
1 * * *
2 * * *
3 * * *
4 * * *
5 * * *
6 * * *
7 * * *
8 * * *
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

# ping6 2001:12f0:502:107::11 -c 5
PING 2001:12f0:502:107::11(2001:12f0:502:107::11) 56 data bytes
64 bytes from 2001:12f0:502:107::11: icmp_seq=0 ttl=128 time=0.633
64 bytes from 2001:12f0:502:107::11: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.281
64 bytes from 2001:12f0:502:107::11: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.328
64 bytes from 2001:12f0:502:107::11: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.279
64 bytes from 2001:12f0:502:107::11: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.335

ms
ms
ms
ms
ms

--- 2001:12f0:502:107::11 ping statistics --5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.279/0.371/0.633/0.133 ms, pipe 2

Embora as provas de conectividade entre o Servidor Tunnel Broker e o Cliente Host
Windows XP com o comando “ping6” sejam positivos, não há a mesma resposta ao
comando de trace. Segundo Beijnum (2006), a pilha IPv6 do Windows XP Service
Pack 2 não está preparada para devolver respostas aos comandos de trace.
•

Verificação de rastreamento de pacotes até o Cliente Host Linux

# traceroute6 2001:12f0:502:107::13
traceroute to 2001:12f0:502:107::13 (2001:12f0:502:107::13), 30 hops max,
40 byte packets
1 2001:12f0:502:107::13 (2001:12f0:502:107::13) 0.741 ms
0.576 ms
0.482 ms

•

Verificação da configuração das interfaces ativas

# ifconfig
eth0
Link encap:Ethernet Endereço de HW 00:E0:7D:D5:C7:B4
inet end.: 200.18.107.10 Bcast:200.18.107.255 Masc:255.255.255.0
endereço inet6: fe80::2e0:7dff:fed5:c7b4/64 Escopo:Link
UP BROADCASTRUNNING MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
RX packets:9631 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:9986 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
colisões:0 txqueuelen:1000
RX bytes:818635 (799.4 KiB) TX bytes:941250 (919.1 KiB)
IRQ:18 Endereço de E/S:0xc00
eth1

Link encap:Ethernet Endereço de HW 00:06:4F:38:19:2B
inet end.: 200.18.108.10 Bcast:200.18.108.255 Masc:255.255.255.0
endereço inet6: 2001:12f0:502:108::10/64 Escopo:Global
endereço inet6: fe80::206:4fff:fe38:192b/64 Escopo:Link
UP BROADCASTRUNNING MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
RX packets:1362 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2810 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
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colisões:0 txqueuelen:1000
RX bytes:147681 (144.2 KiB) TX bytes:190647 (186.1 KiB)
IRQ:19 Endereço de E/S:0x4800
lo

Link encap:Loopback Local
inet end.: 127.0.0.1 Masc:255.0.0.0
endereço inet6: ::1/128 Escopo:Máquina
UP LOOPBACKRUNNING MTU:16436 Métrica:1
RX packets:2585 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2585 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
colisões:0 txqueuelen:0
RX bytes:2584635 (2.4 MiB) TX bytes:2584635 (2.4 MiB)

tunel01

Link encap:IPv6 sobre IPv4
endereço inet6: 2001:12f0:502:107::10/64 Escopo:Global
endereço inet6: fe80::c812:6c0a/128 Escopo:Link
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MTU:1480 Métrica:1
RX packets:256 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:517 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
colisões:0 txqueuelen:0
RX bytes:24176 (23.6 KiB) TX bytes:63556 (62.0 KiB)

tunel02

Link encap:IPv6 sobre IPv4
endereço inet6: 2001:12f0:502:107::20/64 Escopo:Global
endereço inet6: fe80::c812:6c0a/128 Escopo:Link
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MTU:1480 Métrica:1
RX packets:191 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:462 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
colisões:0 txqueuelen:0
RX bytes:19944 (19.4 KiB) TX bytes:55064 (53.7 KiB)

•

Verificação dos endereços IPv6 em cada interface ativa

# ip -6 address show
1: lo: <LOOPBACK,UP> mtu 16436
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qlen 1000
inet6 fe80::2e0:7dff:fed5:c7b4/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qlen 1000
inet6 2001:12f0:502:108::10/64 scope global
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::206:4fff:fe38:192b/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
5: tunel02@NONE: <POINTOPOINT,NOARP,UP> mtu 1480
inet6 2001:12f0:502:107::20/64 scope global
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::c812:6c0a/128 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
6: tunel01@NONE: <POINTOPOINT,NOARP,UP> mtu 1480
inet6 2001:12f0:502:107::10/64 scope global
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::c812:6c0a/128 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
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•

Verificação do estado das interfaces ativas

# ip -6 link show
1: lo: <LOOPBACK,UP> mtu 16436 qdisc noqueue
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
link/ether 00:e0:7d:d5:c7:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
link/ether 00:06:4f:38:19:2b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: sit0: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop
link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
5: tunel02@NONE: <POINTOPOINT,NOARP,UP> mtu 1480 qdisc noqueue
link/sit 200.18.108.10 peer 200.18.107.13
6: tunel01@NONE: <POINTOPOINT,NOARP,UP> mtu 1480 qdisc noqueue
link/sit 200.18.108.10 peer 200.18.107.11

•

Detalhes dos túneis existentes

# ip -6 tunnel show
sit0: ipv6/ip remote any local any ttl 64 nopmtudisc
tunel02: ipv6/ip remote 200.18.107.13 local 200.18.108.10
tunel01: ipv6/ip remote 200.18.107.11 local 200.18.108.10

•

ttl 64
ttl 64

Detalhes da tabela de roteamento mostradas de duas formas

# ip -6 route show
2001:12f0:502:107::11 dev tunel01 metric 15 expires 21330090sec mtu 1480
advmss 1420 metric 10 4294967295
2001:12f0:502:107::13 dev tunel02 metric 15 expires 21330236sec mtu 1480
advmss 1420 metric 10 4294967295
2001:12f0:502:107::/64 via :: dev tunel02 metric 256 expires 21325644sec
mtu 1480 advmss 1420 metric 10 4294967295
2001:12f0:502:107::/64 via :: dev tunel01 metric 256 expires 21326453sec
mtu 1480 advmss 1420 metric 10 4294967295
2001:12f0:502:108::/64 dev eth1 metric 256 expires 21325109sec mtu 1500
advmss 1440 metric 10 4294967295
fe80::/64 dev eth0 metric 256 expires 21324023sec mtu 1500 advmss 1440
metric 10 4294967295
fe80::/64 dev eth1 metric 256 expires 21324025sec mtu 1500 advmss 1440
metric 10 4294967295
fe80::/64 via :: dev tunel02 metric 256 expires 21325617sec mtu 1480
advmss 1420 metric 10 4294967295
fe80::/64 via :: dev tunel01 metric 256 expires 21326430sec mtu 1480
advmss 1420 metric 10 4294967295
ff00::/8 dev eth0 metric 256 expires 21324023sec mtu 1500 advmss 1440
metric 10 4294967295
ff00::/8 dev eth1 metric 256 expires 21324025sec mtu 1500 advmss 1440
metric 10 4294967295
ff00::/8 dev tunel02 metric 256 expires 21325617sec mtu 1480 advmss 1420
metric 10 4294967295
ff00::/8 dev tunel01 metric 256 expires 21326430sec mtu 1480 advmss 1420
metric 10 4294967295
unreachable default dev lo proto none metric -1 error -101 metric 10 255
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# route -A inet6
ou
# netstat -rnA inet6
Tabela de Roteamento IPv6 do Kernel
Destino
Próximo "Hop"
Opções Métrica Ref Uso Iface
::1/128
*
U
0
3
1 lo
2001:12f0:502:107::/128
*
U
0
0
2 lo
2001:12f0:502:107::/128
*
U
0
0
2 lo
2001:12f0:502:107::10/128
*
U
0 173
1 lo
2001:12f0:502:107::11/128
*
U
15
0
0 tunel01
2001:12f0:502:107::13/128
*
U
15
0
0 tunel02
2001:12f0:502:107::20/128
*
U
0 230
1 lo
2001:12f0:502:107::/64
*
U
256 404
0 tunel02
2001:12f0:502:107::/64
*
U
256 92
0 tunel01
2001:12f0:502:108::/128
*
U
0
0
2 lo
2001:12f0:502:108::10/128
*
U
0 203
1 lo
2001:12f0:502:108::/64
*
U
256
0
0 eth1
fe80::/128
*
U
0
0
2 lo
fe80::/128
*
U
0
0
2 lo
fe80::c812:6c0a/128
*
U
0
0
1 lo
fe80::c812:6c0a/128
*
U
0
0
1 lo
fe80::206:4fff:fe38:192b/128 *
U
0 40
1 lo
fe80::2e0:7dff:fed5:c7b4/128 *
U
0
0
1 lo
fe80::/64
*
U
256
0
0 eth0
fe80::/64
*
U
256
0
0 eth1
fe80::/64
*
U
256
0
0 tunel02
fe80::/64
*
U
256
0
0 tunel01
ff00::/8
*
U
256
0
0 eth0
ff00::/8
*
U
256
0
0 eth1
ff00::/8
*
U
256
0
0 tunel02
ff00::/8
*
U
256
0
0 tunel01

d) Estação da Rede IPv6 (Windows 2000 SP 4)
Verificação de rastreamento de pacotes até o Cliente Host Windows XP

•

C:> tracert6 2001:12f0:502:107::11
Tracing route to 2001:12f0:502:107::11
over a maximum of 30 hops:
1
2

<1 ms
1 ms

<1 ms
<1 ms

<1 ms
<1 ms

2001:12f0:502:108::10
2001:12f0:502:107::11

Trace complete.

Verificação de rastreamento de pacotes até default gateway, Servidor de Tunnel
Broker/Tunnel Server

•

C:> tracert6 2001:12f0:502:108::10
Tracing route to 2001:12f0:502:108::10
over a maximum of 30 hops:
1

<1 ms

Trace complete.

<1 ms

<1 ms

2001:12f0:502:108::10
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•

Verificação da configuração das interfaces ativas

C:> ipv6 if
Interface 6 (site 1): 6-over-4 Virtual Interface
uses Neighbor Discovery
link-level address: 169.254.70.92
preferred address fe80::a9fe:465c, infinite/infinite
multicast address ff02::1, 1 refs, not reportable
multicast address ff02::1:fffe:465c, 1 refs, last reporter
link MTU 1280 (true link MTU 65515)
current hop limit 128
reachable time 35000ms (base 30000ms)
retransmission interval 1000ms
DAD transmits 1
Interface 3 (site 1): Conexão de rede local
uses Neighbor Discovery
link-level address: 00-60-08-92-d4-12
preferred address 2001:12f0:502:108::14, infinite/infinite
preferred address fe80::260:8ff:fe92:d412, infinite/infinite
multicast address ff02::1, 1 refs, not reportable
multicast address ff02::1:ff92:d412, 1 refs, last reporter
multicast address ff02::1:ff00:14, 1 refs, last reporter
link MTU 1500 (true link MTU 1500)
current hop limit 128
reachable time 28500ms (base 30000ms)
retransmission interval 1000ms
DAD transmits 1
Interface 2 (site 0): Tunnel Pseudo-Interface
does not use Neighbor Discovery
link-level address: 0.0.0.0
preferred address ::169.254.70.92, infinite/infinite
link MTU 1280 (true link MTU 65515)
current hop limit 128
reachable time 0ms (base 0ms)
retransmission interval 0ms
DAD transmits 0
Interface 1 (site 0): Loopback Pseudo-Interface
does not use Neighbor Discovery
link-level address:
preferred address ::1, infinite/infinite
link MTU 1500 (true link MTU 1500)
current hop limit 1
reachable time 0ms (base 0ms)
retransmission interval 0ms
DAD transmits 0

•

Detalhes da interface de conexão de rede local 3, interface de configuração IPv6

C:> ipv6 if 3
Interface 3 (site 1): Conexão de rede local
uses Neighbor Discovery
link-level address: 00-60-08-92-d4-12
preferred address 2001:12f0:502:108::14, infinite/infinite
preferred address fe80::260:8ff:fe92:d412, infinite/infinite
multicast address ff02::1, 1 refs, not reportable
multicast address ff02::1:ff92:d412, 1 refs, last reporter
multicast address ff02::1:ff00:14, 1 refs, last reporter
link MTU 1500 (true link MTU 1500)
current hop limit 128
reachable time 28500ms (base 30000ms)
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retransmission interval 1000ms
DAD transmits 1

•

Detalhes da tabela de roteamento

C:> ipv6 rt
::/96 -> 2 pref 0 (lifetime infinite)
2001::/16 -> 3/2001:12f0:502:108::10 pref 0 (lifetime infinite)

189
B.2 Detalhes coletados na Configuração do Servidor de DNS
Seguem detalhes de configurações coletados nesta etapa de atividades:
a) Servidor de Tunnel Broker/Tunnel Server (Linux Fedora Core 5)
•

Verificação da ocorrência ou não de problemas de configuração nos arquivos de
zonas

# named-checkzone terra.lab.br /var/named/localhost.zone
zone terra.lab.br/IN: loaded serial 902
OK
# named-checkzone terra.lab.br /var/named/named.ipv6.lab.br
zone terra.lab.br/IN: loaded serial 1997022814
OK
# named-checkzone terra.lab.br /var/named/named.ipv6.hosts
zone terra.lab.br/IN: loaded serial 1997024809
OK
# named-checkzone terra.lab.br /var/named/named.ipv6.redelocal
zone terra.lab.br/IN: loaded serial 1997023802
OK

•

Verificação das mensagens de saída ao iniciar o Servidor de DNS

# named-checkconf
# named –u named
# tail –f /var/log/messages
Jan 7 03:28:05 terra named[2541]: starting BIND 9.3.2 -u named
Jan 7 03:28:05 terra named[2541]: found 1 CPU, using 1 worker thread
Jan 7 03:28:05 terra named[2541]: loading configuration from
'/etc/named.conf'
Jan 7 03:28:05 terra named[2541]: listening on IPv6 interfaces, port 53
Jan 7 03:28:05 terra named[2541]: binding TCP socket: address in use
Jan 7 03:28:05 terra named[2541]: listening on IPv4 interface lo,
127.0.0.1#53
Jan 7 03:28:05 terra named[2541]: binding TCP socket: address in use
Jan 7 03:28:05 terra named[2541]: listening on IPv4 interface eth0,
200.18.107.10#53
Jan 7 03:28:05 terra named[2541]: binding TCP socket: address in use
Jan 7 03:28:05 terra named[2541]: listening on IPv4 interface eth1,
200.18.108.10#53
Jan 7 03:28:05 terra named[2541]: binding TCP socket: address in use
Jan 7 03:28:05 terra named[2541]: couldn't add command channel
127.0.0.1#953: address in use
Jan 7 03:28:05 terra named[2541]: couldn't add command channel ::1#953:
address in use
Jan 7 03:28:05 terra named[2541]: zone 0.0.127.in-addr.arpa/IN: loaded
serial 902
Jan 7 03:28:05 terra named[2541]: zone
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa/IN:
loaded serial 902
Jan 7 03:28:05 terra named[2541]: zone
7.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa/IN: loaded serial 1997024809
Jan 7 03:28:05 terra named[2541]: zone
8.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa/IN: loaded serial 1997023802
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Jan 7 03:28:05 terra named[2541]: zone terra.lab.br/IN: loaded serial
1997022814
Jan 7 03:28:05 terra named[2541]: zone localhost/IN: loaded serial 902
Jan 7 03:28:05 terra named[2541]: running
Jan 7 03:28:05 terra named[2541]: zone 0.0.127.in-addr.arpa/IN: sending
notifies (serial 902)
Jan 7 03:28:05 terra named[2541]: zone
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa/IN:
sending notifies (serial 902)
Jan 7 03:28:05 terra named[2541]: client 127.0.0.1#32775: received notify
for zone '0.0.127.in-addr.arpa'
Jan 7 03:28:05 terra named[2541]: client ::1#32776: received notify for
zone '0.0.127.in-addr.arpa'
Jan 7 03:28:05 terra named[2541]: client ::1#32776: received notify for
zone
'0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa'
Jan 7 03:28:05 terra named[2541]: client 127.0.0.1#32775: received notify
for zone
'0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa'
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B.3 Detalhes coletados com respeito à Resolução de Nomes
Seguem detalhes coletados nesta etapa de atividades em que se utilizam as
ferramentas de diagnósticos “dig” e “host”. Essas ferramentas são utilizadas para
pesquisas no Servidor de DNS. O “dig” é mais versátil e completo, visto que informa
inclusive as zonas que contêm os registros solicitados para consulta, enquanto que
o “host” é mais simples, apenas executando a conversão de nomes em endereços e
vice-versa.
a) Servidor de Tunnel Broker/Tunnel Server (Linux Fedora Core 5)
•

Verificação de diagnósticos sobre a resolução de nomes com o utilitário “dig”

# dig usrlnx.terra.lab.br any
; <<>> DiG 9.3.2 <<>> usrlnx.terra.lab.br any
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 19107
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1
;; QUESTION SECTION:
;usrlnx.terra.lab.br.

IN

ANY

;; ANSWER SECTION:
usrlnx.terra.lab.br.

86400 IN

AAAA

2001:12f0:502:107::13

;; AUTHORITY SECTION:
ns.terra.lab.br.

86400 IN

NS

ns.terra.lab.br.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns.terra.lab.br.
86400 IN
;;
;;
;;
;;

AAAA

2001:12f0:502:108::10

Query time: 1 msec
SERVER: 200.18.108.10#53(200.18.108.10)
WHEN: Wed Dec 13 23:05:08 2006
MSG SIZE rcvd: 107

# dig saturno.terra.lab.br aaaa
; <<>> DiG 9.3.2 <<>> saturno.terra.lab.br aaaa
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 8616
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1
;; QUESTION SECTION:
;saturno.terra.lab.br.

IN

AAAA

;; ANSWER SECTION:
saturno.terra.lab.br.

86400 IN

AAAA

2001:12f0:502:108::14

;; AUTHORITY SECTION:
ns.terra.lab.br.

86400 IN

NS

ns.terra.lab.br.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns.terra.lab.br.
86400 IN
;; Query time: 1 msec

AAAA

2001:12f0:502:108::10
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;; SERVER: 200.18.108.10#53(200.18.108.10)
;; WHEN: Wed Dec 13 23:06:18 2006
;; MSG SIZE rcvd: 108
# dig usrwin.terra.lab.br aaaa
; <<>> DiG 9.3.2 <<>> usrwin.terra..lab.br aaaa
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 3232
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1
;; QUESTION SECTION:
;usrwin.terra.lab.br.

IN

AAAA

;; ANSWER SECTION:
usrwin.terra.lab.br.

86400 IN

AAAA

2001:12f0:502:107::11

;; AUTHORITY SECTION:
ns.terra.lab.br.

86400 IN

NS

ns.terra.lab.br.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns.terra.lab.br.
86400 IN
;;
;;
;;
;;

AAAA

2001:12f0:502:108::10

Query time: 1 msec
SERVER: 200.18.108.10#53(200.18.108.10)
WHEN: Wed Dec 13 23:06:40 2006
MSG SIZE rcvd: 107

# dig localhost any
; <<>> DiG 9.3.2 <<>> localhost any
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 11218
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2
;; QUESTION SECTION:
;localhost.

IN

ANY

IN

SOA

localhost. root.lab.br. 802 10800 900

IN
IN
IN

NS
A
AAAA

localhost.
127.0.0.1
::1

;; ADDITIONAL SECTION:
localhost.
86400 IN
localhost.
86400 IN

A
AAAA

127.0.0.1
::1

;; ANSWER SECTION:
localhost.
86400
604800 86400
localhost.
86400
localhost.
86400
localhost.
86400

;;
;;
;;
;;

Query time: 1 msec
SERVER: 200.18.108.10#53(200.18.108.10)
WHEN: Wed Dec 13 23:05:53 2006
MSG SIZE rcvd: 176
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•

Verificação de resolução de nomes com o utilitário “host”

# host usrlnx.terra.lab.br
usrlnx.terra.lab.br has IPv6 address 2001:12f0:502:107::13
# host saturno.terra.lab.br
saturno.terra.lab.br has IPv6 address 2001:12f0:502:108::14
# host usrwin.terra.lab.br
usrwin.terra.lab.br has IPv6 address 2001:12f0:502:107::11
# host localhost
localhost has address 127.0.0.1
localhost has IPv6 address ::1
# host 2001:12f0:502:108::10
0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa
domain name pointer
ns.terra.lab.br.8.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa.
# host 2001:12f0:502:108::14
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa
domain name pointer
estacao.terra.lab.br.8.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa.
# host 2001:12f0:502:107::10
0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa
domain name pointer
ns.terra.lab.br.7.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa.
# host 2001:12f0:502:107::11
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa
domain name pointer usrwin.terra.lab.br.
# host 2001:12f0:502:107::13
3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7.0.1.0.2.0.5.0.0.f.2.1.1.0.0.2.ip6.arpa
domain name pointer usrlnx.terra.lab.br.
# host ::1
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa
domain name pointer
localhost.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6
.arpa.
# host 127.0.0.1
1.0.0.127.in-addr.arpa domain name pointer localhost.0.0.127.in-addr.arpa.

