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RESUMO
A arquitetura TCP/IP na versão 6 do protocolo IP dispõe de dois
mecanismos de provisionamento automáticos de endereços e serviços de rede, o
DHCPv6 e o SLAAC. Os mecanismos DHCPv6 e SLAAC embora possuam
características similares quanto à sua natureza automática de alocação de IPv6,
possuem diferenças em seus aspectos de segurança, desempenho,
escalabilidade e disponibilidade. Para identificar estas diferenças esta
dissertação por meio de experimentos e pesquisas bibliográficas analisa
comparativamente os mecanismos DHCPv6 e SLAAC e as suas aplicabilidades
nas arquiteturas de redes corporativas mais difundidas, como a DMZ, escritório
local e remoto e wireless. Os resultados e análises dos experimentos realizados
nesta pesquisa pretendem servir de apoio aos arquitetos e administradores de
rede na tomada de decisão sobre qual mecanismo de provisionamento de
endereço IPv6 utilizar na rede.

Palavras-chave: IPV6; DHCPv6; SLAAC; Provisionamento de endereço de rede.

ABSTRACT
IPv6 Address Provisioning: Analysis of SLAAC and DHCPv6 mechanisms
The TCP/IP architecture in the IP protocol version 6 has two automatic
provisioning mechanisms of services and network addresses, DHCPv6 and
SLAAC. These mechanisms, DHCPv6 and SLAAC although have the same
characteristics concerning to automatic IPv6 allocation, they have differences in
its security, performance, scalability and availability aspects. In order to identify
these differences this research analyzes both mechanisms, DHCPv6 and SLAAC,
its aplicabilities in the most common network architecture, such as DMZ, local and
remote office and wireless network. The results and analysis of the experiments
done in this research intend to support the architectures and network
administrators to make decisions of which is the most appropriated IPv6
provisioning mechanism in their network.

Keywords: IPv6; DHCPv6; SLAAC; Network Address Provisioning.

Lista de Ilustrações

Figura 1 - Topologia dos experimentos de escalabilidade....................................22
Figura 2 - Topologia dos experimentos de disponibilidade...................................23
Figura 3 - Fluxo de comunicação stateful.............................................................31
Figura 4 - Arquitetura de rede para o mecanismo Prefix Delegation ....................32
Figura 5 - Cabeçalhos IPv4 e Ipv6 .......................................................................37
Figura 6 - Formato do endereço IPv6 Link Local Address....................................42
Figura 7 - Conversão de endereço IEEE802 para EUI-64....................................43
Figura 8 - Endereço multicast SSM – Source-specific multicast ..........................49
Figura 9 - Mapeamento de endereço IPv6 Multicast na camada de enlace.........50
Figura 10 - Formato de endereço IPv6 anycast EUI-64 .......................................52
Figura 11 - Formato de endereço IPv6 anycast reservado...................................52
Figura 12 - Cabeçalho IPv6 apontando next-header ICMPv6 ..............................54
Figura 13 - Fluxos de estados de acessibilidade dos nós vizinhos ......................79
Figura 14 - Estados do endereço IPv6 em função de seu tempo de vida ............83
Figura 15 - Fluxograma de preenchimento do campo peer-address....................89
Figura 16 - Arquitetura Lógica da vulnerabilidade do processo RD .....................92
Figura 17 - Topologia de Rede – Experimento Desempenho.............................103
Figura 18-1 - Sniffer do processo Router Discovery...........................................105
Figura 19 - Coleta de log via sniffer do processo DAD.......................................106
Figura 20-2 - Coleta de log via sniffer do processo MLD e MLDv2 ....................108
Figura 21-2 - DHCPv6 Stateless – Solicitação e Serviço ...................................109
Figura 22 - Coleta de log via sniffer do mecanismo DHCPv6.............................110
Figura 23-2 - Logs de rede coletados via sniffer dos processos DAD e RD.......114
Figura 24-2 - Tempo de alocação de endereço IPv6 Global via DHCPv6..........115

Figura 25 - Topologia para simulação de rede remota.......................................117
Figura 26 - Reendereçamento de rede – anúncio de novo prefixo e DAD .........119
Figura 27-2 - Tabela de rota do nó de rede IPv6................................................120
Figura 28 – Detalhe do Log de rede dos processo DAD e RD ...........................127
Figura 29 - Cenário dos experimentos tolerância a falha - SLAAC. ...................129
Figura 30 - Detalhe Alocação de endereço IPv6 ................................................129
Figura 31 – Detalhe do Log de rede dos processo DAD e RD ...........................130
Figura 32 – Estação pingando a interface externa do roteador da rede.............130
Figura 33 – Detalhe do Log de rede coletados via sniffer dos processo NUD ...131
Figura 34 - Fluxo de mensagens para reconexão de estação............................132
Figura 35 - Cenário dos experimentos tolerância a falha – DHCPv6. ................133
Figura 39 – Configurações do Servidor 1...........................................................177
Figura 40 – Configuração do Servidor 1 – DHCP Server ...................................178
Figura 41 – Configurações do Servidor 2...........................................................179
Figura 42 – Configuração do Servidor 2 – DHCP Server ...................................180
Figura 43 – Configurações da Estação Windows 2007......................................181
Figura 44 – Configurações da Estação Windows XP .........................................182
Figura 45 – Configurações da Estação Linux Ubuntu ........................................182
Figura 46 – Configurações da Estação Dibbler ..................................................183
Figura 36 – Topologia 1 – Rede Local ...............................................................184
Figura 37 – Topologia 2 – Rede Remota............................................................185
Figura 38 – Topologia 3 – Rede Remota............................................................186
Figura 47 – Provisionamento Windows XP – Dibbler .........................................212
Figura 48 – Provisionamento Windows Win2007 ...............................................212
Figura 49 – Provisionamento Ubuntu – Dibbler..................................................213
Figura 50 – Provisionamento Windows XP local – SLLAC.................................213

Figura 51 – Provisionamento Ubuntu local - SLAAC..........................................213
Figura 53 – Provisionamento Windows2007 – SLAAC ......................................214
Figura 53 – Log de rede – Tempo de Alocação de Endereço ............................214
Figura 54 – Log de rede – Provisionamento Ubuntu – DHCPv6 ........................214
Figura 55 – Log de rede – Provisionamento Win2007 – DHCPv6 Stateful ........215
Figura 56 – Log de rede – Provisionamento Win2007 – DHCPv6......................215
Figura 57 – Log de rede – Provisionamento WinXP – DHCPv6 Stateful............215
Figura 58 – Log de rede – Provisionamento WinXP – DHCPv6.........................216
Figura 59 – Log de rede – Provisionamento Ubuntu Remoto – DHCPv6...........216
Figura 60 – Log de rede – Provisionamento Win2007 Remoto – DHCPv6 ........216
Figura 61 – Modo de Provisionamento - flag bit =01 ..........................................217
Figura 62 – Reendereçamento de endereço IPv6..............................................218
Figura 63 – Reendereçamento de endereço IPv6 - DAD ...................................218

Lista de Quadros

Quadro 1 - Estrutura do endereço IEEE802.........................................................43
Quadro 2 - Formato de endereço ULA. ................................................................45
Quadro 3 - Formato de endereço GUA ................................................................45
Quadro 4 - Formato do endereço multicast IPv6 definido pela RFC4291. ...........46
Quadro 5 – Abrangência de endereço IPv6 multicast. .........................................47
Quadro 6 - Endereço IPv6 multicast baseado em prefixo de rede unicast...........49
Quadro 7 - Representa o formato do endereço anycast subnet-router. ...............51
Quadro 8 - Valores reservados para o campo Anycast ID. ..................................52
Quadro 9 - Formato do campo de opções do protocolo NDP...............................55
Quadro 10 - Valores reservados do campo Type do cabeçalho Options .............56
Quadro 11 - Formato da Mensagem Router Solicitation ......................................56
Quadro 12 - Formato da mensagem Router Advertisement.................................58
Quadro 13 - Formato do cabeçalho de opções tipo Source Link-layer Address...61
Quadro 14 - Formato do cabeçalho de opções tipo MTU.....................................61
Quadro 15 - Formato do cabeçalho de opções tipo Prefix Information ................62
Quadro 16 - Formato do cabeçalho de opções tipo Advertisement Interval.........64
Quadro 17 - Formato do cabeçalho de opções tipo Home Agent Information......65
Quadro 18 - Formato do cabeçalho de opções tipo Route Information ................65
Quadro 19 - Formato da Mensagem Neighbor Solicitation...................................68
Quadro 20 - Formato da Mensagem Neighbor Advertisement .............................69
Quadro 21 - Formato do cabeçalho de opções tipo Target Link-layer Address....71
Quadro 22 - Formato da Mensagem Neighbor Redirect.......................................72
Quadro 23 - Formato do cabeçalho de opções tipo Redirect Header ..................73
Quadro 24 - Formato da mensagem DHCPv6 .....................................................86

Quadro 25 - Formato do campo Options das mensagens DHCPv6.....................87
Quadro 26 - Formato de mensagem Relay ..........................................................87
Quadro 27 - Formato do campo Options das mensagens DHCPv6 relay ............89
Quadro 28 - Descritivo dos campos do protocolo IP versão 4............................174
Quadro 29 - Descritivo dos campos do protocolo IP versão 6............................175
Quadro 30 - Tipos de extensão de cabeçalhos IPv6..........................................175

Lista de tabelas

Tabela 1 - Comparativo de escalabilidade dos mecanismos DHC e SLAAC. ......34
Tabela 2 - Termos utilizados pela arquitetura do protocolo IPv6..........................38
Tabela 3 - Tipos de endereços IPv6.....................................................................40
Tabela 4 - Plano de alocação de endereços IPv6 Multicast .................................48
Tabela 5 - Tipo de mensagens NDP ....................................................................55
Tabela 6 - Valores do campo Default Router Preference.....................................59
Tabela 7 - Parâmetros da mensagem Router Advertisement...............................75
Tabela 8 - Valores binários dos tipos de configuração do mecanismo SLAAC ....82
Tabela 9 - Relação das vulnerabilidades das mensagens DHCPv6. ...................98
Tabela 10 - Quantidade de mensagens dos mecanismos de Provisionamento .104
Tabela 11 – Processo DAD realizado pelos Sistemas operacionais ..................106
Tabela 12 – Quantidade de Mensagens para alocação de recursos IPv6 .........110
Tabela 13 – Modos de provisionamento do mecanismo DHCPv6 .....................111
Tabela 14 - Tempo dos processos NDP.............................................................113
Tabela 15 - Tempo de provisionamento de endereço e serviço IPv6.................114
Tabela 16 - Comparativo de tempo dos mecanismos SLAAC e DHCPv6..........116
Tabela 17 - Fluxos de mensagens para provisionamento ..................................118
Tabela 18 - Tempos de alocação de endereços IPv6 em rede remota ..............118
Tabela 19 - Tipos de Endereços IPv6 – Aspecto Escalabilidade .......................125
Tabela 20 - Reendereçamento de rede – Aspecto Escalabilidade.....................126
Tabela 21 - Mecanismo DHCPv6 – Aspecto Disponibilidade.............................135
Tabela 22 - Soluções IPAM para alta disponibilidade de DHCPv6. ..................135

Lista de abreviaturas e siglas
APIPA
CPE
DAD
DHCPv6
DNS
GUA
IANA
ICMPv6
IP
IPSec
IPv4
IPv6
ISATAP
ISP
LIR
MAC
MTU
NA
NDP
NIR
NS
NTP
O-DAD
PD
RA
RFC
RIR
SLAAC
TCP/IP
TCP/IPv6
ULA
VoIP

Automatic Private IP Addressing
Customer Premises Equipment
Duplicate Address Detection
Dynamic Host Configuration Protocol version 6
Domain Name Service
Global Unicast Address
Internet Assigned Numbers Authority
Internet Control Message Protocol version 6
Internet Protocol
IP Security Protocol
Internet Protocol version 4
Internet Protocol version 6
Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol
Internet Service Provider
Local Internet Registry
Media Acesss Control
Maximum Transmission Unit
Neighbor Advertisement
Neighbor Discovery Protocol
National Internet Registry
Neighbor Solicitation
Network Time Protocol
Optimistic-DAD
Prefix Delegation
Router Advertisements
Request For Comments
Regional Internet Registry
Stateless Address Auto Configuration
Transmission Control Protocol / Internet Protocol
Transmission Control Protocol / Internet Protocol version 6
Unique Local Adress
Voice Over IP

Sumário

1

INTRODUÇÃO......................................................................................................................19
1.1 MOTIVAÇÃO ......................................................................................................................19
1.2 OBJETIVO .........................................................................................................................20
1.3 CONTRIBUIÇÃO .................................................................................................................20
1.4 MÉTODO DE TRABALHO ......................................................................................................20
1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO .............................................................................................23

2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.................................................................................................25
2.1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................................25
2.2 PROTOCOLO IPV6 .............................................................................................................25
2.2.1 Tipos de endereços ...................................................................................................26
2.2.2 NDP - Neighbor Discovery Protocol ...........................................................................27
2.2.3 Mecanismos de Provisionamento IPv6 ......................................................................30
2.2.4 Mecanismo Estático ..................................................................................................30
2.3 DESEMPENHO DOS MECANISMOS DE PROVISIONAMENTO .......................................................33
2.4 SEGURANÇA DOS MECANISMOS DE PROVISIONAMENTO .........................................................34
2.5 ESCALABILIDADE DOS MECANISMOS DE PROVISIONAMENTO ...................................................34
2.6 DISPONIBILIDADE DOS MECANISMOS DE PROVISIONAMENTO ..................................................34

3

ENDEREÇO IPV6.................................................................................................................36
3.1 INTERNET PROTOCOLO VERSÃO 6 .......................................................................................36
3.2 DEFINIÇÕES DE TERMOS UTILIZADOS PELO PROTOCOLO IPV6 ................................................38
3.3 ENDEREÇO IPV6 ...............................................................................................................39
3.4 PREFIXO IPV6...................................................................................................................39
3.5 TIPOS DE ENDEREÇOS IPV6................................................................................................40
3.5.1 Escopo de Endereço IPv6 .........................................................................................41
3.5.2 Endereço IPv6 Unicast ..............................................................................................41
3.5.3 Endereço IPv6 Multicast ............................................................................................46
3.5.4 Endereço IPv6 Anycast .............................................................................................51

4

MECANISMO SLAAC...........................................................................................................53
4.1 NDP - NEIGHBOR DISCOVERY PROTOCOL ...........................................................................53
4.2 FORMATO DA MENSAGEM NDP ...........................................................................................54
4.2.1 Mensagem Router Solicitation ...................................................................................56
4.2.2 Mensagem Router Advertisement..............................................................................57
4.2.3 Mensagem Neighbor Solicitation................................................................................68
4.2.4 Mensagem Neighbor Advertisement ..........................................................................69
4.2.5 Mensagem Redirect ..................................................................................................72

4.2.6 Tipos de provisionamento de endereço IPv6..............................................................81
4.2.7 Estados de Endereço IPv6 ........................................................................................82
4.2.8 Provisionamento de endereço IPv6............................................................................84
5

MECANISMO DHCPV6 ........................................................................................................85
5.1 FORMATO DA MENSAGEM DHCPV6 ENTRE SERVIDOR E CLIENTE ...........................................86
5.2 FORMATO DA MENSAGEM DHCPV6 ENTRE SERVIDOR E AGENTE RELAY .................................87

6

EXPERIMENTOS..................................................................................................................90
6.1 SEGURANÇA .....................................................................................................................90
6.1.1 Vulnerabilidades........................................................................................................90
6.1.2 Protocolo NDP...........................................................................................................91
6.1.3 Protocolo DHCPv6 ....................................................................................................95
6.1.4 Delegação de Prefixo ................................................................................................98
6.1.5 Reendereçamento de endereço de rede ....................................................................99
6.1.6 Protocolo de Segurança ..........................................................................................100
6.2 DESEMPENHO .................................................................................................................101
6.2.1 Experimento Quantidade de Mensagens .................................................................102
6.2.2 Tempo de alocação de endereço e serviços IPv6 ....................................................112
6.3 ESCALABILIDADE .............................................................................................................123
6.3.1 Provisionamento de Endereço IPv6 .........................................................................123
6.4 DISPONIBILIDADE .............................................................................................................128
6.4.1 Tolerância à falha....................................................................................................128
6.4.2 Alta Disponibilidade .................................................................................................134

7

ANÁLISE COMPARATIVA .................................................................................................136
7.1 ANÁLISE COMPARATIVA DO ASPECTO DESEMPENHO DOS MECANISMOS SLAAC E DHCPV6 ....136
7.1.1 Quantidade de Mensagens para alocação de endereços IPv6 .................................136
7.1.2 Tempo de alocação de endereço e serviços IPv6 ....................................................139
7.2 ANÁLISE COMPARATIVA DO ASPECTO SEGURANÇA DOS MECANISMOS SLAAC E DHCPV6.......140
7.3 ANÁLISE COMPARATIVA DO ASPECTO ESCALABILIDADE DOS MECANISMOS SLAAC E DHCPV6.142
7.4 ANÁLISE COMPARATIVA DO ASPECTO DISPONIBILIDADE DOS MECANISMOS SLAAC E DHCPV6 143
7.5 ANÁLISE DA APLICABILIDADE DOS MECANISMOS SLAAC E DHCPV6.....................................145
7.5.1 Análise da aplicabilidade em rede Corporativa DMZ ................................................146
7.5.2 Análise da aplicabilidade em rede Corporativa Local ...............................................147
7.5.3 Análise da aplicabilidade em rede Corporativa Remoto............................................149
7.5.4 Análise da aplicabilidade em rede Corporativa Wireless ..........................................151

8

CONCLUSÃO.....................................................................................................................154
8.1 TRABALHOS FUTUROS...............................................................................................157

REFERÊNCIAS ........................................................................................................................158

REFERÊNCIAS CONSULTADAS.............................................................................................162
ANEXO A – CÓDIGOS DE MENSAGENS ICMPV6 ..................................................................164
ANEXO A1 – IPV6 MULTICAST ADDRESS SPACE REGISTRY .............................................166
ANEXO B – CÓDIGO DE MENSAGENS RESERVADAS PELO IANA ....................................169
ANEXO C – ENDEREÇOS IPV6...............................................................................................172
ANEXO D – CAMPOS DOS CABEÇALHOS IPV4 E IPV6........................................................174
ANEXO D2 – VERSÕES DE SERVIDORES E ESTAÇÕES DE TRABALHO............................177
APÊNDICE 1 – LABORATÓRIOS ............................................................................................184
APÊNDICE 2 – LABORATÓRIO FÍSICO DESEMPENHO .......................................................184
APÊNDICE 3 – CONFIGURAÇÕES DE ROTEADORES, SWITCHES E VERSÕES.................187
APÊNDICE 4– RESULTADOS DOS LABORATÓRIOS............................................................212

19
1

1.1

INTRODUÇÃO

Motivação
A crescente adoção de aplicações baseadas no protocolo TCP/IP –

Transmission Control Protocol / Internet Protocol tem propiciado a convergência dos
serviços de dados, voz e imagem para a infraestrutura de rede IP e criado novas
necessidades de acessibilidade, como a mobilidade.
Para este cenário de convergências, de novos serviços e de crescimento do
uso da internet foi proposto o protocolo IPv6 - Internet Protocol version 6,
apresentando melhorias como o aumento da capacidade de endereçamento (dos
atuais 32 bits para 128 bits), o novo mecanismo de autoconfiguração de endereços SLAAC - Stateless Address Auto Configuration (MINOLI; KOUNS, 2009),
simplificação do cabeçalho IP e suporte nativo para mobilidade e segurança.
Com o novo mecanismo automático de provisionamento de endereço IPv6
SLAAC, além dos já existentes e aprimorados como o DHCPv6 - Dynamic Host
Configuration Protocol version 6 e o Estático,

aumentaram as possibilidades e

flexibilidade de uso destes mecanismos.
No mecanismo SLAAC, a configuração dos endereços IPv6 pode ser feita pelo
próprio nó de rede de forma automática e por meio de troca de mensagens com os
roteadores da rede (THOMSON; NARTEN; JINMEI, 2007).
No mecanismo automático DHCPv6, a configuração do endereço IPv6 é feita
dinamicamente por meio de interações cliente/servidor via protocolo DHCPv6. Neste
mecanismo, o servidor pode operar em modo Stateful ou Stateless. No modo
Stateful, o servidor aloca o endereço IPv6 e informa os serviços TCP/IPv6
disponíveis. No modo

Stateless, o servidor apenas informa os serviços

(DAVIES,2008).
Já no mecanismo Estático, o endereço IPv6 é configurado manualmente em
cada nó de rede. Por sua natureza operacional não escalável, quando aplicado a
grandes redes, seu uso está limitado a nós que funcionam apenas com o
mecanismo Estático ou em redes cuja configuração manual do endereço IPv6 não
traz impedimentos operacionais e administrativos.
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Os mecanismos automáticos SLAAC e DHCPv6, embora apresentem
similaridade na forma automática de provisionamento de endereços, possuem
características divergentes quanto à escalabilidade, desempenho, segurança e
disponibilidade.
Atualmente não há uma recomendação de qual mecanismo de provisionamento
automático de endereço IPv6 utilizar. Há, portanto, a necessidade de proceder a
uma análise comparativa da aplicabilidade dos mecanismos nas redes IPv6 com
foco nas arquiteturas de redes corporativas mais difundidas, como a rede DMZ,
escritório local e remoto e WLAN 802.11. Sem uma definição da aplicabilidade
destes mecanismos, os arquitetos e administradores de rede poderão adotar
mecanismos

incompatíveis

com

os

níveis

de

segurança,

desempenho,

disponibilidade, escalabilidade e operacionalidade exigidos para a rede.

1.2

Objetivo
O objetivo desta dissertação é analisar comparativamente a aplicabilidade dos

mecanismos de provisionamento automático de endereço IPv6: o DHCPv6 e o
SLAAC. Na comparação destes mecanismos são analisadas as características
relacionadas à segurança, desempenho, escalabilidade e disponibilidade.

1.3

Contribuição
Os resultados e análises dos experimentos desta pesquisa contribuem para o

processo de tomada de decisão sobre qual mecanismo de provisionamento
automático de endereços IPv6 utilizar na rede.

1.4

Método de Trabalho
O desenvolvimento desta pesquisa está baseado em cinco atividades com a

finalidade de observar e analisar comparativamente, por meio de experimentos e
pesquisas bibliográficas, as características dos mecanismos DHCPv6 e SLAAC de
provisionamento automático de endereço IPv6.
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■ Na primeira atividade desta pesquisa, Fundamentação Tecnológica, é
realizada a revisão bibliográfica dos mecanismos DHCPv6 e SLAAC, bem como é
investigado o Estado da Arte destes mecanismos. A investigação é conduzida por
meio de leituras de trabalhos científicos e acadêmicos como a Droms et al. (2003),
Narten et al. (2007), Thomson, Narten e Jinmei (2007) e Bonilha (2007).
■

Na

segunda

atividade,

Análise

de

Segurança,

analisam-se

as

vulnerabilidades de segurança dos mecanismos DHCPv6 e SLAAC. As análises
estão baseadas em Minoli e Kouns (2009), Arkko et al. (2005) e Hogg e
Vynche(2008).
■ Na terceira atividade, Análise de Desempenho, analisa-se o desempenho do
mecanismo DAD e do protocolo NDP no processo de provisionamento de endereço
IPv6 dos mecanismos DHCPv6 e SLAAC. As análises são baseadas em Deering e
Hinden (2006), Thomson, Narten e Jinmei (2007), Eddy(2006), Davies (2008), Liu e
Chi(2010).
■ Na quarta atividade, Análise de Escalabilidade, analisa-se a capacidade dos
mecanismos DHCPv6 e SLAAC de suportar crescimentos de uso. São considerados
os seguintes aspectos:


Capacidade de provisionamento de endereços IPv6
Por meio de experimentos é levantada a capacidade dos mecanismos
DHCPv6 e SLAAC em provisionar os tipos endereços IPv6 unicast,
multicast e anycast.



Capacidade de reendereçamento (Renumbering)
Por meio de experimentos é levantada a capacidade dos mecanismos
DHCPv6 e SLAAC de reendereçamento da rede. Também é realizada
uma

investigação

sobre

os

impactos

operacionais

que

o

reendereçamento da rede pode ocasionar aos serviços de rede, como
DNS.
Os experimentos realizados para análise de escalabilidade utilizam a topologia
descrita na Figura 1, que é composta de switch, roteador, servidor, software sniffer e
estação de trabalho. Os switches nesta topologia concentram os elementos de rede
e a conexão entre eles, simulando uma rede remota. As estações de trabalho
executam a aplicação cliente dos mecanismos DHCPv6 e SLAAC e simulam o
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tráfego na rede para obtenção de endereço IPv6. O roteador é empregado para
encaminhar os pacotes entre subredes e simular o mecanismo SLAAC e DHCPv6
Relay.

Figura 1 - Topologia dos experimentos de escalabilidade
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

Nesta topologia os servidores executam o mecanismo DHCPv6 Server. Os
fluxos de dados para reendereçamento e provisionamento de IPv6 são coletados por
meio de sniffer.
■ Na quinta atividade, Análise de Disponibilidade, analisa-se a disponibilidade
dos mecanismos de provisionamento de endereço IPv6. Nesta atividade são
realizados experimentos simulando falhas dos nós de rede responsáveis pelos
mecanismos DHCPv6 e SLAAC. Estes experimentos avaliam como os mecanismos
se recuperam e suportam as funcionalidades de tolerância a falhas e alta
disponibilidade.
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Figura 2 - Topologia dos experimentos de disponibilidade
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

A Figura 2 exemplifica a topologia utilizada para realizar estes experimentos.
São utilizados dois servidores para avaliação do mecanismo DHCPv6 e dois
roteadores para avaliação do mecanismo SLAAC em alta disponibilidade. O software
sniffer é utilizado para capturar os fluxos de dados dos processos de convergência
dos mecanismos e interações dos fluxos de dados.

1.5

Organização do Trabalho
Na seção 2, Revisão Bibliográfica, são descritos os conceitos básicos sobre os

mecanismos DHCPv6 e SLAAC de provisionamento de endereço IPv6. O estado da
arte destes mecanismos é apresentado por meio de análises de trabalhos científicos
e acadêmicos.
Na seção 3, Endereço IPv6, são descritos as características e os tipos do
endereço IPv6.
Na seção 4, Mecanismo SLAAC, são descritas as funcionalidades, modo de
operação, processos e os fluxos de mensagens do mecanismo SLAAC, bem como
as características do protocolo NDP (Neighbor Discovery Protocol).
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Na seção 5, Mecanismo DHCPv6, são descritas as funcionalidades e
mensagens utilizadas pelo mecanismo para o provisionamento de endereço IPv6 e
serviços de rede.
Na seção 6, Experimentos, por meio de experimentos e pesquisas
bibliográficas, são analisados os aspectos segurança, desempenho, escalabilidade e
disponibilidade que envolvem o funcionamento dos mecanismos SLAAC e DHCPv6.
Para a análise do aspecto Segurança são relacionadas e analisadas as
vulnerabilidades de segurança dos mecanismos DHCPv6 e SLAAC por meio de
pesquisas bibliográficas.
Para a análise do aspecto Desempenho são realizados experimentos e
pesquisas bibliográficas sobre o desempenho do mecanismo DAD e o protocolo
NDP para o provisionamento de endereço IPv6 dos mecanismos SLAAC e DHCPv6.
Para a análise do aspecto Escalabilidade são realizados experimentos em
laboratório para observação e análise da capacidade de provisionamento de
endereços, delegação de prefixo e reendereçamento da rede dos mecanismos
SLAAC e DHCPv6.
Para a análise do aspecto Disponibilidade são realizados experimentos em
laboratório e analisadas as características dos mecanismos de provisionamento
DHCPv6 e SLAAC quanto às suas funcionalidades de tolerância a falhas e alta
disponibilidade.
Na seção 7, Análises Comparativas, são realizadas análises comparativas dos
resultados das pesquisas bibliográficas e experimentos obtidos na seção 6 aplicados
as arquiteturas de redes corporativas (DMZ, data center, escritório local e remoto e
WLAN 802.11).
Na seção 8, Conclusão do Trabalho, são apresentados o resumo e as
contribuições, dessa pesquisa, bem como sugestões para trabalhos futuros.

25
2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1

Introdução
Esta seção apresenta a revisão bibliográfica que contextualiza esta dissertação.

As tecnologias envolvidas nos mecanismos DHCPv6 e SLAAC de provisionamento
de endereço IPV6 são abordadas de forma resumida com as citações que embasam
e direcionam a pesquisa. O estado da arte é analisado em cada assunto abordado.
O detalhamento das

análises e comparações é feito nos capítulos

subsequentes.

2.2

Protocolo IPv6
O protocolo IPv6 foi proposto em 1994 (BRADNER e MANKIN, 1995) para

atender à iminente falta de endereços IPv4 (LACNIC,2007), resultantes das
projeções de crescimento de uso de endereços na Internet, convergência de
serviços para a arquitetura TCP/IP e novas demandas, como VoIP (voice over IP) e
mobilidade. Atualmente a arquitetura de endereçamento do protocolo IPv6 está
especificada pela RFC4291 e apresenta as seguintes inovações (DEERING e
HINDEN, 1998) e (BONILHA,2007) quando comparado à versão IPv4:


Aumento da capacidade de endereçamento, dos atuais 32 bits para 128 bits;



Simplificação do cabeçalho IPv6 objetivando a melhora do desempenho no
seu processamento;



Novo mecanismo de provisionamento automático de endereço IPv6, o
SLAAC;



Melhora no mecanismo de identificação e priorização de tráfego;



Suporte nativo a IPSec (KENT, 2005) e mobilidade (JOHNSON, PERKINS e
ARKKO, 2004);



Aprimoramento da extensibilidade do cabeçalho IPv6, permitindo que novas
funções sejam adicionadas ao cabeçalho IPv6;



Novo protocolo para comunicação entre os nós de rede e controle dos
serviços disponíveis.
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Novo tipo de endereço, o anycast.

2.2.1 Tipos de endereços
O protocolo IPv6 utiliza três tipos de endereços (DEERING e HINDEN, 2006):
unicast, multicast e o novo tipo anycast. Diferentemente do IPv4, as funcionalidades
como descoberta de endereço MAC(Media Acesss Control), descoberta dos serviços
de provisionamento de endereços e controles de acesso ao segmento de rede, são
executadas via multicast. Não há tipo broadcast no IPv6.
O uso do multicast no IPv6 apresenta vantagens como a segregação do tráfego
por meio da organização de grupos de interesse, redução do volume de mensagens
de controle no segmento de rede e redução do processamento de mensagens.
O tipo anycast (ABLEY, CANADA e LINDQVIST, 2006) é utilizado para
identificação de múltiplas interfaces de nós que fazem parte de um grupo. Seu uso é
aplicado no balanceamento de tráfego e na disponibilidade de serviços.
A diferença entre anycast e multicast está no modo como os pacotes IPv6 são
recebidos. Um pacote enviado para um endereço de multicast será recebido por
todos os nós que fazem parte do grupo de multicast. Já um pacote enviado para o
endereço de anycast será recebido pelo nó que estiver mais próximo do emissor.
Esta condição de distância é resolvida por protocolos de roteamento e pela definição
da operacionalidade deste tipo de endereço. O endereço anycast representa um
grupo de nós e é somente tratado por nós concentradores (como roteadores) que
redirecionam os pacotes para nós específicos de rede.
O tipo de endereço unicast, assim como no IPv4, identifica um nó ou uma
interface específica de rede. Em Deering e Hinden (2006) são definidos os seguintes
tipos de endereços unicast: Global Address, Unique Local Address, Link Local
Address. Também são definidos os tipos Especiais: Unspecified e Loopback e o tipo
Transição: IPv4 compatible IPv6, IPv4-mapped IPv6, 6to4, ISATAP e Teredo. No
trabalho de Deering e Hinden(2006), é detalhada a funcionalidade e estrutura destes
tipos de endereços. Mais especificamente e complementar ao trabalho de Deering e
Hinden (2006), Velde et al. (2008) discute os aspectos de planejamento do uso do
endereço unicast, cujo entendimento da aplicabilidade destes tipos de endereços e
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do

seu

tratamento

por

parte

dos

mecanismos

de

provisionamento

são

imprescindíveis para definição de uso nos projetos de rede.
No anexo C1 são apresentadas as estruturas possíveis dos tipos de endereços
utilizados no protocolo IPv6, conforme Deering e Hinden (2006).

2.2.2 NDP - Neighbor Discovery Protocol
Para que os nós de um mesmo segmento de rede - também referenciado por
Narten et al (2007) como on-link - possam interagir com seus vizinhos com o objetivo
de trocar informações para conectividade foi definido o protocolo NDP. O NDP se
utiliza de tipos específicos de mensagens do protocolo ICMPv6 (Internet Control
Message Protocol version 6) para implementar funcionalidades, como:


Identificação do roteador no segmento de rede;



Identificação de parâmetros de rede, como: prefixo e MTU (Maximum
Transmission Unit) e diâmetro da rede (Hop Limit);



Autoconfiguração do endereço;



Detecção de duplicidade de endereço;



Redirecionamento e identificação de rota;



Falha de conectividade (DAVIS,2008).

O protocolo NDP, como definido pela RFC 4861, especifica a base para a
operação dos mecanismos SLAAC e DHCPv6.

2.2.2.1 Tipo de mensagens NDP
O protocolo NDP, por meio do protocolo ICMPv6, utiliza cinco tipos de
mensagens de controle para comunicação entre os nós no mesmo segmento de
rede.


Neighbor Solicitation

Mensagem enviada pelo nó de rede para solicitar informações dos nós
vizinhos de rede, como o endereço da camada de Enlace de Dados (camada 2 do
modelo de Referência OSI), de outro nó ou para verificar se ainda há conectividade
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com um nó registrado em seus controles de endereços de vizinhança. Este tipo de
mensagem também é utilizado no procedimento DAD (Duplicate Address Detection)
especificado pela RFC4862 (THOMSON, NARTEN e JINMEI, 2007).

Para a

determinação de endereço e duplicidade, a mensagem é enviada em multicast. Para
a verificação de conectividade, em unicast.


Neighbor Advertisement

Mensagem enviada em resposta à mensagem Neighbor Solicitation em
unicast. Esta mensagem também pode ser enviada para informar a alteração do
endereço MAC de forma não solicitada e em multicast.


Redirect

Mensagem enviada somente por roteador para informar ao nó de rede o
melhor primeiro hop dentro do mesmo segmento de rede para uma rota específica.
Esta mensagem é envida em unicast.


Router Solicitation

Mensagem enviada pelos nós de rede em modo multicast para todos os
roteadores no mesmo segmento de rede com o objetivo de identificar e solicitar
informação do roteador.


Router Advertisement

Este tipo de mensagem pode ser enviado em resposta à mensagem Router
Solicitation ou de forma não solicitada, unicast e multicast, respectivamente. Seu
objetivo é informar aos nós de rede sobre:


Mudança de endereço de camada de enlace de dados;



Disponibilidade do roteador (os nós utilizam estas mensagem
para construir tabela de rotas default);



Lista de prefixos para formar o endereço IPv6;



Flags de controle que indicam o mecanismo de provisionamento
a ser utilizado e ou como obter serviços na rede;



Parâmetros de rede como MTU e hop limit.
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Todas estas cinco mensagens do NDP utilizam no campo de Hop Limit do
cabeçalho IPV6 o valor 255, cuja finalidade é restringir a mensagem ao segmento de
rede. Mensagens com valores diferentes de 255 serão descartadas pelos
roteadores. O detalhamento do fluxo de mensagens e as análises do protocolo NDP
para os mecanismos de provisionamento são realizados nos capítulos seguintes.
Nos trabalhos realizados por Narten (2007) e Davis (2008) são apontados os
aspectos de funcionamento do protocolo NDP. Em Hogg e Vynche (2008) são
analisados os aspectos de segurança do protocolo NDP. No entanto, estes não
estabelecem um comparativo operacional do NDP com os mecanismos DHCPv6 e
SLAAC.

2.2.2.2 DAD - Duplicate Address Detection
Descrito pela RFC4862 (THOMSON; NARTEN; JINMEI, 2007), o mecanismo
de detecção de duplicidade de endereço IPv6 faz parte da arquitetura TCP/IPv6,
sendo recomendada sua utilização em todos os mecanismos de provisionamento de
endereços como DHCPv6, SLAAC e estático.
Embora o DAD possa ser desabilitado para os serviços nos quais o tempo
provisionamento de endereço IPv6 é um fator crítico de desempenho - como voz em
ambiente com mobilidade (ação não recomendada). Diferentemente do IPV4, que
não possui um mecanismo de detecção de conflito de endereço, o IPv6 se utiliza do
DAD para aumentar o nível de confiabilidade da unicidade do endereço, além da
disponibilidade dos nós e serviço de rede.
O DAD no IPv6 é obtido por meio das mensagens Neighbor Solicitation e
Advertisement que são enviadas em modo multicast. Quando um nó (emissor) inicia
o mecanismo para detecção de duplicidade de endereço IPv6, este envia uma
mensagem Neighbor Solicitation. Caso o endereço esteja em uso, o nó detentor do
endereço responde com uma mensagem Neighbor Advertisement, abortando assim
o processo de provisionamento automático do endereço e requisitando o processo
manual no nó emissor.
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2.2.3 Mecanismos de Provisionamento IPv6
O protocolo IPV6 dispõe de dois mecanismos para provisionamento de
endereço IPv6, o mecanismo estático - no qual o endereço é configurado
manualmente - e o mecanismo automático. O mecanismo automático de
provisionamento de endereço IPv6, segundo Deering e Hinden (2006), pode ser
classificado em dois modos, o Stateful (DHCPv6) e Stateless (SLAAC). O
mecanismo Stateful é implementado pelo protocolo DHCPv6 e o Stateless pelos
protocolos nativos do IPv6, como o NDP e DAD.

2.2.4 Mecanismo Estático
O mecanismo Estático, previsto na RFC4862 (THOMSON; NARTEN; JINMEI,
2007), descreve que o provisionamento do endereço IPv6 seja de forma manual
(estática). Este mecanismo apresenta a desvantagem de não ser escalável em seu
aspecto

operacional.

Outro

aspecto

negativo

do

mecanismo

está

no

reendereçamento da rede, que demanda procedimentos manuais para a alteração
de endereços.
Assim como os outros mecanismos de provisionamento de endereço IPv6, o
Estático se utiliza do protocolo NDP para completar o processo provisionamento do
endereço.
Embora este mecanismo apresente as desvantagens citadas, este ainda é
utilizado em situações nas quais se exige um controle administrativo e operacional
do endereço e/ou situações em que o nó suporta apenas o mecanismo estático.

2.2.4.1 Mecanismo Automático Statefull
O mecanismo automático Stateful de provisionamento de endereço IPv6
implementado pelo protocolo DHCPv6 e especificado pela RFC3315 (DROMS et al.,
2003), permite que o endereço IPv6 no nó de rede seja configurado
automaticamente por meio de interações com um recurso (servidor ou hardware
específico) centralizado que controla as alocações de endereços. Estas interações
são mensagens do protocolo DHCPv6 trocadas no modo cliente/servidor.
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O protocolo DHCPv6 foi concebido para operar em dois modos: Stateless e
Stateful. No modo Stateful, o servidor aloca endereços IPv6 e informa os serviços
disponíveis na rede ao nó, como DNS. No modo Stateless, o servidor apenas
informa os serviços ao nó.

Figura 3 - Fluxo de comunicação stateful.
Fonte: Coleta do log de rede obtido nos experimentos realizados em laboratório.

Na Figura 3 está demonstrado um fluxo de comunicação entre uma estação e
um servidor DHCPv6 operando em modo Stateful. Nesta figura há 7 mensagens que
são trocadas entre cliente, servidor e rede para fins de provisionamento de endereço
e serviço de rede.

2.2.4.1.1 Delegação de Prefixo (Prefix Delegation)
Mecanismo desenvolvido para alocação dinâmica de prefixos de rede IPv6.
Descrito pela RFC 3633, este mecanismo objetiva auxiliar o processo de alocação
de endereços IPv6 para redes com grande capilaridade, como ISP – Internet Service
Provider. Este mecanismo é implantado por meio de campo de opções do
mecanismo DHCPv6.
Diferentemente do serviço DHCPv6, que aloca endereço IPv6 (TROAN, O.;
DROMS, R. 2003), este mecanismo aloca prefixos de endereços IPv6 para serem
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utilizados em CPE (Customer Premises Equipment) e, a partir deste, permite o
provisionamento de endereços IPv6 para os nós locais de rede.
A alocação de prefixos de rede ocorre por meio de mensagens do mecanismo
DHCPv6 entre o CPE que executa a função de cliente e o PE (Provider Edge) que
executa a função de servidor. Para resolver um problema de alocação, depois de
cedido o prefixo ao CPE (Requesting Router), o PE (Delegating Router) não pode
mais utilizá-lo. Korhonn et al. (2010) propõe o uso de uma mensagem DHCPv6 de
opção que exclui o prefixo de rede alocado ao CPE.
A funcionalidade de relay e autenticação também são suportadas neste
mecanismo de delegação de prefixo.

Figura 4 - Arquitetura de rede para o mecanismo Prefix Delegation
Fonte: Figura adaptada de POPOVICIU,C;GROSSETETE,P; ABEGNOLI,E,L. Deploying IPv6
Networks. Indianápolis: CiscoPress, 2006.

A Figura 4 mostra uma arquitetura básica de implementação de mecanismo
DHCPv6 Prefix Delegation com um exemplo de interação entre roteadores
Delegating Router (DR) e Requesting Router (RR) para a alocação de prefixos de
rede IPV6 e interação com o servidor de autenticação.
2.2.4.2 Mecanismo SLAAC
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Definido pela RFC4862 (THOMSON, NARTEN e JINMEI, 2007), este
mecanismo de provisionamento possibilita a um nó de rede a autoconfiguração de
seu endereço IPv6. Esta funcionalidade do IPv6 foi uma inovação para os
mecanismos de provisionamento. Sua aplicação visa atender à demanda de
simplificação e transparência do processo de provisionamento de endereço IPv6.
O

mecanismo SLAAC pode operar apenas

em modo Stateless

ou

simultaneamente com o mecanismo Stateful. Quando opera em modo Stateless o
provisionamento de endereço IPv6 é realizado de modo automático por meio de
mensagens ICMPv6 (Router solicitation e advertisement). Quando opera com o
mecanismo

Stateful,

o

provisionamento

de

endereço

IPv6

é

realizado

automaticamente (Stateless) e o fornecimento dos serviços da rede (como DNS) é
obtido por meio do mecanismo DHCPv6.
No mecanismo SLAAC, durante o processo de provisionamento, o endereço
IPv6 passa por estágios de controle (Tentative, Valid Prefered, Deprecated e Invalid)
que indicam sua disponibilidade para comunicação com outros nós. Assim como nos
outros mecanismos, o DAD também é executado no SLAAC.

2.3

Desempenho dos Mecanismos de Provisionamento
Os mecanismos de provisionamento automático de endereço IPv6, DHCPv6 e

SLAAC apresentam diferenças em seus modos de alocação de endereço, que
resultam na diferença de desempenho. O tempo de provisionamento do endereço
torna-se um fator determinante na escolha do mecanismo. A recomendação de uso
do DAD em todos os mecanismos de provisioanamento impõe um tempo maior na
alocação do endereço IPv6, com conseqüente impacto de desempenho em
aplicações sensíveis a latência, como voz.
Para reduzir o tempo de detecção de duplicidade de endereço IPv6 no
segmento de rede Moore e Daley (2003) analisam os tipos de DAD e novas
propostas para melhoria do tempo de alocação de IP. Moore (2006) especifica um
novo modelo para adequação e redução do tempo de alocação de IPv6 o O-DAD
(Optimistic-DAD), que prevê um estado temporário do endereço IPv6 até que se
valide a sua unicidade.

34

2.4

Segurança dos Mecanismos de Provisionamento
Em Hogg (2008) são discutidas as vulnerabilidades dos mecanismos DHCPv6

e SLAAC. Em Arkko et al (2006) são analisadas as vulnerabilidades do NDP. Nestes
trabalhos a análise de segurança foca nos aspectos funcionais dos mecanismos.
Outros aspectos como a administração e manutenção dos recursos, como servidor
DHCPv6 e roteador devem ser comparados e analisados focando o aspecto
segurança.

2.5

Escalabilidade dos Mecanismos de Provisionamento
Os mecanismos de provisionamento de endereço IPV6 apresentam na tabela 1

as seguintes características quanto à escalabilidade:
Característica

SLAAC

DHCPv6

Provisionamento de
endereço IPv6

Não há dependência de recursos
externos, além do roteador do
segmento de rede

Há dependência do recurso
externo (servidor ou hardware
dedicado)

Provisionamento de
serviços de rede

Há dependência do mecanismo
DHCPv6

Fornecido pelo próprio servidor
DHCPv6

Reendereçamento de IPv6

É necessário alterar a
configuração dos roteadores do
segmento

É necessário fazer alteração de
escopo de endereços IPv6 no
servidor

Capacidade de
provisionamento de
endereço.

Limitada pelo prefixo da rede
anunciado pelos roteadores do
segmento de rede

Limitada pelo escopo definido no
servidor

Tabela 1 - Comparativo de escalabilidade dos mecanismos DHC e SLAAC.

Em

Droms

(2003),

Droms

e

Lemon

(2006)

são

apresentadas

as

funcionalidades do mecanismo DHCPv6. Grossetete, Popoviciu e Wettling (2008)
apontam que a função de reendereçamento (BAKER; LEAR; DROMS, 2005) é
implementada nos mecanismo DHCPv6 e SLAAC, porém outras questões devem
ser analisadas quando da alteração do endereço IP, como: dependência dos
sistemas de gerenciamento, sistemas de resolução de nomes (DNS) e aplicativos
que associam endereço de rede.
Thomson, Narten e Jinmei (2007) apresentam as funcionalidades do
mecanismo SLAAC, porém não abordam a escalabilidade deste mecanismo.
2.6

Disponibilidade dos Mecanismos de Provisionamento
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Os mecanismos DHCPv6 e SLAAC apresentam disponibilidades diferentes em
seus modelos operacionais. O mecanismo DHCPv6 apresenta dependência de um
recurso (servidor ou hardware especializado) centralizado para controle de alocação
de IPv6 e serviço. A falha deste recurso impõe aos novos nós de rede a
indisponibilidade na obtenção de endereços ou serviços de rede.
Em Droms (2003), Droms e Lemon (2006) são discutidas as funcionalidades
para operação do DHCPv6. Para a funcionalidade de alta disponibilidade do serviço
de DHCPv6 não há uma recomendação normatizada, sendo atualmente este serviço
implementado de forma proprietária.
Já o mecanismo SLAAC, em Thomson, Narten e Jinmei (2007) a
funcionalidade de alta disponibilidade é realizada pelos roteadores presentes no
segmento de rede. Não há necessidade de um recurso ou protocolo de roteamento
dinâmico para garantir a disponibilidade do serviço de provisionamento de endereço
IPv6. Embora este mecanismo utilize nativamente as mensagens NDP e DAD
implementado no IPv6, o SLAAC não possui procedimentos nativos para a oferta de
serviços de rede, como DNS e NTP. Portanto, o SLAAC possui dependência de
recursos externos para o completo provisionamento de endereço IP.
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3.1

ENDEREÇO IPV6
Internet Protocolo versão 6

Atualmente especificado pela RFC2460 e atualizado pelas RFCs 5095 e 5722
o protocolo IPv6 tem sido gradualmente adotado, conforme observado nas
estatísticas disponíveis nas entidades responsáveis pelo controle de alocação de
alocação de endereços IP, como o LACNIC – Latin American and Caribbean Internet
Addresses Registry.
O protocolo IPv6 foi desenvolvido para permitir maior escalabilidade da
arquitetura TCP/IP. Na sua versão 6 o protocolo de rede incorpora as seguintes
funcionalidades:


Expande a capacidade de endereçamento
o

O protocolo IPv6 aumenta o tamanho dos campos de endereços
origem e destino dos atuais 32 bits para 128 bits, permitindo assim
3,4x10
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possibilidades

de

endereços. Esta capacidade

de

endereçamento permite uma maior longevidade ao protocolo de
modo a atender às previsões e demandas atuais de uso de
endereço;
o Permite o uso de mecanismo de autoconfiguração de endereço;
o Melhora a escalabilidade do tipo de endereço multicast por meio do
uso do campo scope;
o Implementa o novo tipo de endereço, o anycast, que representa o
endereço de um grupo de endereços reais e permite o fluxo de
comunicação de qualquer nó de rede para o endereço do grupo,
anycast.


Simplificação do cabeçalho
o O cabeçalho IPv6 foi simplificado com a exclusão de alguns campos
existentes na versão anterior e a incorporação de novas
funcionalidades operacionais. Estas alterações garantiram ao IPv6
melhor desempenho ao nó de rede no processamento dos pacotes
e escalabilidade do protocolo, descreve Popovociu, Grossetete e
Abegnol (2006). Nos quadros 1 e 2 são descritos as funcionalidades
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dos campos dos cabeçalhos dos protocolos IPv4 e IPV6,
respectivamente.
A Figura 4 mostra o formato dos cabeçalhos IPv4 e IPv6. Detalhes
dos campos do cabeçalho IPv4 e IPv6 estão descritos no Anexo D.
Cabeçalho IPv4

Cabeçalho IPv6

Figura 5 - Cabeçalhos IPv4 e Ipv6
Fonte: Figura adaptada de POPOVICIU,C;GROSSETETE,P; ABEGNOLI,E,L. Deploying IPv6
Networks. Indianápolis: CiscoPress, 2006.



Melhora o suporte para Extensões e Opções
o Para melhor informação sobre as funcionalidades presentes no
pacote IP o campo Opções (Option) foi incorporado ao protocolo
IPv4. No entanto, o processamento deste campo por todos os nós
intermediários de rede pode causar degradação no desempenho do
nó de rede, conforme Davis (2008). No protocolo IPv6 esta
funcionalidade foi movida para o cabeçalho Extension Header de
modo a evitar que todos os nós intermediários de rede processem
todas as funcionalidades presentes no pacote IPv6. Nesta
arquitetura há uma redução do tempo de processamento e
consequente melhora de desempenho do processamento do
pacote. Outro importante ponto de arquitetura no uso do cabeçalho
de extensões é a escalabilidade das funcionalidades providas pelo
cabeçalho de extensões, uma vez que a única restrição de
encadeamento de funções está no tamanho do pacote IPv6. Nas
RFCs 2460, 4301, 4302, 4303 são especificados os tipos de
cabeçalhos de extensões (Extensions Headers) possíveis e as suas
prioridades no processamento. Detalhes sobre os tipos de Opções
podem, ser lidos no anexo D.

38



Capacidade de marcação e classificação de fluxo de dados
o

O protocolo IPv6 dispõe de um mecanismo para classificação e
marcação de fluxos de pacotes IPv6 de modo a melhorar a
funcionalidade de qualidade de serviço na rede. Por meio do campo
Flow Label, Source e Destination IPv6 Address, conforme RFC
3697, os nós de rede podem classificar um fluxo de dados
priorizando-o em detrimento de outro.



Suporte nativo de segurança
o Por meio do extension header o protocolo IPv6 provê suporte para
autenticação, integridade e confidencialidade de dados. Esta
funcionalidade é descrita pela RFC4302.

Embora o protocolo IPv6 tenha trazido novas e imprescindíveis funcionalidades
para a escalabilidade da arquitetura TCP/IP, esta versão não é interoperável com a
versão 4 (IPv4), requerendo para isso mecanismos de transição.

3.2

Definições de termos utilizados pelo protocolo IPV6

A arquitetura do protocolo IPv6, especificado pelas RFCs 4291 e 2460,
estabelecem o uso de novos termos que exprimem a abrangência de atuação do
protocolo. Estes termos são apontados na tabela 2 e serão utilizados ao longo deste
trabalho.

Termos empregados pela arquitetura do protocolo IPv6
Termo
Link
Interface
Host
Nó

Uso
Utilizado para representar uma infraestrutura de rede com
abrangência limitada à camada de enlace.
Utilizado para representar o meio pelo qual o nó de rede se conecta
ao link
Utilizado para representar um nó de rede sem a funcionalidade de
roteamento
Utilizado para representar um equipamento IPv6 em qualquer de rede
Tabela 2 - Termos utilizados pela arquitetura do protocolo IPv6
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3.3

Endereço IPv6

Assim como o protocolo IPv4, mostrado na Tabela 2, o IPv6 dispõe de dois
campos para endereçamento de rede. Estes campos possuem tamanho de 128bits
que permitem endereçar até 3,4x1038 interfaces de rede. Esta capacidade de
endereçamento de rede permite ao IPv6, além da escalabilidade, uma melhor
divisão de alocação de endereços por regiões, RFC3177, e consequente melhora na
arquitetura de roteamento, RFC4291.
A hierarquia de roteamento do protocolo IPv6 também permite um modelo de
alocação regional de endereços IPv6. Para os casos de organizações que possuam
conexões de rede entre regiões diferentes, Nordmark et al (2009) apresenta uma
proposta para site multihoming.
Para a sua representação, diferentemente do IPv4, o IPv6 utiliza notação
hexadecimal, cujo endereço é formado por oito grupos com 2 bytes, convertidos em
hexadecimal em cada grupo e separados por dois pontos. Esta notação, embora
pouco compreensível para a maioria dos usuários, pode ser simplificada removendose os zeros à esquerda em cada bloco de 2 bytes e substituindo (apenas uma única
vez no endereço) os zeros contínuos por dois pontos duplos.
Já a representação do endereço IPv6 em URLs (Uniform Resource Locators), o
endereço IPv6 é colocado entre colchetes, uma vez que o padrão atual utiliza o
símbolo dois pontos para representar porta de conexão, conforme descrito pela
RFC3986 e exemplificado como: http://[2001:12f0:0:4::1]/iptindex.html

3.4

Prefixo IPv6

Diferentemente do protocolo IPv4, o protocolo IPv6 utiliza apenas prefixo para
representação das subnets ou rotas do endereço IPv6. A representação do prefixo
utiliza o mesmo princípio do plano de endereçamento CIDR (Classless Inter-Domain
Routing), que é expresso do seguinte modo: Endereço IPv6/prefixo. O prefixo é
configurado na notação decimal e indica a quantidade de bits (contínuos à esquerda)
utilizados para representação da subnet do endereço IPv6.
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3.5

Tipos de endereços IPv6

A arquitetura de endereçamento IPv6, conforme Velde et al. (2008), por meio da
RFC4291, especifica os três principais tipos de endereços IPv6: unicast, multicast e
anycast. Baseados nestes tipos de endereços IPv6 outros são reservados para uso
particular como o Special Addresses e Transitions Addresses, conforme apresentado
na tabela 3.

Tipo de
Endereço IPv6

Classificação

Tipo

Notação

RFC

Escopo Local
Escopo Global
Escopo Global

Link-Local Address
Unique-Local Address
Global Unicast Address

FE80::/10
FC00::/7

4291
4291
4291

Special Addresses

Unspecified
Loopback

::/128
::1/128

4291
4291

Transition Addresses

IPv4-mapped Address
6to4 Address
ISATAP Address
Teredo Address

Global e local
Global

Multicast
Anycast

Unicast

Multicast
Anycast

4291
4291
4291
4291
FF00::/8

4291
4291

Tabela 3 - Tipos de endereços IPv6
Fonte: Adaptado da RFC 4291

A tabela 3 apresenta os tipos mais comuns de endereços IPv6 reservados:


Endereço Unicast Não especificado (Unspecified Unicast Address)
possui todos os bits zerados, 0:0:0:0:0:0:0:0 (também representado
como ::). É utilizado no processo inicial (tentative Address) de
alocação de endereço IPv6. Não deve ser associado a nenhuma
interface ou referenciado como endereço IPv6 destino, bem como
não deve ser roteado.



Endereço Unicast Loopback, utilizado para identificar uma interface
lógica chamada de loopback que identifica o próprio host. Não deve
ser associado à interface física de rede, ser roteado na rede ou
utilizado como endereço IPV6 de destino. Este tipo de endereço
possui a mesma funcionalidade que o endereço IPv4 127.0.0.1.
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Endereços IPv6 Transitions: Identifica endereços IPv6 reservados
para soluções de transição entre a versão 4 e 6 do protocolo IP.

Os endereços do tipo Broadcast utilizados no IPv4 não são usados no IPv6. Os
recursos que utilizavam pacotes IPv4 broadcast para obtenção e ou oferta de serviço
foram substituídos por pacotes multicast e unicast no protocolo IPv6, como no
mecanismo DHCPv6.

3.5.1

Escopo de Endereço IPv6

Para fins de controle de uso e delimitação da abrangência de rede a que
pertence o endereço IPv6, a arquitetura do protocolo IPv6 especifica o termo
escopo (scope). Esta especificação surge em detrimento da ambiguidade dos tipos
de endereços IPv6 unicast Link-local e multicast. Para resolver esta ambiguidade e
garantir unicidade os endereços IPv6 são identificados por zona, RFC4007 (2005).
A notação utilizada é: Endereço IPv6%zona.

3.5.2

Endereço IPv6 Unicast

O escopo de um endereço IPv6 representa uma área de rede no qual o
endereço IPv6 é único. O tipo unicast é utilizado para identificar uma única interface
de rede dentro de um escopo. Para fins de balanceamento de carga, é permitido que
um endereço ou um conjunto de endereços unicast IPv6 seja associado a múltiplas
interfaces físicas desde que a implementação as trate como única interface para a
camada de rede (DAVIS, 2008).
A arquitetura do protocolo IPv6 especificada pela RFC 4291 estabelece alguns
tipos de endereços unicast, cuja subdivisão deste grupo de endereços caracteriza-se
por sua abrangência de rede (escopo). Deering e Hinden (2006) estabelece a
possibilidade de novas definições para uso do endereço IPv6 unicast.


Escopo Local: Para este domínio de rede que se caracteriza pela
abrangência de rede limitada à camada 2 do modelo de referência OSI
a que pertence o nó (mesma subnet ou meio físico), é definido o subtipo de endereço IPv6 unicast Link Local Address. O endereço link local
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Address é utilizado somente dentro e para a comunicação com os nós
de rede pertencentes ao mesmo domínio de rede (mesma subnet). Seu
uso objetiva a troca de informações entre nós e para obtenção de
informações de controle de acesso, como descoberta de roteador e
serviço de configuração automática de endereços de rede via DHCPv6
ou SLAAC. Para este subtipo de endereço IPv6 unicast é reservado a
faixa FE80::/10. O endereço IPv6 Link Local Address não deve ser
roteado entre domínios. Por este motivo, a faixa IPv6 reservada para o
escopo local pode ser reutilizada em outros domínios de camada 2 de
rede. Sua funcionalidade assemelha-se ao do IPv4 Link Local
especificado pela RFC3927, que utiliza a faixa IP 169.254/16. Recurso
também conhecido como APIPA – Automatic Private IP Addressing.
A Figura 6 mostra a estrutura do endereço IPv6 Link Local Address.
Nesta observa-se o uso do prefixo FE80 seguido de zeros e os últimos 64 bits
utilizados para identificar a interface de rede – Interface Id.

Figura 6 - Formato do endereço IPv6 Link Local Address.
Fonte: Figura adaptada de DAVIES,J. Understanding IPv6. Microsoft, 2008



Identificador de Interface – Interface Id: Representado pelos últimos
64bits do endereço IPv6 unicast que identifica a parte do endereço
correspondente à interface de rede. Possui tamanho fixo e deve ser
construído no formato Modified EUI-64. Este identificador deve ser
único no escopo de rede para se evitarem conflitos de endereço IPv6.
Também pode ser obtido o identificador de interface por outros
processos, conforme Davis(2008), Popoviciu, Grossetete e Abegnol
(2006):
o Randômico: Procedimento descrito pela RFC4941
o DHCPv6: Procedimento descrito pela RFC3315
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o Criptográfico: Procedimento descrito pela RFC4581
o Configuração manual


Identificador de Interfaces baseado no Modified EUI-64. Para a criação
da Interface ID de um endereço IPv6 baseado no Modified EUI-64 e a
partir do endereço IEEE 802, conforme mostrado na Figura 9, são
necessários os seguintes passos:
o Inserção

da

seqüência

binária

11111111

11111110

–

Hexadecimal FFFE, entre os campos CompanyID e Extension ID
do endereço IEEE802, conforme Figura 7;
o Inversão do sétimo bit (u) de mais baixa ordem do campo
CompanyID.

Desta forma, caso o bit seja 1, este deve ser

invertido para 0 e, caso seja 0, invertido para 1.
Quadro 1 - Estrutura do endereço IEEE802
24 Bits
Ccccccug cccccccc cccccccc

24 Bits
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

CompanyID - Administrado pelo IEEE ExtensionID - Controle do Fabricante
Formato IEEE802

u bit - Se valor igual a 0 é um endereço administrado pelo IEEE
Se valor igual a 1 é um endereço administrado localmente
g bit – Identifica se o endereço é multicast (bit=1) ou unicast (bit=0)

Figura 7 - Conversão de endereço IEEE802 para EUI-64
Fonte: Figura adaptada de DAVIES,J. Understanding IPv6. Microsoft, 2008
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Escopo Único Local: Para este domínio de rede, caracterizado pela
abrangência de rede limitada ao site da organização é definido o
subtipo de endereço IPV6 unicast Unique-local Address - ULA. Por
possuir uma abrangência restrita à organização, o endereço IPv6 ULA
não deve ser roteado na internet. Seu uso assemelha-se ao modelo de
endereço Privado do IPv4 (10.0.0.0/8, 192.168.0.0/16, etc), porém com
a vantagem de possibilitar o uso de forma hierárquica, mitigando assim
a possibilidade de conflito de IPv6 quando da necessidade de
integração de organizações, (DAVIS, 2008). O Endereço IPv6 ULA,
conforme definição da RFC4193 possui as seguintes características:
o Prefixo Global único e reservado: FC00::/7
o Permite às organizações se conectarem em modo privado
com baixa probabilidade de conflito de IP;
o Embora não seja permitido o roteamento desta faixa IP na
Internet, caso seja erroneamente anunciado não trará
problemas a internet.

O Quadro 2 mostra o formato do endereço IPv6 ULA. Neste são representados
os seguintes campos:


Prefix: Identifica o tipo de endereço IPv6. Possui a faixa IPv6
reservada para o escopo único local FC00::/7



L: Indica se há um método local específico para alocação de
identificador de site – GlobalID ou não. Quando definido como 1
indica que o método é associado localmente, isto é, sem o controle
de uma entidade. O bit L = 0 está reservado para definição futura.



GlobalID: Identificador de site gerado por um algoritmo pseudorandômico. Não há restrição de uso de mais de um identificador de
site na organização.



SubnetID: Identifica a subnet dentro da arquitetura global de site
(GlobalID), permitindo ao administrador do site criar um plano de
endereçamento hierárquico na organização, conforme Popoviciu,
Grossetete e Abegnol(2006).



InterfaceID: Identifica o endereço de interface na porção do
endereço IPv6 ULA.
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Formato do endereço IPv6 Unique-Local Address
7 Bits

1 Bit

40 Bits

16 Bits

64 bits

Prefix

L

Global ID

SubnetID

InterfaceID

Quadro 2 - Formato de endereço ULA.



Escopo Global: Possui domínio de abrangência global e para tanto
utiliza-se do subtipo de endereço unicast IPv6 Global Unicast
Address - GUA. Este endereço unicast IPv6 é roteável na internet
toda e globalmente único. Possui equivalência ao endereço Público
IPv4, (DAVIS, 2008). Permite ser sumarizado e dispõe de uma
arquitetura que permite endereçamento e roteamento hierárquico. O
endereço GUA foi descrito pelas RFCs 4291 e 3587 que reserva a
faixa IPv6 2000::/3.

O Quadro 3 mostra o formato do endereço unicast IPv6 GUA, contendo os
seguintes campos:

Formato do endereço IPv6 Global Unicast Address
001

45 Bits

16 Bits

64 Bits

Fixed

Global Routing Prefix

SubnetID

InterfaceID

Quadro 3 - Formato de endereço GUA

o Três bits reservados com o valor 001.
o Global Routing Prefix: Identifica em conjunto com os três bits
reservados

o

prefixo

da

faixa

IPv6

reservada.

A

recomendação de uso destes 48 bits está descrita na
RFC3177.
o Subnet ID: Identifica a faixa de endereço IPv6 GUA
reservada a uma organização.
o InterfaceID: Identifica o endereço de interface do nó de rede
dentro da porção do endereço unicast IPv6 GUA, conforme
modelo Modified EUI-64.
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3.5.3

Endereço IPv6 Multicast

O endereço IPv6 tipo multicast é utilizado para representar um grupo de
interfaces. Este tipo de endereço proporciona um mecanismo mais eficiente de uso
de banda para determinados serviços de comunicação, como de áudio e vídeo.
Deste modo, quando um pacote IPv6 é enviado para um endereço multicast todas
as interfaces de rede associadas ao grupo de multicast pertencente ao endereço
recebem este pacote.
Na arquitetura IPv6 o tipo de endereço multicast suporta todas as mensagens
de plano de controle que eram delegadas ao tipo de endereço broadcast do IPv4.
O tipo de endereço multicast IPv6 faz parte da arquitetura IPv6, diferentemente
do IPv4 que era opcional.
O endereço multicast IPv6 possui o formato do quadro 4. O primeiro byte de
mais alta ordem do endereço IPV6 quando expresso com todos os bits ligados - bit =
1, ou hexadecimal FF - indica que o endereço é do tipo multicast.
O segundo byte é dividido em dois grupos de quatro bits. O primeiro grupo de
mais alta ordem - campo Flag - identifica características funcionais do pacote
multicast e o segundo grupo - campo Scope - identifica o domínio de abrangência do
pacote multicast.
Os bytes restantes - 112 bytes - identificam o grupo do endereço ao qual
pertence a interface do nó IPV6 de rede.
8 Bits

1111 1111

4 bits

4 bits

112

Flag

Scope

Group ID

0RPT

0–F

Quadro 4 - Formato do endereço multicast IPv6 definido pela RFC4291.

O campo Flag é representado por 4 bits, sendo o primeiro (bit O), de mais alta
ordem e sem designação de uso, configurado com zero.
O segundo (bit R), definido pela RFC3956, representa o modo de distribuição
de endereço multicast na rede:
 bit =0 se há ponto de encontro (Rendezvous Point),
 bit = 1 se não há ponto de encontro.
O terceiro (bit P), definido pela RFC3306, indica:
 bit =0 se o pacote multicast é construído baseado no prefixo de rede do
endereço unicast,
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 bit = 1 se o pacote multicast não é construído baseado no prefixo de
rede do endereço unicast.
O quarto (bit T), definido pela RFC3513, indica o tipo de endereço multicast:
 bit =0 quando atribuído permanentemente, pelo IANA,
 bit =1 quando atribuído dinamicamente, pelo computador.
O endereço multicast atribuído pelo IANA deve possuir os bits T = 0 e P = 0.
Já um endereço multicast não atribuído pelo IANA, bit T=1, deve possui o bit P=1,
pelo fato do endereço multicast ser baseado em um endereço unicast e ter um
tempo de vida determinado.
O campo Scope é representado por 4 bits que indicam a área de abrangência
do endereço IPv6 multicast.
Relação dos valores reservados especificados no quadro 5:

Escopo

Representa

1

Interface Local

2

Link local

3

Subnet local

4

Admin local

5

Unique Local

8

Organização local

E

Global

Demais

Não alocados

Quadro 5 – Abrangência de endereço IPv6 multicast.
Fonte: Adaptado da RFC4291

O campo GroupID identifica o grupo de multicast. Quando o endereço for do
tipo permanente, ou seja, endereço alocado pelo IANA o bit T será igual 0. Quando o
bit T for igual a 1 indica que o endereço multicast é associado dinamicamente.
A tabela 4 apresenta alguns dos endereços multicast IPv6 reservados pelo
IANA. A lista completa está descrita no anexo A1 e também pode ser obtida pelo
site: http://www.iana.org/assignments/ipv6-multicast-addresses/ipv6-multicast addresses.txt

Escopo Node-Local

FF01:0:0:0:0:0:0:1

RFC

RFC4291

Uso

Pacote multicast enviado a todos os nós de rede do
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escopo local
FF01:0:0:0:0:0:0:2

RFC4291

Pacote multicast enviado a todos os roteadores de rede
do escopo local

Escopo Link-Local

RFC

Uso

FF02:0:0:0:0:0:0:1

RFC4291

Pacote multicast enviado a todos os nós de rede do
escopo link local

FF02:0:0:0:0:0:0:2

RFC4291

Pacote multicast enviado a todos os roteadores de rede
do escopo link local

FF02:0:0:0:0:0:0:9

RFC2080

Pacote multicast enviado aos roteadores RIPv6

FF02:0:0:0:0:0:1:2

RFC3315

Pacote multicast enviado a todos agentes DHCP

Escopo Site-Local

RFC

Uso

FF05:0:0:0:0:0:0:2

RFC4291

Pacote multicast enviado a todos os roteadores de rede
do escopo site

FF05:0:0:0:0:0:1:3

RFC3315

Pacote multicast enviado a todos os servidores DHCP

Escopo Variável

RFC

Uso

FF0X:0:0:0:0:0:0:101

RFC1119

Pacote multicast utilizado pelo NTP - Network Time

Protocol

Tabela 4 - Plano de alocação de endereços IPv6 Multicast

3.5.3.1 Modelos de Serviços IPv6 Multicast

Há dois principais modelos de entrega de pacotes IPv6 multicast: o ASM (AnySource Multicast) e o SSM (Source-Specific Multicast). Estes modelos diferenciamse pelo controle de envio e ou recepção de pacotes multicast a um endereço
multicast IPv6 de grupo. No modelo ASM qualquer nó, pertencente ou não ao grupo
de multicast, pode enviar pacotes multicast para um endereço de grupo. Todos os
membros deste grupo receberão o pacote multicast. Já no modelo SSM, os
membros do grupo juntam-se ao grupo de modo identificado, especificam origem e
destino do pacote e explicitam o interesse de tráfego entre endereço IPv6 de origem
e endereço multicast de grupo de destino. Deste modo, os pacotes multicast
enviados a um endereço de grupo somente serão transmitidos aos membros do
grupo que possuam interesse de tráfego permitido com o endereço de origem
pacote. A RFC4607 especifica o modo funcional do modelo SSM.
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3.5.3.2 Endereço multicast IPV6 baseado em endereço Unicast

Com o objetivo de permitir alocação dinâmica de endereços multicast IPv6 e o
uso de endereço multicast SSM – Source-specific multicast a RFC3306 definiu um
novo formato de cabeçalho de endereço multicast IPV6, conforme Figura 8. Este
novo formato permite que o endereço multicast seja formado pelo mapeamento
dinâmico do endereço unicast do nó de rede mais o grupo de interesse de tráfego.
Esta facilidade permite um modelo de provisionamento de endereço IPv6 multicast
menos dependente de intervenção manual.

Figura 8 - Endereço multicast SSM – Source-specific multicast
Fonte: Figura adaptada de DAVIES,J. Understanding IPv6. Microsoft, 2008

8

4

1111 1111

flags

4
scope

8
Reserved

8

64

plen

Net prefix

32
group ID

Quadro 6 - Endereço IPv6 multicast baseado em prefixo de rede unicast.

O formato IPv6 multicast baseado em prefixo de rede unicast possui os
seguintes campos:
1 - Oito bits de mais alta ordem do endereço com o valor binário 1111 1111,
hexadecimal FF, os quais são utilizados para representar um pacote multicast;
2 – O campo flags, possuindo 4 bits com o formato 00PT. O bit representado
pela letra P indica se endereço multicast IPv6 está baseado em prefixo unicast de
rede, P=1, ou não, P=0. Caso o bit P seja igual a 0 o endereço multicast IPv6 utiliza
o formato definido pela RFC4291.
3 – O campo scope identifica a abrangência ou escopo do endereço multicast,
conforme definição da RFC4291.
4 – O campo reserved não possui definição e seu conteúdo dever ser todo 0;
5 – O campo PLEN indica o tamanho do campo net prefix. É usado quando o
bit P for igual 1. Este campo possui oito bits;
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6 – O campo net prefix, com tamanho de 64 bits, indica o prefixo de rede do
endereço unicast associado ao endereço multicast. Este campo é especificado
quando o bit P for igual a 1;
7 – O campo group ID, possuindo 32 bits, identifica o tipo de endereço
multicast IPv6, se um endereço permanente ou dinâmico. Este campo é utilizado
quando P = 0.
Quando a alocação do endereço IPv6 multicast for baseada em prefixo de
rede, P=1, o bit T também deverá ser 1.
Quando a alocação de endereço IPv6 multicast for do tipo SSM, os bits P e T
deverão ser iguais a 1. Os campos “prefixo” e “tamanho de prefixo de rede” deverão
ser zerados.
O IANA reservou a faixa IPv6 FF3x::/32 para criação de endereços IPv6
multicast dinâmicos. Os endereços IPv6 multicast SSM possuem o formato
FF3x::/96.

3.5.3.3 Endereço ethernet multicast

Conforme RFC2464, para o envio de pacotes multicast IPV6 sobre rede
ethernet o endereço IPV6 de destino deve ser mapeado para o endereço MAC de
destino no formato hexadecimal 0x33-33xx-xx-xx-xx, no qual xx-xx-xx-xx representa
os últimos quatro octetos do endereço de destino do pacote IPV6.

Figura 9 - Mapeamento de endereço IPv6 Multicast na camada de enlace
Fonte: Figura adaptada de DAVIES,J. Understanding IPv6. Microsoft, 2008

A Figura 9 mostra o mapeamento de endereço de camada de rede IPv6 para
endereço de camada de enlace de dados ethernet.
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3.5.3.4 Endereço multicast IPv6 Solicited-Node

Definido pela RFC4191, este tipo de endereço multicast IPv6 é utilizado para
resolução do endereço MAC de um endereço IPv6.

Possui função similar ao

protocolo ARP do IPv4. O endereço multicast solicited-node possui o formato
FF02::1:FFxx:xxxx/104 no qual xx:xxxx representam os últimos três bytes
hexadecimais (menos significativos) do endereço unicast ou anycast IPv6.
Diferentemente do procedimento de resolução do endereço MAC do protocolo ARP
realizado por broadcast, no IPv6 o procedimento de resolução é realizado por meio
de um pacote multicast solicited-node, sendo processado somente pelas interfaces
registradas no grupo pesquisado. O endereço solicited-node é utilizado pelo
procedimento DAD – Duplicate Address Detection por meio do protocolo NDP –
Neighbor Discovery Protocol.

3.5.4

Endereço IPv6 Anycast

A arquitetura do Protocolo IPv6, por meio da RFC4291, prevê o tipo de
endereço IPV6 anycast, é caracterizado por um endereço que representa um ou
mais endereços de interfaces de rede em diferentes nós, locais ou remotos. Esta
funcionalidade incorporada ao IPv6 permite, por exemplo, fazer o balanceamento de
carga de serviços em servidores, uma vez que o mesmo endereço IPv6 (anycast)
pode ser configurado em mais de um nó de rede.
Os pacotes IPv6 encaminhados ao endereço anycast são entregues aos
endereços anycast mais próximos da origem. Esta condição de entrega do pacote
anycast é obtida pela métrica de distância dos protocolos de roteamento dinâmicos.
As RFCs 4291 e 2526 definem o endereço IPv6 subnet-router anycast,
representado pelo prefixo da subnet e o campo interface identifier com todos os bits
igual a zero, conforme quadro 7.
n bits
Subnet Prefix
N

128-n bits
Interface ID
00000000

Quadro 7 - Representa o formato do endereço anycast subnet-router.
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Campo Subnet Prefix – Indica a subnet a qual pertence o endereço anycast
Campo Interface ID - Como este endereço representa um grupo de endereços
(subnet-router), este campo possui todos os bits zerados.
Todos os roteadores de rede que possuem subnets IPv6 associados a suas
interfaces devem suportar este tipo de endereço. Além do endereço subnet-router
anycast, a RFC2526 reserva dentro de cada subnet IPv6 os valores mais altos do
campo interface identifier para endereços anycast. Estes endereços são formados
baseando-se no prefixo da subnet. Se o campo interface identifier possuir o formato
EUI-64 (prefixo de subnet 001 até 111) o bit universal/local deve ser definido como
zero (local), conforme Figura 10.

Figura 10 - Formato de endereço IPv6 anycast EUI-64
Fonte: Figura adaptada de DAVIES,J. Understanding IPv6. Microsoft, 2008

Caso contrário, o campo anycast ID identificará o endereço reservado e o
restante do campo interface identifier deverá ser definido como 1, conforme Figura
11.

Figura 11 - Formato de endereço IPv6 anycast reservado
Fonte: Figura adaptada de DAVIES,J. Understanding IPv6. Microsoft, 2008:

Hexadecimal
AnycastID
0x00

Descrição

RFC

Reservado

2526

0x7E

IPv6 Home Agent Anycast – Mobile IPv6

2526

0x7F

Reservado

2526

Quadro 8 - Valores reservados para o campo Anycast ID.

O endereço anycast possui o mesmo formato do tipo unicast (o que o distingue
é a sua aplicação e sua forma de configuração), devendo ser explicitamente
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informado que se trata de um endereço do tipo anycast. Não há um prefixo de rede
IPv6 reservado para o uso do anycast.

4

Mecanismo SLAAC

Definido

pela RFC4862, o

mecanismo SLAAC

–

Stateless

Address

Autoconfiguration foi incorporado à arquitetura do protocolo IPv6 com os seguintes
objetivos, Thomson, Narten e Jinmei (2007):


Provisionar endereço IPv6 sem intervenção manual;



Proporcionar aos nós de rede a facilidade Plug-and-Play, ou seja,
não exigir a criação de um recurso adicional para que esses nós se
comuniquem;



Para as redes compostas de roteadores os nós devem configurar
automaticamente seu endereço IPv6 global por meio de mensagens
(RA – Router Advertisement) dos roteadores;



O reendereçamento da rede deve ser facilitado por meio de tempo
de vida de alocação dos endereços IPv6 e pela possibilidade da
interface de rede possuir mais de um endereço IPv6.

Atendendo a estes objetivos o mecanismo SLAAC proporciona ao nó de rede,
um modo automático de provisionar (alocar e configurar) seu próprio endereço IPv6
com escopo global. Para tanto, o mecanismo SLAAC utiliza o protocolo NDP –
Neighbor Discovery Protocol.
O NDP permite operacionalizar por meio de mensagens todo o processo de
alocação, configuração e detecção de endereço IPv6 duplicado, além de outras
funcionalidades do plano de controle do protocolo IPv6.

4.1

NDP - Neighbor Discovery Protocol

Especificado pela RFC4861, atualizado pela RFC5942 e integrado à arquitetura
do IPv6, o protocolo NDP é utilizado para promover a interação entre nós vizinhos de
mesmo segmento de rede com objetivo de trocar informações de controle, operação
e manutenção de acesso à rede.
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4.2

Formato da mensagem NDP

O protocolo NDP opera integrado ao protocolo ICMPv6 - Internet Control
Message Protocol version 6 com um grupo de mensagens definidas especificamente
para atender aos processos do protocolo NDP. Como o protocolo ICMPv6 também
faz parte da arquitetura do protocolo IPv6 e deve ser implementado por todos os nós
de rede (CONTA; DEERING, 2006), esta condição propicia ao protocolo NDP uma
melhor maturidade para a sua implementação, segundo Eddy (2006).
As mensagens do protocolo ICMPv6 são agrupadas em duas classes de
funcionalidades. A primeira é reservada para mensagens de erro, cujos valores
possíveis que identificam estas mensagens no campo Type do ICMPv6 parte de 0 a
127. A segunda classe de mensagens é classificada como informativa e seus
valores vão de 128 a 255. A lista atualizada dos códigos reservados encontra-se no
anexo A e pode ser consultado no site http://www.iana.org/assignments/icmpv6parameters.
As mensagens utilizadas no protocolo NDP pertencem à classe informativa e
trafegam na rede em formatos multicast e unicast.
A Figura 12 mostra o cabeçalho IPv6 com o next header = 58 que identifica o
protocolo ICMPv6. Dentro do cabeçalho ICMPv6, o campo Type identifica o tipo de
mensagem transportada pelo pacote, conforme tabela 5.

Figura 12 - Cabeçalho IPv6 apontando next-header ICMPv6
Fonte: DAVIES,J. Understanding IPv6. Microsoft, 2008

As mensagens NDP são identificadas pelo campo TYPE do protocolo ICMPv6,
conforme Tabela 5.
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Tipo de Mensagem

Campo TYPE - ICMPv6

Router Solicitation
Router Advertisement
Neighbor Solicitation
Neighbor Advertisement
Redirect

133
134
135
136
137

Tabela 5 - Tipo de mensagens NDP

As mensagens do protocolo NDP também podem conter opções que objetivam
complementar as funcionalidades ao protocolo, conforme necessidade.

O campo Length indica o tamanho do cabeçalho Option em blocos de 8 bytes.
Este cabeçalho não deve exceder o tamanho do MTU do segmento de rede.
Cabeçalho Options
Type

Length

Value

Tamanho 1 Byte

Tamanho 1 Byte

Tamanho variável em blocos de 8 bytes

Quadro 9 - Formato do campo de opções do protocolo NDP.

As opções do protocolo NDP possuem o formato apresentado no quadro 9. O
campo Type indica o tipo de opção a que se refere o protocolo NDP. A lista completa
atual de opções atualmente reservada pelo IANA encontra-se no Anexo A e também
pode ser pesquisada no site: http://www.iana.org/assignments/icmpv6-parameters.
O quadro 10 mostra alguns valores reservados para o campo Type:
NDP – Valores reservados do campo TYPE do cabeçalho Options
Type
1
2
3
4
5
7
8
9
10
24
25
26

Descrição
Source Link-layer Address
Target Link-layer Address
Prefix Information
Redirected Header
MTU
Advertisement Interval Option
Home Agent Information Option
Source Address List
Target Address List
Route Information Option
Recursive DNS Server Option
RA Flags Extension Option

RFC de Referência
[RFC4861]
[RFC4861]
[RFC4861]
[RFC4861]
[RFC4861]
[RFC3775]
[RFC3775]
[RFC3122]
[RFC3122]
[RFC4191]
[RFC5006]
[RFC5175]
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Mobile Node Identifier Option

30

[RFC5271]

Quadro 10 - Valores reservados do campo Type do cabeçalho Options

4.2.1

Mensagem Router Solicitation

A mensagem Router Solicitation é enviada somente por hosts com o objetivo
de solicitar os serviços como prefixo de rede e rotas, do roteador ativo no segmento
de rede e também para agilizar o recebimento de mensagens Router Advertisement.
Os hosts ativos no segmento de rede devem descartar as mensagens deste tipo
recebidas.
A mensagem Router Solicitation é enviada com endereço IPv6 de destino em
multicast (FF002::2) e o endereço de origem (link local), para os casos em que o
host já tenha o endereço válido ou o endereço do tipo não especificado
(unspecified).
Para garantir que a mensagem Router Solicitation tenha sido originada no
segmento de rede em que se encontra o host, o campo Hop Limit do cabeçalho IPv6
é configurado em 255, Narten et al (2007). Deste modo, um nó de rede com
capacidade de roteamento, ao receber uma mensagem Router Solicitation, saberá
que o pacote pertence ao segmento local de rede e, caso este valor seja diferente
de 255, o pacote deverá ser descartado, mitigando desta forma ataques de
segurança baseados no protocolo NDP, (DAVIES, 2008).
A Mensagem Router Solicitation possui o formato do quadro 11, cujos campos
possuem as seguintes funcionalidades:
Router Solicitation
Type
133

Code
8 Bits

Checksum
16 Bits

Reserved
32 Bits

Options
Tamanho variável

Quadro 11 - Formato da Mensagem Router Solicitation

Code: o campo possui o tamanho de 1 byte com conteúdo zerado.
Checksum: o campo possui tamanho de 16 bits e é utilizado com o valor do
cálculo de verificação de erro do pacote ICMPv6.
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Reserved: o campo com 32 bits com conteúdo zerado, reservado para futuro
uso.
A mensagem Router Solicitation também prevê o uso do cabeçalho Options
para os casos em que o host já tenha o endereço IPv6 válido. Neste cabeçalho o
campo Type deverá estar configurado em 1, indicando que o campo Value conterá o
endereço de enlace do host.
Caso o host não tenha o endereço IPv6 válido, a mensagem Router Solicitation
não deverá possuir o cabeçalho Options, devendo estar configurado com o endereço
IPv6 de origem não solicitada (unsolicited :: ), evitando-se assim o conflito de
endereço IPv6, (Narten et al, 2007).
O roteador do segmento deverá descartar as mensagens Router Solicitations
caso não estejam em conformidade com os seguintes parâmetros:
1 – Campo hop limit do cabeçalho IPv6 configurado em 255;
2 – Valor correto de checksum do cabeçalho ICMPv6;
3 - Valor do campo code do cabeçalho ICMPv6 configurado em 0;
4 – O campo Length do cabeçalho Options deverá ser maior que 0 e múltiplo
de 8;
5 – Caso o endereço IPv6 seja não especificado (unspecified :: ), não deverá
existir o cabeçalho Options.
O host poderá enviar a mensagem Router Solicitation nas seguintes situações
de estado da interface:
1 - foi iniciada decorrente de procedimento de ligação do host;
2 – foi reiniciada após falha ou procedimento de ativação;
3 – mudou de função de roteador para host;
4 – foi conectada ou reconectada ao segmento de rede.

4.2.2

Mensagem Router Advertisement

A mensagem Router Advertisement é enviada somente por roteador no
segmento de rede em que estiver ativo. As mensagens Router Advertisements são
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enviadas em resposta às mensagens Router Solicitation em unicast ou multicast
(FF02::1) ou periodicamente no segmento de rede em multicast (FF02::1).
Os roteadores enviam as mensagens Router Advertisements aos hosts de seus
segmentos de rede para informar:
1 - Mecanismo de provisionamento de endereço IPv6
2 - Prefixos de rede;
3 – Rotas;
4 – Tamanho do MTU do segmento;
5 – Tempo de vida do endereço IPv6.
6 – Quantidade de saltos máximo do pacote, hoplimit;

Mensagem Router Advertisement
Campo
Type
Code
Checksum
Cur HopLimit
M
O
H
PRF
P
R
Router LifeTime
Reachable Time
Retrans Time

Tamanho
134
8 Bits
16 Bits
8 Bits
1 Bit
1 Bit
1 Bit
2 Bits
1 Bit
2 Bits
16 Bits
32 Bits
32 Bits

Quadro 12 - Formato da mensagem Router Advertisement

A mensagem Router Advertisement possui os seguintes campos:
 Type: Campo que descreve o tipo de mensagem. Para a mensagem Router
Adverstiment do protocolo NDP reserva o valor 134.
 Code: utilizado para descrever um nível maior de especificidade do campo
Type. No caso da mensagem Router Advertisement seu conteúdo é 0.
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 Checksum: com tamanho de 16 bits o campo é utilizado com o valor do
cálculo de verificação de erro do pacote ICMPv6.
 Current Hop Limit: descreve o diâmetro da rede em saltos tendo como
referência a internet. Quando presente na mensagem Router Advertisement
os hosts devem adotar o valor no campo hop limit do pacote IPv6. Quando o
valor deste campo for zero significa que esse valor não foi especificado.
 Managed Address Configuration Flag: Quando este campo for configurado
com bit = 1, o host deverá adotar o mecanismo DHCPv6 para
provisionamento do endereço IPv6. Quando este campo for configurado com
o bit = 0, o host deverá adotar o mecanismo SLAAC de provisionamento do
endereço IPv6.
 Other Stateful Configuration Flag: Quando este campo for configurado com bit
= 1, e o campo Managed Address Configuration Flag com o bit = 0, o host
deverá utilizar o mecanismo SLAAC de provisionamento de endereço IPv6 e
obter os endereços dos serviços (como NTP, DNS) de rede via DHCPv6.
Quando este campo for configurado com o bit = 0, o host não deverá obter os
serviços da rede via DHCPv6.
 Home Agent Flag: Quando este campo for configurado com Bit = 1 indicará
aos hosts que o roteador do link está também funcionando como Home
Agent. O conceito de Home Agent aplica-se a um roteador com capacidade
de permitir mobilidade aos nós de rede (mobile nodes), segundo Johnson et al
(2004).
 Default Router Preference: Este campo possui o tamanho de dois bits e é
utilizado para indicar ao host a preferência do roteador que está enviando a
mensagem Router Advertisement possui sobre a rota default. Este campo
pode ser configurado pelo roteador com os valores apresentados na tabela 6,
(DRAVES e THALER, 2005)
Default Router Preference
Valor
00
01
10
11

Descrição
Valor de preferência default
Valor de preferência alto
Valor de preferência reservado
Valor de preferência baixo

Tabela 6 - Valores do campo Default Router Preference
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O host, ao receber a mensagem Router Advertisement com valor do campo
Default Router Preference = 10, deve tratar a prioridade deste roteador como
default(00).
Proxy Flag: Em caráter experimental este campo foi proposto por Thaler,
Talwar e Patel(2006) para permitir o uso do recurso proxy nos nós IPv6 que se
conectam a mais de uma topologia de rede em camadas de enlace diferentes. Um
nó com o recurso de proxy habilitado (P bit = 1) serve de ponte para a comunicação
entre nós de diferentes segmentos e camadas de enlace de rede.
Reserved: Bits reservados para uso futuro. Deve possui seu conteúdo zerado.
Router Lifetime: Este campo é utilizado para informar aos hosts o tempo de
vida que o roteador deverá ser utilizado como rota default. Este campo é configurado
em segundos e seu valor deve ser 0 ou estar entre o valor da variável
MaxRtrAdvInterval e 9000 segundos. O valor de Router Lifetime = 0 indica ao host
que o roteador não deve ser utilizado como rota default.
A variável MaxRtrAdvInterval representa um valor que não dever ser menor
que 4 e maior que 1800 segundos, (NARTEN et al, 2007).
Reachable Time: Este campo informa o tempo que o host deve considerar
como ativo o nó vizinho após processo de descoberta de vizinhança (Neighbor
Unreachability Detection). A variável AdvReachableTime representa este valor, é
configurada em milissegundos e não pode ser maior que 1 hora.
Retrans Time: Este campo informa ao host a quantidade de tempo entre o
envio de mensagens Neighbor Solicitations. Este tempo é configurado em
milissegundos por meio da variável AdvRetransTimer.
A Mensagem Router Advertisement também pode se utilizar do cabeçalho
Options, conforme quadro 13, tanto para estender suas funcionalidades como para
informar o endereço de enlace do roteador que está enviando a mensagem Router
Advertisement. Neste caso, o campo type do cabeçalho Options deverá ser
configurado com o valor 1.
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Type
8 Bits

Cabeçalho Options: Type = 1
Length
Link Layer Address
8 Bits
Tamanho Variado

Quadro 13 - Formato do cabeçalho de opções tipo Source Link-layer Address

No quadro 14 do cabeçalho Options o campo Type identifica o tipo de
mensagens de opções contidas na mensagem Router Advertisement. Este campo
pode assumir o valor 1, quando o endereço de enlace (Link Layer Address) for de
origem (Source Link-Layer Address). O campo Length indica o tamanho de todo o
campo Opções em blocos de oito bits.
Quando o campo Type do cabeçalho Options for configurado com o valor 5
indicará no campo MTU o valor de MTU (Maximum Transmit Unit) a ser utilizado
pelo host. Esta opção é configurada nos roteadores para atender a segmentos de
rede que possuam tecnologias de enlaces diferentes e que não suportem o
protocolo de descoberta de MTU, o PMTU (Path Maximum Transmit Unit). Esta
opção também pode ser configurada nos roteadores para garantir que todos os nós
do enlace possuam o mesmo MTU.

Type
8 Bits

Cabeçalho Options: Type = 5
Length
Reserved
8 Bits
16 Bits

MTU
32 Bits

Quadro 14 - Formato do cabeçalho de opções tipo MTU

A arquitetura IPv6, segundo DEERING, S.; HINDEN,R. (1998), recomenda que
os nós de rede suportem o protocolo PMTU. Caso não o implementem, deverão
utilizar o tamanho mínimo de 1280 bytes.
O formato do cabeçalho Options para o tipo MTU possui também o campo
Type para indicar o tipo de opção, cujo valor para a MTU é 5. O campo Length para
indicar o tamanho total do cabeçalho Options em blocos de 8 bits. O campo
Reserved está reservado para futuro uso. Seu conteúdo deve ser zerado. O campo
MTU indica em bytes o tamanho da mensagem a ser trocada pelos hosts no
segmento de rede onde trafega a mensagem Router Advertisement.
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O formato de cabeçalho Options do tipo Prefix Information, conforme quadro
15, é utilizado pela mensagem Router Advertisement para informar aos hosts de
mesmo segmento os parâmetros de rede para o provisionamento automático de
endereço IPv6. O cabeçalho de opções Prefix Information possui os seguintes
campos:
Cabeçalho Options - Type = 3 Prefix Information
Campo

Tamanho

Type

8 Bits

Length

8 Bits

Prefix Lenght

8 Bits

On-Link Flag

8 Bits

Autonomous Flag

1 Bit

Router Address Flag

1 Bit

Site Prefix Flag

1 Bit

Reserved 1

4 Bits

Valid Lifetime

32 Bits

Prefered Lifetime

32 Bits

Reserved 2

24 Bits

Site Prefix Length

8 Bits

Prefix Lenght

128 Bits

Quadro 15 - Formato do cabeçalho de opções tipo Prefix Information

Type: Indica o tipo de cabeçalho de opções. Este campo possui o valor 3.
Length: Indica o tamanho do campo de opções em blocos de 8 bytes. O valor
deste campo é 4.
Prefix Length: Campo utilizado para indicar o tamanho do prefixo de rede, que
pode variar de 0 a 128.
On-Link Flag: Campo que indica se o prefixo de rede está no mesmo ou fora do
segmento de rede no qual foi recebido o Router Advertisement. Quando este campo
for configurado com bit =1 significa que o prefixo pertence ao segmento de rede (onlink). Quando configurado com o bit =0, não há indicação se o prefixo de rede
pertence ou não ao segmento de rede.
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Autonomous Flag: Quando configurado com o valor de bit =1 indica que o
provisionamento do endereço IPv6 será via mecanismo SLAAC.
Router Address Flag: Este campo é utilizado pelo protocolo IPv6 para fins de
mobilidade. Quando configurado com o valor do bit = 1 indica a presença do
endereço de escopo global no campo Prefix.
Site Prefix Flag: Campo que indica o uso do prefixo para provisionamento de
endereço IPv6 com escopo global. Quando este campo for configurado com o bit = 1
indica que os campos site prefix length e prefix serão utilizados para o
provisionamento do endereço IPv6.
Reserved 1: Campo reservado para uso futuro. Seu conteúdo deve ser zerado.
Valid Lifetime: Campo utilizado para informar a quantidade de segundos que o
prefixo de rede estará válido no segmento de rede. Quando este campo for
configurado com todos os bits = 1 indicará aos hosts que o prefixo de rede possui
um tempo de vida infinito.
Preferred Lifetime: Campo utilizado para indicar o tempo em segundos que os
endereços IPv6, provisionados via mecanismo SLAAC utilizando o prefixo informado
permanecerão no estado Preferred. Este campo configurado com todos os bits =1
indica um tempo de vida infinito para o estado preferred. O valor deste campo não
deve ser maior que o campo Valid Lifetime para evitar que um endereço em estado
preferred torne-se inválido.
Reserved 2: Campo reservado para uso futuro. Seu conteúdo deve ser zerado.
Site Prefix Length: Este campo indica o tamanho do prefixo de rede para
provisionamento do endereço IPv6 com escopo global. O host somente utilizará esta
informação caso o campo Site Prefix Flag seja configurado com valor do bit = 1.
Prefix: Este campo indica ao host o prefixo de rede que deverá ser utilizado
para o provisionamento do endereço IPv6 por meio do mecanismo SLAAC. Somente
prefixos globais são permitidos neste campo. O uso de prefixo de escopo local,
FE80::/10 não é permitido.

Quando a mensagem Router Advertisement utilizar o cabeçalho Option com o
valor do campo type = 7 indicará o uso da opção Advertisement Interval, estabelece
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Johnson et al.(2004). Esta opção foi incorporada à mensagem Router Advertisement
para suportar a funcionalidade de mobilidade do protocolo IPv6.
Cabeçalho Options - Type = 7
Type Length
Reserved
Advertisememet
8 Bits
8 Bits
16 Bits
Interval
32 Bits
Quadro 16 - Formato do cabeçalho de opções tipo Advertisement Interval.

O quadro 16 mostra o formato do cabeçalho Options Advertiment Interval, cujos
campos possuem as seguintes funções:
Type: Descreve o tipo de opção. Possui o valor 7 reservado para descrever a
opção Advertisement Interval,
Length: Descreve o tamanho do campo de opção. Este campo deve possuir o
valor 1.
Reserved: Reservado para uso futuro. Deve possuir o valor 0.
Advertisement Interval: Informa, ao nó móvel, em milissegundos, o intervalo
máximo entre envios de mensagens não solicitadas de Router Advertisement, cujos
valores mínimos (MinRtrAdvInterval) e máximos (MaxRtrAdvInterval) devem ser 0,03
segundos e 0,07 segundos respectivamente.
Um tratamento especial de análise de capacidade de rede deve ser dado aos
parâmetros MinRtrAdvInterval e MaxRtrAdvInterval quando do uso do cabeçalho
Option Advertisement Interval, pois podem ocasionar congestionamento de rede face
a

sua alta

freqüência

de

envio

de mensagens

não solicitadas

Router

Advertisements. Os valores destes campos, em caso de degradação dos serviços,
poderão ser ajustados aos valores especificados no item 4.2.2.1, conforme Narten et
al(2007).
A mensagem Router Advertisement também utiliza o cabeçalho Options para
informar aos home agents preferência de roteador e seu tempo de vida. Esta opção
Home Agent Information possui o formato de cabeçalho conforme o quadro 17.
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Type
8 Bits

Length
8 Bits

Cabeçalho Options - Type = 8
Reserved
Home Agent
Preference
16 Bits
16 Bits

Home Agent
Lifetime
16 Bits

Quadro 17 - Formato do cabeçalho de opções tipo Home Agent Information

O cabeçalho Options somente deve ser utilizado quando o bit H da mensagem
de Router Advertisement estiver ativo. Este cabeçalho utiliza os seguintes campos:
Type: Descreve o tipo de opção. Possui o valor 8 reservado para descrever a
opção Home Agent Information,
Length: Descreve o tamanho do campo de opção. Este campo deve possuir o
valor 1.
Reserved: Reservado para uso futuro. Deve possuir o valor 0.
Home Agent Preference: Descreve a preferência do roteador em ser o home
agent do segmento de rede. Quanto maior o valor deste campo maior a preferência
do roteador. Este campo pode ser configurado manual ou dinamicamente, segundo
Johnson et al.(2004).
Home Agent Lifetime: Descreve o tempo máximo em segundos em que o
roteador home agent fica ativo. Este campo possui 16 bits que permite ao roteador
home agent um tempo máximo de 18 horas e 12 minutos de atividade.
Outro cabeçalho Options utilizado pela mensagem Router Advertisement é a
opção Route Information. Facilidade implementada pelo protocolo IPv6, permite aos
hosts de rede obter prefixos de rede e endereços com a melhor métrica para
roteamento, por meio da mensagem Router Advertisement e sem um protocolo de
roteamento dinâmico. A opção Route Information é enviada aos hosts do mesmo
segmento de rede do roteador e contém informações sobre prefixos de rede, tempo
de vida e preferência de roteamento, conforme campos mostrados no quadro 18:
Cabeçalho Options - Type = 24
Type

Length

8 Bits

8 Bits

Prefix
Length
8 Bits

Reserved 1

Preference

Reserved 2

3 Bits

2 Bits

3 Bits

Route
Lifetime
32 Bits

Prefix
32 Bits

Quadro 18 - Formato do cabeçalho de opções tipo Route Information

Type: Descreve o tipo de opção. Possui o valor 24 reservado para descrever a
opção Route Information.
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Length: Descreve o tamanho do campo de opção em blocos de 8 bytes. Este
campo depende do tamanho dos prefixos de rede (campo Prefix Length) utilizados
para definição de seu tamanho. Este campo pode possuir três valores: 1 quando o
campo Prefix Length for 0; 2 quando o campo Prefix Length for maior que 0 e menor
que 64 e 3 quando o campo Prefix Length for maior que 64 bits.
Prefix Length: Descreve o tamanho do prefixo de rede.
Reserved 1: Reservado para uso futuro. Conteúdo deve ser ignorado pelo host.
Preference: Descreve o nível de preferência do roteador como rota default para
o prefixo de rede anunciado. Esta funcionalidade é aplicado para segmentos de rede
que possuam mais de um roteador. O nível de preferência do roteador para um
determinado prefixo de rede é especificada por meio da configuração dos valores
binários suportados por este campo: Se 00 a preferência será default; se 01 a
preferência será alta; se 11 a preferência será baixa e 10 indicará que a opção
Route Information deve ser descartada, Draves e Thaler (2005).
Reserved 2: Reservado para uso futuro. Conteúdo deve ser ignorado pelo host.
Route Lifetime: Descreve o tempo em segundos que um prefixo de rede deve
ser considerado válido na rede para fins de roteamento. Para que esse prefixo tenha
um tempo de vida infinito este campo deve possuir todos os bits configurados em 1.
Prefix: Descreve o prefixo de rede ou um endereço, dependendo do campo
Prefix Length.
Observa-se com este cabeçalho Options do tipo Route Information o anúncio
das mesmas informações existentes em outros cabeçalhos, como o Prefix
Information. Embora estes cabeçalhos de opções apresentem duplicidade de
informações anunciadas na rede, esta condição demonstra principalmente a
capacidade do protocolo IPv6 de estender suas funcionalidades de modo escalável,
sem que seja necessário inserir alguma mudança de arquitetura do protocolo IPv6.
Em Haberman e Hinden(2008) esta facilidade de extensão do protocolo IPv6 é
utilizada

para

Advertisement.

permitir
Este

uma

trabalho

melhor
propõe

escalabilidade
a

extensão

da
dos

mensagem
bits

de

Router
controle

(M,O,H,PRF,P,R) dos atuais 8 para mais 48 bits, identificados com um cabeçalho de
opção RA(Router Advertisement) Flags Extension com o campo type = 26.
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4.2.2.1 Mensagens Router Advertisement não solicitada

A mensagem do tipo Router Advertisement é anunciada a um segmento de
rede acoplado à interface do roteador. Estas mensagens somente são enviadas por
roteadores em modo multicast com endereço IPv6 de destino FF02::1.
O objetivo do envio destas mensagens não solicitadas é informar aos nós do
segmento de rede sobre alguma alteração de parâmetros, como tempo de vida do
prefixo de rede ou um novo prefixo, por exemplo.
As mensagens não solicitadas do tipo Router Advertisement são enviadas no
segmento de rede de forma não periódica e aleatória, seguindo os tempos máximo e
mínimo definidos, conforme Draves e Thaler (2005).
Tempo máximo entre mensagens não solicitadas (MaxRtrAdvInterval) >= 4 e
<= 1800 segundos. O valor default é 600 segundos.
Tempo mínimo entre mensagens não solicitadas (MinRtrAdvInterval) >= 3 e <=
MaxRtrAdvInterval * 0.75 segundos. O valor default é o valor do parâmetro
MaxRtrAdvInterval. Caso MaxRtrAdvInterval seja >= 9, MinRtrAdvInterval = 0.33 *
MaxRtrAdvInterval.

4.2.2.2 Recebimento de mensagens Router Advertisement

Para que as mensagens Router Advertisements sejam consideradas válidas é
necessário:
1 – Endereço de link local no campo de origem do endereço IPv6;
2 – Campo hop limit possuir o valor de 255;
3 – O valor de cheksum estar correto;
4 – O campo code possuir o valor = 0;
5 – O cabeçalho de opções possuir um tamanho maior que 0;
6 – O conteúdo dos campos reservados ser ignorado;
7 – Não possui mais de 17 opções de informação de rota por segmento de
rede.
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4.2.3

Mensagem Neighbor Solicitation

O protocolo NDP utiliza a mensagem Neighbor Solicitation com o objetivo de
realizar a descoberta de endereço da camada de enlace de um nó e para verificar a
unicidade do endereço IPv6 no segmento de rede. Esta mensagem também é
utilizada para determinar se o nó vizinho está ativo no segmento de rede. Para tanto,
a mensagem Neighbor Solicitation é enviada em modo multicast e o endereço de
destino IPv6 é do tipo solicited-node. A mensagem Neighbor Solicitation também é
utilizada em unicast quando o nó de rede deseja descobrir se o nó vizinho está ativo
no segmento de rede.
O formato da mensagem Neighbor Solicitation é apresentado no quadro 19,
possuindo os seguintes campos:
Type: utilizado para identificar o tipo de mensagem, cujo valor 135 identifica a
mensagem Neighbor Solicitation.
Code: não possui função definida para mensagem Neighbor Solicitation. Seu
conteúdo dever ser configurado com 0.
Checksum: indica o resultado do código de verificação de erro do pacote
ICMPv6
Reserved: Reservado para futuro uso. Seu conteúdo deve ser configurado com
0 pelo transmissor da mensagem e ignorado pelo receptor.
Target Address: identifica o endereço unicast IPv6 que se deseja verificar sua
unicidade no segmento de rede; descobrir o endereço de enlace correspondente;
verificar se está operacional no segmento de rede.

Mensagem Neighbor Solicitation
Type

Code

Checksum

Reserved

Target Address

Options

135

8
Bits

16
Bits

32
Bits

128
Bits

Ver quadro 16

Quadro 19 - Formato da Mensagem Neighbor Solicitation

A mensagem Neighbor Solicitation também utiliza o cabeçalho Options type 1
Source Link-Layer Address como complemento de suas funcionalidades, exceto
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quando o endereço IPv6 de origem for do tipo não especificado e que ainda não
possui um endereço de enlace válido, conforme Narten et al.(2007).

4.2.4

Mensagem Neighbor Advertisement

O protocolo NDP utiliza a mensagem Neighbor Advertisement em resposta à
Neighbor Solicitation, também em modo não solicitado, para informar alteração de
endereço de enlace do nó do segmento de rede. As mensagens Neighbor
Advertisements são enviadas em modo unicast ou multicast. A mensagem em modo
unicast é utilizada pelo nó de rede em resposta a uma mensagem Neighbor
Solicitation recebida com endereço IPv6 de origem válida. Já a mensagem em modo
multicast é enviada em resposta à mensagem Neighbor Solicitation recebida com o
endereço IPv6 de origem em estado não válido. Para os processos que empregam o
envio de mensagens Neighbor Advertisements não solicitadas, o endereço IPv6 de
destino deve ser em modo multicast com escopo local.
A mensagem Neighbor Advertisement possui o formato apresentado no quadro
20 com os seguintes campos:

Mensagem Neighbor Advertisement
Type

Code

Checksum

R

S

O

Reserved

136

8
Bits

16
Bits

1
Bit

1
Bit

1
Bit

29
Bits

Target
Address
128
Bits

Quadro 20 - Formato da Mensagem Neighbor Advertisement

Type: utilizado para identificar o tipo de mensagem, cujo valor 136 identifica a
mensagem Neighbor Advertisement .
Code: não possui função definida para mensagem Neighbor Solicitation. Seu
conteúdo dever ser configurado com 0.
Checksum: indica o resultado do código de verificação de erro do pacote
ICMPv6
R - Router Flag: indica se a mensagem Neighbor Advertisement foi originada
de um roteador ou não. Quando o R bit for configurado com o valor 1 indicará que a
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mensagem Neighbor Advertisement foi originada de um roteador. Este campo
também tem a função de indicar a mudança do nó de rede de roteador para host.
Nesta condição, estabelecem Li, Jinmei e Shima (2007), um host, ao receber uma
mensagem não solicitada de Neighbor Advertisement com o R-bit = 0 deverá
proceder com as alterações de suas tabelas de default gateway e de próximo salto,
caso tenha registrado anteriormente o endereço IPv6 como roteador. Este bit
também é conhecido como IsRouter, conforme Narten et al.(2007).
S - Solicited Flag: usado para indicar que a mensagem Neighbor Advertisement
é resposta a uma mensagem Neighbor Solicitation recebida. Quando for utilizada
para resposta de um processo de determinação de operacionalidade do nó, o campo
S-bit deverá ser configurado com o valor binário 1. Quando a mensagem Neighbor
Advertisement for enviada em modo multicast, em resposta a uma mensagem
Neighbor Solicitation recebida com endereço IPv6 de origem do tipo não
especificado (::),

o campo solicited-flag deve se configurado com 0. Quando a

mensagem Neighbor Advertisement for do tipo não solicitada o campo solicited-flag
deve ser 0.
Override Flag: quando configurado com o valor binário 1, informa aos nós de
mesmo segmento de rede que o endereço de enlace constante no campo Target
Address deve ser atualizado caso já exista em sua tabela, ou criada nova entrada,
caso não exista. Este campo deve ser configurado com o valor binário = 0 quando o
endereço contido no campo Target Address for do tipo anycast ou possuir
funcionalidade de proxy.
Reserved: Campo reservado para uso Futuro. Deve ser configurado com 0.
Target Address: utilizado pela mensagem Neighbor Advertisement para
informar o endereço do nó pesquisado, recebido na mensagem Neighbor
Solicitation. Quando a mensagem Neighbor Advertisement for enviada em modo não
solicitada, este campo indicará o endereço de enlace alvo de mudança.
O endereço contido no campo Target Address não deve ser do tipo multicast.
A mensagem Neighbor Advertisement também utiliza o cabeçalho Options para
estender suas funcionalidades. A opção Target Link-Layer Address deve ser
utilizada pelos nós para informar o endereço de enlace alvo de pesquisa, em
resposta a uma mensagem Neighbor Solicitation recebida em multicast.
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O cabeçalho Option tipo Target Link-Layer Address possui o formato do quadro
21.

Type
8 Bits

Cabeçalho Options: Type = 2
Length
Target Link Layer
8 Bits
Address
Tamanho Variável

Quadro 21 - Formato do cabeçalho de opções tipo Target Link-layer Address

Type: Campo utilizado pelo cabeçalho Option e configurado com o valor 2 para
indicar o tipo de opção Target Link-Layer Address.
Length: Este campo indica o tamanho de todo o cabeçalho Options em blocos
de oito bits. Seu conteúdo deve ser configurado com o valor 1.
Target Link-Layer Address: Campo identifica o endereço alvo de pesquisa.
Conforme Narten et al.(2007), uma mensagem Neighbor Advertisement deve
ser descartada pelo nó de rede caso esta não esteja em conformidade com as
seguintes definições:
1 – O campo hop limit deve possuir o valor 255 para que a mensagem fique
restrita ao segmento de rede;
2 – O campo do cabeçalho ICMPv6 deve estar correto no seu cálculo de
verificação de erro;
3 – O campo Length do cabeçalho ICMPv6 deve ter no mínimo 24 bytes;
4 – O endereço do campo Target Address não deve ser do tipo multicast;
5 – O campo code do cabeçalho ICMPv6 deve ser configurado com o valor 0;
6 – O campo solicited Flag deve ser configurado com o valor 0, quando o
endereço IPv6 de destino for do tipo multicast;
7 – O campo length do cabeçalho Options deve ser maior que 0 quando
presente na mensagem Neighbor Advertisement.
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4.2.5

Mensagem Redirect

A mensagem Redirect é implementada pelo protocolo NDP com o objetivo de
informar ao host que originou a mensagem Redirect a existência de um nó de rede
como melhor caminho para se alcançar o destino desejado. Esta mensagem
também é utilizada para informar ao host qual endereço de destino está no mesmo
segmento de rede.
A mensagem Redirect, conforme quadro 22, é enviada somente por roteadores
e em modo unicast. Hosts não devem enviar este tipo de mensagem, porém devem
processá-la e atualizar sua tabela de rotas.
Mensagem Redirect
Type

Code

Checksum

Reserved

Target Address

Destination Address

137

8
Bits

16
Bits

32
Bits

128
Bits

128
Bits

Quadro 22 - Formato da Mensagem Neighbor Redirect.

Type: Este campo é utilizado para identificar o tipo de mensagem, cujo valor
137 identifica a mensagem Redirect.
Code: Este campo não possui função definida. Seu conteúdo dever ser
configurado com 0.
Checksum: Este campo indica o resultado do código de verificação de erro do
pacote ICMPv6
Reserved: Reservado para futuro uso. Seu conteúdo deve ser configurado com
0 pelo transmissor da mensagem e ignorado pelo receptor.
Target Address: Identifica o endereço do nó de rede como melhor rota para se
alcançar o destino especificado no campo Destination Address da mensagem
Redirect. Caso o nó de destino não esteja no mesmo segmento de rede do roteador,
este campo deverá ser configurado com o endereço do tipo link local do roteador
local. Caso o nó de destino esteja no mesmo segmento de rede, este campo deverá
ser configurado com o mesmo endereço do campo Destination Address da
mensagem de Redirect, conforme Davies (2008).
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Destination Address: Este campo especifica o endereço IPv6 que se pretende
alcançar e que foi o motivo da mensagem Redirect.
A mensagem Redirect também utiliza o cabeçalho Options para estender suas
funcionalidades. Para tanto, utiliza as opções Redirect Header, conforme quadro 23.
A opção Redirect Header é utilizada para incluir todo ou parte do pacote IPv6
que foi redirecionado, não ultrapassando 1028 bytes.
A opção Target Address é utilizada para informar o endereço de enlace do nó
de rede com a melhor rota, se conhecido pelo roteador.

Cabeçalho Options - Type = 4
Type
8 Bits

Length
8 Bits

Reserved
32 Bits

IPv6
Packet
Variável

Quadro 23 - Formato do cabeçalho de opções tipo Redirect Header

Type: Campo utilizado pelo cabeçalho Option e configurado com o valor 4 para
indicar o tipo de opção Redirect Header.
Length: Este campo indica o tamanho de todo o cabeçalho Options em blocos
de oito bytes. Seu conteúdo deve ser configurado com o valor 1.
Reserved: Reservado para futuro uso. Seu conteúdo deve ser configurado com
0 pelo transmissor da mensagem e ignorado pelo receptor.
IPv6 Packet: Este campo contém o conteúdo total ou parte do pacote IPv6 que
causou a mensagem de redirect.

4.2.5.1 Processos NDP

O protocolo IPv6 implementa, por meio de mensagens do protocolo NDP,
processos para controle de configuração e interação dos nós vizinhos de rede. Estes
processos operam de modo coordenado e cooperativo visando resolver problemas
conforme descritos por Narten et al.(2007):


Descoberta do roteador da rede;



Descoberta dos prefixos de rede;
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Descoberta dos parâmetros de rede, como MTU – Maximum Transmit
Unit;



Provisionamento automático de endereço IPv6;



Resolução de endereço de camada de enlace de rede;



Determinação de default gateway de endereços e prefixos de rede



Identificação da alcançabilidade do nó vizinho de rede;



Identificação da unicidade do endereço IPv6 no segmento de rede;



Redirecionamento de fluxos de dados do segmento de rede.

4.2.5.1.1 Processo NDP – Router Discovery

O processo Router Discovery emprega as mensagens Router Solicitation e
Router Advertisement do protocolo NDP - Neighbor Discovery Protocol para que os
nós de rede descubram os roteadores ativos no segmento de rede e se auto
configurem, baseando-se nos parâmetros informados por estes.
O processo Router Discovery é a segunda interação que um nó faz com os
outros nós do seu segmento de rede para controle de acesso ao meio e uso dos
recursos disponíveis.
É neste processo que o nó configura seus parâmetros de rede como tempo de
vida do roteador com rota default, tamanho de pacote, diâmetro da rede; prefixo do
segmento de rede, rotas e provisiona seu endereço IPv6 de escopo global. Todos
estes parâmetros são obtidos da mensagem Router Advertisement e seus
cabeçalhos de opções, cujos principais foram apresentados anteriormente e
resumidos na tabela 7.

Mensagem Router Advertisement
Campos
Cur HopLimit
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Managed Flag
Other Flag
Home Agent Flag
Preference Flag
Proxy Flag
Reserved
Router LifeTime
Reachable Time
Retrans Time
Opções
Type=1
Link Layer Address
Type=5
MTU
Type=3
On-Link Flag
Autonomous Flag
Router Address Flag
Site Prefix Flag
Reserved 1
Valid Lifettime
Prefered Lifetime
Reserved 2
Site Prefix Length
Prefix Lenght
Type=7
Advertisement Interval
Type=8
Home Agent Preference
Home Agent Lifetime
Type=24
Preference
Route Lifetime
Prefix
Tabela 7 - Parâmetros da mensagem Router Advertisement

A tabela 7 apresenta os campos utilizados no processo Router Discovery, cujos
conteúdos permitem aos nós de rede configurar e acessar os recursos da rede.
O processo Router Discovery inicia após o endereço link local entrar no estado
preferred ou com o envio de uma mensagem à rede do tipo Router Solicitation ou
pela espera da mensagem não solicitada Router Advertisement. A mensagem
Router Solicitation parte com o endereço IPv6 do tipo link local de origem no formato
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unicast (quando o endereço IPv6 já é válido) ou do tipo não especificado (::) quando
ainda não válido no segmento de rede. Já o endereço IPv6 de destino será do tipo
multicast (FF02::2) para todos os roteadores do segmento de rede.
Os roteadores ativos no segmento de rede, ao receberem a mensagem Router
Solicitation, responderão ao host com uma mensagem Router Advertisement. A
resposta poderá ser devolvida com o campo de destino no modo unicast (caso a
solicitação tenha endereço de origem em unicast) ou em multicast (FF02::1) para
todos os hosts do segmento de rede (caso a solicitação tenha sido feita com
endereço de origem não especificado). O campo origem da mensagem Router
Advertisement sempre será o de escopo link local (FE80::/64).
Os roteadores ativos no segmento de rede também enviam mensagens Router
Advertisements de forma não solicitada com o objetivo de prover os nós de rede de
informações novas e anunciar a sua existência. Os hosts se utilizam destas
mensagens não solicitadas para atualizarem seus parâmetros de rede, conforme
campos da tabela 7.
O host inicia o processo de Router Discovery após aguardar um período de 0
até o valor do parâmetro MAX_RTR_SOLICITATION_DELAY em segundos. Após
este período envia a mensagem Router Solicitation e aguarda pela resposta (Router
Advertisement)

pelo

período

especificado

no

parâmetro

RTR_SOLICITATION_INTERVAL. Caso não receba resposta, a mensagem Router
Solicitation é reenviada até a quantidade de vezes especificada no parâmetro
MAX_RTR_SOLICITATION, como estabelece Narten et al.(2007).
Valores default utilizados:
MAX_RTR_SOLICITATION_DELAY: 1 segundo
RTR_SOLICITATION_INTERVAL : 4 segundos
MAX_RTR_SOLICITATIONS: 3
Caso o host não encontre um roteador ativo no segmento de rede, ele poderá
adotar o mecanismo DHCPv6 ativo no segmento de rede para provisionamento de
endereço IPv6 de escopo global, se houver. Também poderá ser adotado o
procedimento manua,l na ausência do mecanismo DHCPv6, (THOMSON; NARTEN;
JINMEI, 2007).
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4.2.5.1.2 Processo NDP DAD - Duplicate Address Detection

O processo DAD é o primeiro procedimento de interação com a rede executado
pelo host quando a sua interface de rede se torna ativa e antes de associar o
endereço do tipo link local (em estado Tentative) à sua interface. Para que este
endereço seja acessível em seu segmento de rede é necessária a verificação de sua
unicidade, executado pelo protocolo NDP por meio de suas mensagens Neighbor
Solicitation e Neighbor Advertisement. Thomson, Narten e Jinmei (2007)
estabelecem que todo endereço unicast IPv6, seja ele local ou global,
independentemente do mecanismo de provisionamento ser SLAAC ou DHCPv6,
deve ser verificada a sua unicidade antes de associá-lo à interface. A exceção a esta
verificação ocorre somente em relação a endereços do tipo anycast ou quando o
parâmetro DupAddrDetectTransmits for configurado com o valor 0.
Para a verificação de unicidade do endereço IPv6 o host envia a mensagem
Neighbor Solicitation em modo multicast com o tipo de endereço solicited-node
FF002::1xx:xxxx no campo de destino do cabeçalho IPv6. O campo de origem é
configurado com o endereço não especificado::: uma vez que este ainda não é
válido e pode ser conflitante. Nesta mensagem também é configurado, no campo
Target Address, o endereço de Link Local pretendido pelo host.
O host reenviará a mensagem Neighbor Solicitation pela quantidade de vezes
especificada no parâmetro de protocolo DupAddrDetectTransmits e aguardará por
resposta até o valor do parâmetro RETRANS_TIMER, Narten et al(2007). Caso não
receba mensagem de Neighbor Advertisement em modo multicast durante este
período com o campo target address configurado com o endereço IPv6 pretendido, o
endereço será considerado válido na rede e seu estado passará a ser prefered.
Caso contrário, o processo de DAD será abortado e o endereço pretendido será
considerado conflitante. Também será considerado endereço conflitante no caso de
o host receber uma mensagem de Neighbor Solicitation antes do envio da primeira
mensagem de Neighbor Solicitation e no caso de receber uma quantidade maior de
Neighbor Solicitation que o transmitido. Nestas condições o endereço pretendido, de
escopo local ou global, não poderá ser utilizado, devendo ser adotado um
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procedimento manual de provisionamento de endereço IPv6, (THOMSON; NARTEN;
JINMEI, 2007).
O uso do processo DAD, embora auxilie na verificação da unicidade de
endereço IPv6 na rede, não garante que a rede esteja livre de duplicidade. Por
exemplo, dependendo do valor configurado nos temporizadores do protocolo NDP
da mensagem Neighbor Solicitation e da vitalidade da rede, um host poderá não
receber uma mensagem Neighbor Advertisement, informando sobre a existência do
endereço IPv6 pretendido no segmento de rede em função de tempo de resposta da
rede e ou de perda de pacote. Outro problema observado no uso do processo DAD
refere-se ao grande tempo consumido para a determinação de duplicidade de
endereço para hosts que exigem mobilidade com uso de serviços sensíveis à
latência, como o serviço de voz. Para atender a esta necessidade algumas
propostas de melhoria do DAD foram apresentadas como a FR-DAD Fast and
Robust Duplicate Address Detection for móbile IPv6 por Sotthivirat et al(2008), que
prevê o provisionamento de endereços IPv6 previamente validados por um servidor.
Já Moore(2006) propõe o modelo o O-DAD – Optimistic Duplicate Address
Detection, que prevê a criação de um novo estado do host durante o processo inicial
de DAD, além da eliminação do uso do parâmetro RETRANS_TIMER. Com estas
alterações, ao iniciar o processo de DAD, o host entraria no estado Optimistic, que
lhe permitiria receber conexões, porém não seria estimulado a solicitar conexões
utilizando o endereço IPv6. O host ficaria neste estado até que terminasse o
processo DAD.

4.2.5.1.3 Processo NDP Neighbor Unreachable Detection - NUD

O processo Neighbor Unreachable Detection é utilizado pelos nós IPv6 com o
objetivo de detectar se o nó de destino está acessível ou não com a visão do
segmento local de rede. Se o nó de destino estiver no mesmo segmento de rede, o
processo é executado diretamente entre os nós. Caso esteja remoto, o processo é
realizado entre o nó de origem e o nó de próximo salto para se alcançar o destino,
normalmente o roteador, (POPOVICIU; GROSSETETE; ABEGNOLI, 2006).
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Para controle da acessibilidade dos nós vizinhos de rede, Narten et al.(2007)
propõe uma estrutura conceitual de dados que contém informações dos nós e
também classifica em estados a acessibilidade destes nós.
O processo NUD baseia-se no envio e recepção das mensagens Neighbor
Solicitation e Neighbor Advertisement para determinação da acessibilidade do nó.
Ambas as mensagens transitam em modo unicast e com o campo Solicited bit = 1 na
mensagem Neighbor Advertisement. Também pode ser baseado no fluxo de
comunicação em que há confirmação do recebimento do pacote enviado. A
preferência deve ser pelo fluxo de comunicação confirmada, Davies (2008). Caso
não haja interesse de tráfego durante o período de reachable time, o processo NUD
enviará a mensagem Neighbor Solicitation e aguardará pela resposta durante o
período de RetransTimer por MAX_UNICAST_SOLICIT vezes. Após estes tempos
sem resposta, o nó vizinho é retirado da tabela do nó que iniciou o processo NUD.
A Figura 13 mostra o fluxo de comunicação para atualizar os estados de
acessibilidade dos nós vizinhos.

Figura 13 - Fluxos de estados de acessibilidade dos nós vizinhos
Fonte: DAVIES,J. Understanding IPv6. Microsoft, 2008

A Figura 13 mostra o fluxo de comunicação para determinação do estado de
acessibilidade dos nós vizinhos e para atualização da estrutura de dados (Neighbor
Cache) contida em cada nó de rede que descreve o estado de acessibilidade do nó
vizinho. Os estados possíveis conforme Davies (2008), são:
Incomplete: Estado no qual está sendo determinado o endereço de enlace do
nó vizinho por meio do processo Address Resolution.
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Reachable: Estado no qual o nó vizinho encontra-se acessível.
Stale: Estado no qual o tempo de acessibilidade do nó vizinho se esgotou.
Delay: Estado no qual o nó vizinho entrou após sair do estado Stale decorrente
do envio de informação a esse nó.
Probe: Estado em que o nó vizinho entrou após sair do estado Delay e
executar o processo NUD.

As estruturas conceituais de dados propostas por Narten et al(2007) para
controle de acessibilidade dos nós vizinhos e armazenamento das informações dos
processos do protocolo NDP são:
1 – Neighbor Cache: Estrutura proposta para conter informações pertinentes
aos nós vizinhos (mesmo segmento de rede), como o seu endereço IPv6 e de
enlace, que informa se o nó é um roteador ou host, o estado do nó, o tempo da
execução do próximo processo NUD.
2 – Destination Cache: Estrutura proposta para conter informações que
mapeiam os nós de destinos, sejam esses remotos ou de mesmo segmento de rede,
com seus respectivos nós vizinhos de próximo salto (next-hop). Também pode ser
utilizada para armazenar outras informações como PMTU do nó de destino. Esta
tabela é atualizada por meio das mensagens Redirect enviadas pelos roteadores do
segmento de rede.
3 – Prefix List: Estrutura proposta para conter informações de uma lista de
prefixos do segmento de rede aprendidos por meio das mensagens Neighbor
Advertisements.
4 – Default Router List: Estrutura proposta para conter informações dos
roteadores elegíveis para default da rede.

4.2.5.1.4 Processo Address Resolution

O processo Address Resolution é implementado pelo protocolo IPv6 por meio
das mensagens Neighbor Solicitation e Neighbor Advertisement do protocolo NDP.
Este processo visa descobrir o endereço de enlace de um determinado nó IPv6 do
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segmento de rede. Para tanto esse processo envia a mensagem Neighbor
Solicitation com o campo de destino do pacote IPv6 e com o endereço multicast do
tipo Solicited-node. O campo de origem do pacote IPv6 terá o endereço de enlace
do nó requisitante do processo Address Resolution; o campo Target Address da
mensagem Neighbor Solicitation terá o endereço de link local do nó que se pretende
descobrir seu endereço de camada de enlace. Esta mensagem também fará uso do
cabeçalho de opções no qual informará o endereço de camada de enlace do nó
requisitante do processo Address Resolution.
Quando o nó alvo da resolução do endereço IPv6 recebe a mensagem
Neighbor Solicitation, responde com a mensagem Neighbor Advertisement em modo
unicast. Preenche o campo destino com o endereço de link local do nó requisitante.
O campo origem com seu endereço de Link local (nó alvo). O campo Target Address
com seu endereço IP (nó alvo). O campo Target LinkLayer Address com seu
endereço da camada de enlace (nó alvo). Os campos S-bit e O-bit tem o valor = 1,
informa Davies(2008).
Caso o nó requisitante não receba a mensagem Neighbor Advertisement após
Retrans_time e Max_Multicast_Solicit, o processo de resolução de endereço será
considerado falho, estabelece Narten et al (2007).

4.2.6

Tipos de provisionamento de endereço IPv6

O mecanismo SLAAC permite três tipos de autoconfiguração de endereço IPV6
com escopo global. Estes tipos são selecionados pelos nós de rede baseando-se em
mensagens (RA – Router Advertisement) recebidas pelo link em modo multicast, ou
pela ausência destas.
Tipo 1 – Autoconfiguração Stateless. Neste tipo os endereços IPv6 dos nós de
rede são provisionados automaticamente baseando-se em mensagens RA enviadas
em modo multicast pelos roteadores ativo no link.
Tipo 2 – Autoconfiguração DHCP (Stateful). Neste tipo, as mensagens RAs
recebidas pelos nós de rede indicam a necessidade do serviço DHCP para
provisionamento automático do endereço IPV6. Este tipo de autoconfiguração
também é selecionado quando os nós de rede não recebem mensagens RA. Nesta
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condição, caso o nó não receba mensagens RA e exista um serviço ativo de DHCP
na rede, o provisionamento do endereço IPv6 será realizado por este.
Tipo 3 – Autoconfiguração Ambos (Stateless e DHCP). Neste tipo, baseandose nas mensagens RA, os nós de rede provisionarão automaticamente o endereço
IPv6 utilizando o tipo 1 – stateless - , e obterão os serviços de rede, como DNS, por
meio do tipo 2 - DHCP.
Mecanismo SLAAC
Valores Binários para representação do Tipo de
Autoconfiguração
Managed Address
Other Stateful
Configuration Flag
Configuration Flag
Stateless
0
0
DHCP
1
0
Ambos
0
1
Tabela 8 - Valores binários dos tipos de configuração do mecanismo SLAAC

Tipo de Autoconfiguração

Deste modo, para que os nós de rede possam provisionar os seus endereços
IPv6

automaticamente,

as

mensagens

RA

precisam

indicar

o

tipo

de

autoconfiguração a ser utilizado. Esta informação é inserida pelos roteadores da
rede em dois campos da mensagem RA, o Managed Address Configuration Flag e o
Other Stateful Configuration Flag. Esta mensagem faz parte do protocolo de
descoberta de vizinhança, NDP – Neighbor Discovery Protocol. A Tabela 8
apresenta os valores binários que expressam os tipos de opções para
autoconfiguração do endereço IPv6 do mecanismo SLAAC.

4.2.7

Estados de Endereço IPv6

Para minimizar os impactos trazidos aos serviços de rede pela duplicidade de
endereço unicast, prevista na arquitetura do protocolo IPv6, Thomson; Narten e
Jinmei (2007), especificam que, independentemente do modo de provisionamento
do endereço IPv6 (estático ou automático, via DHCPv6 ou SLAAC), o nó deve
executar o procedimento de detecção de unicidade do endereço IP no momento do
provisionamento do endereço unicast IPv6, qualquer que seja o escopo (local ou
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global). Com este procedimento a arquitetura do protocolo IPv6 minimiza o impacto
que o conflito de endereço IPv6 traz aos serviços da rede.
Para garantir a unicidade do endereço unicast IPv6 durante o seu processo de
provisionamento, o endereço IPv6 passa por alguns estados que refletem a sua
disponibilidade na rede, conforme descrito a seguir:
Tentative: Este é o primeiro estado em que um endereço unicast IPv6 entra,
assim que é criado. Neste estado o processo de provisionamento, por meio do DAD,
verifica a unicidade do endereço na rede. O endereço neste estado não está apto a
receber e a enviar pacotes unicast, apenas a enviar e a receber as mensagens em
multicast do protocolo NDP – Neighbor Discovery Protocol, como Neighbor
Advertisement em resposta as mensagens Neighbor Solicitation. O endereço IPv6
sai deste estado assim que verificada sua unicidade na rede, ou seja, após término
do processo de verificação de unicidade do endereço IPv6.

Figura 14 - Estados do endereço IPv6 em função de seu tempo de vida
Fonte: Figura adaptada de POPOVICIU,C;GROSSETETE,P; ABEGNOLI,E,L. Deploying
IPv6 Networks. Indianápolis: CiscoPress, 2006

Prefered: Após verificação da unicidade do endereço IPv6 e não havendo
conflito, seu estado muda para Prefered. Neste estado o endereço IPv6 pode enviar
e receber informações até o seu tempo de vida – Prefered Lifetime. O endereço IPv6
Link Local possui seu tempo de vida infinito. Já para os endereços com escopo
globais, o Prefered e Valid Lifetime são especificados nas mensagens Router
Advertisements recebidas.
Deprecated: Após o tempo de vida do endereço IPv6 expirar, o estado que era
Prefered passa a ser Deprecated. Neste estado o endereço pode enviar e receber
informações, porém seu uso está restrito somente às sessões já ativas.
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Valid: Este estado representa os estados Prefered e Deprecated. O objetivo do
estado Valid é sinalizar às camadas superiores que o endereço IPv6 pode se tornar
brevemente inválido, caso o estado do endereço esteja em Deprecated.
Invalid: O endereço IPv6 entra neste estado após ter seu tempo de vida – Valid
Lifetime - expirado. Neste estado o endereço não pode mais enviar e receber
informações.
A Figura 14 mostra um resumo dos estados que o endereço IPv6 pode assumir
durante seu ciclo de vida.

4.2.8

Provisionamento de endereço IPv6

Antes que um endereço IPv6 com escopo global seja provisionado, o nó de
rede precisa possuir um endereço unicast link local. O endereço link local possui
escopo local que restringe sua abrangência para roteamento somente no segmento
de rede a que pertence. O endereço link local é usado somente para comunicação
com os nós vizinhos.
Todo provisionamento de endereço unicast link local deve validar a unicidade
do endereço IPv6 por meio do método de detecção de duplicidade de endereço –
DAD – Duplicate Address Detection.
O Endereço link local possui o prefixo reservado FE80/10, e formato do
endereço com prefixo de rede FE80::/64. Os 64 bits menos significativos do
endereço link local representam o campo InterfaceID, utilizado para identificação do
da interface de rede. O valor assumido por este campo deve ser único no link para
evitar conflito de IPv6.
O processo para provisionamento de endereço IPv6 de escopo global
utilizando o mecanismo SLAAC possui as seguintes etapas:
1 – Provisionamento do endereço unicast Link Local;
2 – Detecção de duplicidade do endereço Link Local;
3 – Provisionamento do endereço Unique Local ou Global;
4 – Detecção de duplicidade do endereço Unique Local ou Global.
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5

Mecanismo DHCPv6

O mecanismo DHCPv6 – Dynamic Host Configuration Protocol version 6 foi
incorporado à arquitetura do protocolo IPv6 com o objetivo de permitir maior
flexibilidade ao processo de provisionamento de endereço IPv6, bem como para
suportar as funcionalidades que o mecanismo SLAAC não comporta, como
informação de serviços disponíveis na rede e uso otimizado da faixa IPv6 disponível,
aponta Droms e Lemon (2003).
O mecanismo DHCPv6 é normatizado pela RFC3315.
O mecanismo DHCPv6 opera sobre um modelo "cliente-servidor" no qual os
clientes interagem com o servidor por meio de mensagens para obtenção de
endereço IPv6 e de serviços de rede, como o NTP (Network Time Protocol),
(GAYRAUD; LOURDELET, 2010). Quando o mecanismo DHCPv6 opera somente
fornecendo informações dos serviços da rede se diz stateless; quando provisionando
endereço IPv6 e ou serviços de rede opera em modo stateful.
O processo de alocação de endereço IPv6 e de informação de serviços ocorre
por meio de troca de mensagens em unicast e multicast. O cliente utiliza endereço
IPv6 com escopo Link-local para se comunicar com o servidor. As mensagens são
trocadas entre cliente e servidor utilizando o protocolo não orientado à conexão UDP
na porta 546 e 547. A porta UDP 546 é utilizada pelo cliente para recepção de
mensagens e a porta UDP 547 é utilizada pelo servidor.
No modo stateless o mecanismo DHCPv6 utiliza apenas duas mensagens para
fornecimento do serviço. Uma enviada pelo cliente em multicast (dhcp informationrequest) para solicitação dos serviços disponíveis na rede e a outra uma resposta
pelos servidores em unicast (dhcp replay) com os serviços disponíveis
No modo stateful o provisionamento de endereço IPv6 e fornecimento dos
serviços ativos na rede ocorrem por meio de quatro mensagens interativas entre
cliente e servidor (solicit, advestise, request e replay).
O mecanismo DHCPv6 é acionado na arquitetura do protocolo IPV6, por meio
da mensagem RA do protocolo NDP ou pela a sua ausência, estabelece Deering e
Hinden (2006).
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As mensagens DHCPv6 são identificadas por transações, identificador de
identidade (IAID – Identity-Association Identification) e um identificador de DHCPv6
cliente e servidor (DUID – DHCP Unique Identifier).
O identificador IAID é associado a um endereço IPv6. Um nó de rede pode ter
mais de um IAID, porém cada IAID é único na rede. Já o DUID identifica um cliente
ou um servidor DHCPv6 na rede. Um cliente ou servidor está associado a apenas
um DUID e deve ser único na rede. O identificador DUID pode ser criado de três
formas pela composição de informações como: hora (DUID LLT - UID Link-Layer
Time), fornecedor do nó de rede (DUID EN - Enterprise Number) ou endereço de
escopo local do nó (DUID LL – Link-Layer Address)
Assim como ocorre no mecanismo DHCPv4, a funcionalidade Relay também é
implementada no mecanismo DHCPv6 e permite a comunicação entre cliente e
servidor em redes (links) diferentes.
Embora os mecanismos DHCPv4 e DHCPv6 empreguem a mesma concepção
de operação, eles não são interoperáveis.
O endereço multicast IPv6 FF02::1:2, de escopo local, é utilizado pelo
mecanismo DHCPv6 para comunicação entre servidor e cliente; para comunicação
entre agente relay e servidor é utilizado o endereço multicast FF05::1:3.

5.1

Formato da mensagem DHCPv6 entre Servidor e Cliente

Para a comunicação entre o cliente e o servidor o mecanismo DHCPv6 utiliza o
formato de mensagem representado pelo Quadro 24.
DHCPv6 – Cabeçalho de mensagens para comunicação entre cliente e servidor
Message Type
8 Bits

Tranaction ID
24 Bits

Options
Tamanho variável

Quadro 24 - Formato da mensagem DHCPv6
Fonte: Adaptado pelo autor com base na RFC3315

O campo Message Type respresenta o tipo de mensagem, trocada entre
cliente e servidor. Os tipos de mensagens são controlados pelo IANA conforme
informações

disponíveis

no

anexo

B

e

no

http://www.iana.org/assignments/dhcpv6-parameters/dhcpv6-parameters.xml.

site

87

O campo Transaction ID é utilizado pelo cliente; o servidor para identificação de
solicitação e resposta de informações. O valor

deste campo é gerado

automaticamente pelo cliente de modo randômico a cada transação (solicitação e
resposta).
O Campo Options contém informações do cliente e do servidor adicionais às
mensagens DHCPv6. O campo Options possui o formato do quadro 25.

DHCPv6 – Formato do campo Options

Option-code

Option-len

Options-Data

16 Bits

16 Bits

Tamanho em bytes descrito no
campo Option-len

Quadro 25 - Formato do campo Options das mensagens DHCPv6
Fonte: Adaptado da RFC3315

O campo Options-code identifica o tipo de opção que contém a mensagem
DHCPv6. As opções são utilizadas entre servidor e cliente para passagem de
informações adicionais as mensagens DHCPv6. Os valores definidos nestes campos
são

controlados

pelo

IANA,

conforme

informações

disponíveis

no

http://www.iana.org/assignments/dhcpv6-parameters/dhcpv6-parameters.xml

e

site
no

anexo B.
O campo Option-Len identifica em bytes o tamanho do campo Options-Data.
O Campo Options-Data contém a informação da opção.

5.2

Formato da mensagem DHCPv6 entre Servidor e Agente Relay

Para a comunicação entre servidor e agente relay o mecanismo DHCPv6 utiliza
o formato de mensagem especificada no quadro 26.
DHCPv6 – Formato Mensagem para comunicação entre Agente Relay e Servidor

Msgtype

Hop-count

Link-address

Peer-address

Options

8 Bits

8 Bits

128 Bits

128 Bits

Tamanho variável dependente do tipo
de mensagens

Quadro 26 - Formato de mensagem Relay
Fonte: Adaptado pelo autor com base na RFC3315
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O campo Msg-type especifica o tipo de mensagem trocada entre servidor e
agente relay. Para esta finalidade o mecanismo DHCPv6 utiliza apenas dois tipos de
mensagens, a relay-replay e a relay-forward, conforme valores especificados na
tabela 11.
O campo Hop-count indica a quantidade de saltos com capacidade de relay
passada pela mensagem relay-forward. A quantidade máxima de saltos permitidos é
especificada pelo parâmetro HOP_COUNT_LIMIT, cujo valor default é 32. Caso a
agente relay receba uma mensagem relay-forward igual ou maior que o valor
especificado no

parâmetro HOP_COUNT_LIMIT, a

mensagem deverá ser

descartada.
O campo link-address especifica o endereço IPv6 de escopo global que
identifica a interface na qual o cliente está conectado. O servidor se baseará neste
endereço para provisionamento do endereço IPv6 do cliente com o mesmo escopo.
O campo peer-address identifica o endereço IPv6 do cliente ou de um
agente relay. A Figura 15 mostra o fluxograma de preenchimento deste campo.
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Figura 15 - Fluxograma de preenchimento do campo peer-address
Fonte: Adaptado pelo autor com base na RFC 3315.

O campo Options, quando presente, é preenchido com a mensagem relay
trocada entre cliente e servidor, podendo ser a mensagem relay-forward, quando
enviada a partir do cliente, ou relay-replay, quando enviada a partir do servidor. Este
campo possui um formato específico de mensagem, conforme mostra o quadro 27.
DHCPv6 – Formato do campo Option-Relay

Option_relay

Option-len

DHCPv6_relay

16 Bits

16 Bits

Tamanho em bytes
descrito no campo
Option-len

Quadro 27 - Formato do campo Options das mensagens DHCPv6 relay
Fonte: Adaptado pelo autor com base na RFC3315
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O valor atualmente apresentado para o campo Option_relay é controlado e
definido

pelo

IANA

e

pode

ser

encontrado

no

site

http://www.iana.org/assignments/dhcpv6-parameters/dhcpv6-parameters.xml, e no
anexo B.

6

EXPERIMENTOS

Nesta

seção,

os

aspectos

segurança,

desempenho,

escalabilidade

e

disponibilidade dos mecanismos de provisionamento automático de endereços IPv6,
SLAAC e DHCPv6, são analisados por meio de experimentos e pesquisas
bibliográficas. Para cada aspecto são destacadas as características operacionais da
arquitetura que permitem criar critérios de comparação de seus mecanismos.

6.1

Segurança

Com a crescente adoção do protocolo IPv6 tem surgido a necessidade de
analisar e comparar os mecanismos de provisionamento automático de endereço de
rede para orientar os arquitetos e administradores de rede. Um dos aspectos que
servem de base na orientação para o projeto de rede é a segurança.
Os mecanismos SLAAC e DHCPv6,

embora tenham a mesma função de

provisionamento automático de endereço IPv6, possuem no aspecto segurança
diferentes funcionalidades e consequente vulnerabilidades.
Para a identificação e análise destas diferenças dos mecanismos SLAAC e
DHCPv6, esta pesquisa baseia-se no trabalhos realizados por: Arkko et al. (2005),
Jiang (2010), Minoli e Kouns (2009), Nikander et al. (2004) e Hogg e Vynche (2008).

6.1.1

Vulnerabilidades

Assim como no protocolo IPv4, o IPv6 também apresenta vulnerabilidades de
segurança em seus mecanismos de provisionamento de endereço que podem afetar
os fluxos de mensagens em seus contextos de integridade, disponibilidade e
confidencialidade, por meio de ataques do tipo negação de serviço DoS (Denial-ofService), observação, modificação e fabricação, conforme Minoli e Kouns (2009).
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Os ataques de DoS visam indisponibilizar os recursos de um determinado nó
ou grupo de nós da rede de modo que os usuários legítimos não consigam o acesso
a estes recursos.
Os ataques do tipo Modificação, como o MITM (Man-in-the-middle), visam à
interceptação e alteração seletiva dos fluxos de comunicação entre nós.
Os ataques do tipo Fabricação, como o spoofing, visam gerar pacotes na rede
de modo a alterar o fluxo de comunicação ou inserir informações nos sistemas,
negando serviços ou alterando seu conteúdo.
Já os ataques do tipo Observação visam à observação do fluxo de mensagens
com objetivo de descoberta, leitura e gravação de informações.

6.1.2

Protocolo NDP

O protocolo NDP, conforme descrito na seção 4.1, representa a base para
operação do protocolo IPv6. Por meio de cinco mensagens ICMPv6 coordena os
processos de acesso dos nós à rede. Esta importância operacional definida para os
protocolos NDP e ICMPv6 na arquitetura do protocolo IPv6 os torna visados à
exploração de vulnerabilidades e ataques de segurança.
As vulnerabilidades de segurança do protocolo NDP são analisadas sob as
seguintes funcionalidades:


Descoberta do roteador da rede – Router Discovery;



Detecção de endereços duplicados

– DAD (Duplicate Address

Detection);


Detecção de acessibilidade do nó de vizinhança – NUD (Neighbor
Unreachable Detection);



Resolução de endereços de rede – Address Resolution.

6.1.2.1 Descoberta do roteador da rede – Router Discovery
O processo de descoberta de roteador na rede objetiva a obtenção dos
recursos

disponíveis

desses,

tais

como:

a

escolha

do

mecanismo

de
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provisionamento; se SLAAC, DHCPv6 ou ambos. Conforme descrito na seção
4.2.5.1.1, utiliza o fluxo de mensagens apresentado na Figura 16.

Figura 16 - Arquitetura Lógica da vulnerabilidade do processo RD
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

Na Figura 16 é apresentada a arquitetura lógica da vulnerabilidade do processo
RD (Router Discovery), na qual observa-se o envio e recepção de mensagens RS
(Router Solicitation) e RA (Router Advertisement). Nesta figura também é mostrado
o fluxo de rede capturado via sniffer que demonstra a funcionalidade do processo
RD.
O fluxo de mensagem apresenta as seguintes vulnerabilidades de segurança
quando o nó atacante está no mesmo segmento de rede:
Negação de serviço - DoS (Denial-of-Service)


O nó atacante pode assumir como roteador default da rede enviando
mensagens RA com o campo PRF = 01, o que indica alta prioridade
para o roteador se tornar default gateway.
o Consequências: Neste tipo de ataque o nó atacante poderá
assumir o controle de roteamento do segmento de rede, de modo
a descartar ou redirecionar os pacotes IPv6.



Permite que o atacante envie mensagens RA com as mesmas
características que as envidas pelo roteador legítimo, porém com
alterações dos flags M e O da mensagem RA de modo a informar o tipo
incorreto de provisionamento à rede.
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o Consequências: Os novos nós do segmento de rede poderão
adotar o mecanismo de provisionamento de endereço IPv6
incompatível com a disponibilidade de recurso e/ou não aderente
à política da empresa.


Permite que o nó atacante envie mensagens RA forjadas com o
tamanho de MTU diferente da capacidade de rede de modo a gerar
perda de desempenho e ou intermitência de acesso às aplicações pelos
nós presentes no segmento.
o Conseqüência: A perda de desempenho poderá ocorrer quando o
MTU informado for menor que a capacidade da rede. Assim, face
ao tamanho do pacote, um nó poderá levar mais tempo nas
interações sistêmicas. Já a intermitência de acesso ocorrerá
quando o MTU informado for maior que a capacidade da rede.
Nesta situação, o nó do segmento de rede afetado, ao enviar um
pacote com o MTU maior que a capacidade da rede, receberá
uma mensagem ICPMv6 informando que o pacote é muito grande
e deverá ajustar para o tamanho sugerido.



Mitigação DoS:
o Controle por lista de acesso dos serviços permitidos na porta de
rede;
o Todos os roteadores legítimos da rede configurados com alta
prioridade;
o Uso do protocolo Secure Neighbor Discovery – SEND para
garantir integridade e autenticidade da mensagem.

6.1.2.2 Detecção de endereços duplicados – DAD Duplicate Address Detection
O processo de detecção na rede de endereços IPv6 duplicados, conforme
descrito na seção 4.2.5.1.2, visa garantir a unicidade do endereço no segmento de
rede ao qual este pertence. Seu processo baseia-se nos fluxos de mensagens
Neighbor Solicitation e Neighbor Advertisement.
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O processo DAD está vulnerável a ataques do tipo DoS. Esta vulnerabilidade
ocorre quando um nó de rede, ao enviar uma mensagem Neighbor Solicitation com o
endereço IPv6 pretendido, recebe do nó atacante uma mensagem Neighbor
Advertisement, indicando que o endereço já está em uso. Deste modo, o nó
atacante poderá negar qualquer nova demanda de endereço IPv6 no segmento de
rede a que está presente.
A mitigação para esta vulnerabilidade do processo DAD está no uso do
protocolo SEND para a situação em que o nó atacante for um que não tenha
implementado o SEND. Para os casos em que o nó atacante implementa o SEND,
esta vulnerabilidade não é mitigada por este protocolo, aponta Arkko et al.(2005).

6.1.2.3 NUD - Neighbor Unreachable Detection
O processo NUD é executado pelos nós de mesmo segmento de rede com o
objetivo de identificar a acessibilidade do nó vizinho. Este processo está descrito na
secção 4.2.5.1.3 e apresenta-se vulnerável a ataques do tipo DoS.
O processo NUD somente é executado quando um estado de acessibilidade de
um nó vizinho muda para Stale. Nesta condição o nó envia uma mensagem de
Neighbor Solicitation ao nó vizinho para descobrir se este ainda está ativo. Caso
receba a mensagem Neighbor Advertisement, este atualiza o status do nó vizinho
em sua tabela de vizinhança como Reachable. O ataque a este processo pode
ocorrer quando um nó atacante envia uma mensagem Neighbor Advertisement
informando que o nó de destino ainda está ativo, quando de fato este pode não estar
mais acessível.
A mitigação da vulnerabilidade deste processo pode ocorrer com o uso do
protocolo SEND, em que o nó de rede somente aceitaria a mensagem Neighbor
Advertisement devidamente autenticada do nó vizinho, conforme conforme Arkko et
al. (2005).
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6.1.2.4 Resolução de endereços de rede – Address Resolution
O processo de resolução de endereço IPv6, conforme descrito na seção
4.2.5.1.4, visa à resolução do endereço IPv6 (link local e global) de rede para o seu
correspondente endereço de camada de enlace. Este processo utiliza-se das
mensagens Neighbor Solicitation e Neighbor Advertisement para a comunicação
entre nós de rede e mapeamento dos endereços.
Neste processo, um nó atacante pode explorar a vulnerabilidade presente
enviando uma mensagem forjada Neighbor Advertisement com o endereço de
camada de enlace (endereço MAC - Medium Access Control), associado ao
endereço IPv6 requisitado. Este tipo de ataque permite ações de negação de serviço
e modificação de pacotes, como faz o ataque MITM.
A mitigação desta vulnerabilidade pode ser alcançada com o uso do protocolo
SEND, permitindo que as respostas às mensagens de Neighbor Solicitation sejam
autenticadas. No entanto, caso o nó atacante seja um nó legítimo da rede esta
vulnerabilidade ainda estará presente.

6.1.3 Protocolo DHCPv6
O protocolo DHCPv6 foi desenvolvido para permitir o provisionamento de
endereços IPv6 e/ou informe de serviços de rede. Assim como o protocolo DHCPv4,
opera em modo cliente e servidor. A alocação de endereços IPv6 e informe dos
endereços dos serviços de rede são realizados por meio de mensagens UDP unicast
e multicast, conforme seção 5.
O processo de provisionamento de endereço IPv6, via protocolo DHCPv6,
utiliza-se do processo DAD para garantir a unicidade do endereço rede estando,
portanto, suscetível às vulnerabilidades descritas na seção 6.1.2.4, conforme Hogg e
Vynche (2008).
O protocolo DHCPv6 também apresenta vulnerabilidades de segurança nos
seus processos de provisionamento de endereço IPv6, como :


Alocação dos endereços IPv6s disponíveis
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o Com o objetivo de esgotar os endereços IPv6 disponíveis para
alocação no servidor DHCPv6 o nó atacante realiza várias
solicitações (mensagens Request) de alocação de endereço Ipv6
ao servidor. Este ataque do tipo negação de serviço é conhecido
como Starvation e a sua mitigação pode ser obtida por meio de
uso de autenticação de nós requisitantes e controle de fluxo de
mensagens aplicado com regras de QoS nos switches de acesso.


Exaustão de CPU e banda de acesso
o O nó atacante pode enviar várias mensagens DHCPv6 do tipo
Solicit ao servidor visando à exaustão de CPU ou ao alto
consumo

de

banda

do

servidor,

de

modo

a

gerar

a

indisponibilidade do serviço. Este ataque do tipo negação de
serviço pode ser mitigado com o uso de política de QoS para
controlar a quantidade de mensagens por segundo suportado pelo
servidor.


Falso servidor DHCPv6 no segmento de rede
o O nó atacante simula ser um servidor DHCPv6 da rede e passa a
responder às mensagens Solicit com informações de configuração
de endereço e serviços de rede errôneas, visando promover
ataques de negação de serviço e de modificação, como o MITH. A
mitigação desta vulnerabilidade pode ser obtida por meio de
autenticação das mensagens DHCPv6 entre servidor e cliente.



Comunicação entre Relay Agent e o servidor DHCPv6
o A comunicação entre o agente Relay e o servidor DHCPv6 em um
mesmo segmento de rede pode ser alvo de ataques do tipo
modificação ou negação de serviço. Este nó atacante pode
responder às mensagens Relay Forward com mensagens Relay
Reply com conteúdos errôneos, ou enviar mensagens Relay
Forward ao servidor com o objetivo de negar serviço. Para que
esta vulnerabilidade seja explorada o nó atacante precisa
participar do mesmo segmento de rede em que está o servidor ou
o agent relay. A mitigação para estes tipo de ataque pode ser
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obtida com o uso do protocolo IPSec. Embora esta solução seja
pouco escalável, uma vez que a chave criptográfica deverá ser
manualmente configurada no agent relay e no servidor, ainda se
aplica a este contexto de comunicação, pois nestes recursos
deverá haver outras configurações manuais.



Acesso multicast ao serviço DPHCv6
o Embora não se conheça nenhum incidente que explore a
vulnerabilidade dos endereços multicasts utilizados pelo protocolo
DHCPv6 - como o FF02::1.2 e FF05::1.3 usados como escopo
local e global respectivamente -, é possível ocorrer ataques do
tipo Observação. A mitigação para este eventual tipo de ataque se
dá por meio do uso de protocolo IPSec entre agente Relay e
servidor DHCPv6.

6.1.3.1 Mensagens DHCPv6
A tabela 9 apresenta as vulnerabilidades das mensagens DHCPv6 utilizadas no
processo de provisionamento de endereço IPv6. A vulnerabilidade das mensagens é
classificada de acordo com os tipos de ataques.
Valor

Mensagem

0
1

Reserved
SOLICIT

2

ADVERTISE

3

REQUEST

4

CONFIRM

5

RENEW

6

REBIND

7

REPLY

8

RELEASE

9

DECLINE

Vulnerabilidade
Permite ataques do tipo
Serviço
Permite ataques do tipo
Serviço,
Observação
Modificação
Permite ataques do tipo
Serviço
Não identificado ataque
mensagem
Não identificado ataque
mensagem
Não identificado ataque
mensagem
Permite ataques do tipo
Serviço
Permite ataques do tipo
Serviço
Não identificado ataque

Referência
Negação de

[RFC3315]

Negação de
e

[RFC3315]

Negação de

[RFC3315]

com esta

[RFC3315]

com esta

[RFC3315]

com esta

[RFC3315]

Negação de

[RFC3315]

Negação de

[RFC3315]

com esta

[RFC3315]
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Valor

Mensagem

10

RECONFIGURE

11
12

INFORMATIONREQUEST
RELAY-FORW

13

RELAY-REPL

14

LEASEQUERY

15

LEASEQUERYREPLY
LEASEQUERYDONE
LEASEQUERYDATA

16
17

Vulnerabilidade

Referência

mensagem
Permite ataques do tipo Negação de
Serviço, Observação e Modificação,
porém a RFC recomenda o uso de
autenticação, o qual mitiga estes
tipos de ataques
Permite ataques do tipo Negação de
Serviço
Permite ataques do tipo Negação de
Serviço, Observação e Modificação
Permite ataques do tipo Negação de
Serviço, Observação e Modificação
Permite ataques do tipo Negação de
Serviço
Não identificado ataque com esta
mensagem
Permite ataques do tipo Negação de
Serviço
Não identificado ataque com esta
mensagem

[RFC3315]

[RFC3315]
[RFC3315]
[RFC3315]
[RFC5007]
[RFC5007]
[RFC5460]
[RFC5460]

Tabela 9 - Relação das vulnerabilidades das mensagens DHCPv6.

A tabela 9 também relaciona a RFC que especifica a mensagem e o valor do
campo Message Type do cabeçalho DHCPv6.

6.1.4 Delegação de Prefixo
O serviço de delegação de prefixo de rede, implementado pelo protocolo
DHCPv6, objetiva alocar automaticamente faixas (prefixos) de endereços IPv6 a
redes remotas de modo escalável e com poucas configurações para a comunicação
entre o roteador DR (Delegating Router) e o RR (Requesting Router), conforme
descrito em 2.2.3.2.1. Este serviço possui maior aderência em grandes redes, como
as

ISP

(Internet

Service

Providers),

que

necessitam constantemente

de

provisionamento de novas redes remotas, exigindo, portanto, escalabilidade do
serviço e facilidade operacional.
A implementação deste serviço é realizada por meio da configuração do
roteador DR para executar a função de DHCPv6 server e a do roteador RR para
executar a função de DHCPv6 client. As mensagens utilizadas pelo serviço de
delegação de prefixo entre o DR e o RR são as mesmas definidas pelo protocolo
DHCPv6, sendo, portanto, suscetíveis às mesmas vulnerabilidades de segurança do
protocolo, conforme descrito na seção 6.1.4.
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A mitigação das vulnerabilidades deste serviço pode ser alcançada por meio
dos seguintes recursos:


Configuração estática do identificador do cliente DHCPv6
o Com a configuração estática no roteador DR, o prefixo de rede é
associado a um identificador – DUID – DHCP Unique Identifier
que representa o roteador RR. Assim, quando o RR solicitar um
prefixo de rede, o DR provisionará o prefixo configurado
estaticamente. Embora este tipo de configuração possa mitigar o
risco de uso indevido do prefixo de rede por outro RR, este ainda
não elimina o risco de ataque do tipo spoofing, no qual um nó
atacante pode simular uma requisição de prefixo de rede ao DR
com o mesmo número de DUID do RR original.



Uso de Autenticação do roteador RR
o Para aumentar o nível de segurança no processo de delegação
de prefixo de rede, pode-se implementar a autenticação do
roteador RR utilizando um servidor de autenticação, como o
Radius. Neste modo, antes de o roteador RR solicitar um prefixo
de rede ao DR, é verificada primeiramente sua autenticidade.



Uso de IPSec entre os roteadores RR e DR
o Outro modo de reduzir o risco de ataque do tipo Observação entre
o roteador DR e RR é por meio do uso do protocolo IPSec. Assim,
as mensagens DHCPv6 para provisionamento de prefixo de rede
ou mensagens para a função de DHCPv6 relay trocadas entre RR
e DD são encriptadas, em um meio de comunicação ponto a
ponto.

6.1.5 Reendereçamento de endereço de rede
O serviço de reendereçamento do plano de endereço IPv6 da rede resulta da
necessidade de alterar a faixa IPv6 de um ou mais segmentos de rede por meio dos
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mecanismos SLAAC, DHCPv6 ou estático. Esta necessidade de reendereçamento
de rede pode ocorrer por diversos motivos como: mudança de Operadora, mudança
de topologia da rede e fusão de empresas que possuem faixas de endereços IPv6
iguais.
No trabalho desenvolvido por Carpenter, et al (2010) são apresentados alguns
pontos de atenção para o processo de reendereçamento de rede, como:


Quando da alteração do prefixo de rede do mecanismo SLACC, não há
um procedimento para atualização das informações de serviço de rede
via DHCPv6 stateless;



Necessidade de mudança paralela dos endereços IPv6 de rede e default
gateway da rede, quando da alteração dos endereços do ISP;



Reconfiguração de políticas de alocação de endereços IPv6 via
DHCPv6, associados a endereços MAC;



Reconfiguração de NATs e conexões IPSec.

No aspecto segurança, o reendereçamento da rede apresenta as mesmas
vulnerabilidades descritas dos mecanismos SLAAC e DHCPv6. A vulnerabilidade
pode ser agravada por erros operacionais durante o período de transição dos
prefixos, como falta de regras de segurança nos equipamentos de proteção de
perímetro de rede, falta ou impossibilidade de aplicação de uso de recursos de
segurança como IPSec, SEND e autenticação de mensagens DHCPv6.

6.1.6 Protocolo de Segurança
Conforme observado nas pesquisas realizadas, os recursos IPSec, SEND e
autenticação de mensagens DHCPv6 são recomendados nas implementações dos
mecanismos SLAAC e DHCPv6 para mitigação de vulnerabilidades. No entanto, a
sua implementação está condicionada ao suporte destes recursos nos sistemas
operacionais e aplicações.
Na tabela 11, relacionam-se as funcionalidades destes recursos nos principais
sistemas operacionais e software livre (dibbler).
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A tabela 11 foi produzida baseando-se em pesquisas bibliográficas, conforme
Davies(2008), e em testes operacionais realizados em laboratório. Observa-se que o
sistema operacional Windows não suporta os recursos SEND e autenticação de
mensagens DHCPv6.

Sistema Operacional

Windows 2008R2
Windows 2007
Windows XP
Linux - Ubuntu
Cisco IOS >= 12.4

Software

Recurso de Segurança
SEND
IPSec
NÂO
NÂO
NÃO
SIM
(projeto SEND DOCOMO)
SIM

SIM
SIM
NÃO
SIM
SIM

DHCPv6
Autenticação

DHCPv6 Server / Client Microsoft
DHCPv6 Server Cisco IOS >= 12.4
DHCPv6 Server / Client Dibbler >= 0.7.0

NÃO
SIM
SIM

Tabela 11 – Recursos de Segurança dos mecanismos SLAAC e DHCPv6

6.2

Desempenho
O aspecto desempenho dos mecanismos SLAAC e DHCPv6 analisado nesta

pesquisa foca as interações entre nós de rede para obtenção do endereço e o
serviço de rede. A análise e relacionamentos das características de desempenho
dos mecanismos SLAAC e DHCPv6 são embasados nos trabalhos de Deering e
Hinden (2006), Thomson, Narten e Jinmei (2007), Eddy (2006), Liu e Chi (2010).
Os experimentos para análise do aspecto desempenho foram realizados tendo
como base as topologias apresentadas nas figuras 19 e 27, cujas características de
hardware e software estão descritos no Anexo D2.
Para análise de desempenho, os experimentos foram divididos nos seguintes
grupos:


Quantidade de mensagens dos processos NDP necessários para
alocação de endereço e serviço IPv6;
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Análise dos mecanismos: SLAAC, DHCPv6 Stateful e DHCPv6
Stateless.



Tempo de alocação de endereços e serviços IPv6


Nestes experimentos foram analisados os tempos para
alocação de endereços e serviços IPv6 em função da
quantidade de mensagens dos processos envolvidos. Não
se focou na precisão dos tempos, pois estes podem variar
em função da topologia de rede utilizada, da qualidade de
serviço da rede, do desempenho dos nós de rede em
função de uso de memória e CPU; e também a vitalidade
da rede que pode ser medida pelas estatísticas de erros de
interface,

alocação

de

memória

e

buffers

dos

equipamentos de rede e utilização de banda.

6.2.1 Experimento Quantidade de Mensagens
Para o experimento de análise de quantidade de mensagens utilizadas pelos
mecanismos SLAAC e DHCPv6, a topologia base utilizada é representada pela
Figura 19 e a descrição dos recursos utilizados está no anexo D2.
Para a infraestrutura de rede foram utilizados equipamentos do fornecedor
Cisco por esses recursos estarem disponíveis para montagem do laboratório. O uso
dos recursos deste fornecedor serviu apenas para análise da operacionalidade e
conformidade dos fluxos de mensagens dos protocolos com as recomendações
técnicas do IETF - Internet Engineering Task Force, por meio da RFCs.
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Figura 17 - Topologia de Rede – Experimento Desempenho
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

A Figura 17 mostra a topologia lógica de uma rede local sob o padrão Ethernet.
A primeira análise foi realizada em ambiente de rede local, observando-se as
seguintes quantidades de mensagens dos mecanismos de provisionamento,
conforme tabela 10 :
Análise de Desempenho
Ambiente

Rede Local
Quantidade de Mensagens

Nó Cliente

Processo RD
Router Discovey

Recomendação
RFC 4861
SLAAC

DHCPv6

Tx1 Rx 1

Tx1 Rx 1

SLAAC

DHCPv6

Windows2007

Tx1 Rx 1

Tx1 Rx 1

Ubuntu (Dibbler)

Tx1 Rx 1

Tx1 Rx 1

WindowsXP

Tx1 Rx 1

Tx1 Rx 1

Alocação de Endereço
Ambiente

Rede Local
Quantidade de Mensagens
Processo DAD
Link Local e
Recomendação
Global
RFC

Nó Cliente

SLAAC

DHCPv6

Windows2007

Tx1

Tx1

Ubuntu (Dibbler)

Tx1

Tx1

WindowsXP

Tx1

Tx1

SLAAC

DHCPv6

Tx1

Tx1

Alocação de Endereço
Ambiente

Nó Cliente

Rede Local
Quantidade de Mensagens
MLD - Multicast
Listener Discovery

Recomendação
RFC
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SLAAC

DHCPv6

Windows2007

Tx1

Tx1

Ubuntu (Dibbler)

Tx1

Tx1

WindowsXP

Tx1

Tx1

SLAAC

DHCPv6

Tx1

Tx1

Alocação de Endereço
Ambiente

Rede Local
Quantidade de Mensagens
Alocação Serviço

Recomendação
RFC - 3315

SLAAC
DHCPv6
Stateless

DHCPv6
Stateful

SLAAC

DHCPv6

Windows2007

Tx1 Rx 1

Tx 0 Rx 0

Ubuntu (Dibbler)

Tx1 Rx 1

Tx 0 Rx 0

Tx1 Rx 1

Tx 0 Rx 0

WindowsXP

Tx1 Rx 1

Tx 0 Rx 0

Nó Cliente

Alocação de Endereço
Ambiente

Rede Local
Quantidade de Mensagens
Alocação
Endereço

Nó Cliente

SLAAC

DHCPv6
Stateful

Windows2007

Tx 0 Rx 0

Tx 2 Rx 2

Ubuntu (Dibbler)

Tx 0 Rx 0

Tx 2 Rx 2

WindowsXP

Tx 0 Rx 0

Tx 2 Rx 2

Recomendação
RFC 3315 e 4862
SLAAC

DHCPv6

T0 Rx 0

Tx 2 Rx 2

Tabela 10 - Quantidade de mensagens dos mecanismos de Provisionamento
Na tabela 10, TX representa a quantidade de mensagens enviadas e RX, a
quantidade de mensagens recebidas pelo nó de rede para completar o fluxo de
mensagem do processo analisado.
A quantidade de mensagens está relacionada à quantidade de endereços
alocados ao nó de rede. Para fins de análise comparativa de desempenho, foram
considerados apenas um endereço de escopo local e um global.
O processo Router Discovey nos quatros sistemas operacionais apresentou o
mesmo comportamento no fluxo de mensagens. A interação observada consistiu de
uma mensagem NDP Router Solicitation enviada pelo nó cliente e uma mensagem
Router Advertisement enviada como resposta pelo roteador. A RFC 4861 estabelece
o envio destas mesmas duas mensagens para este processo, observado tanto pelo
mecanismo SLAAC quanto o DHCPv6.
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Nos experimentos realizados sempre se observou a presença deste processo
para o provisionamento de endereço IPv6, assim como se observou, conforme
recomendação da RFC, o envio da mensagem Router Advertisement pelo roteador
da rede de modo não solicitado.
As Figuras 18-1 e 18-2 apresentam registros, coletados via sniffer Wireshark,
do comportamento do processo Router Discovery.

Figura 18-1 - Sniffer do processo Router Discovery

Figura 18-2 - Sniffer do processo Router Discovery
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Observa-se, na Figura 18, o detalhamento dos campos de duas mensagens do
processo Router Discovey: na primeira, a mensagem Router Solicitation e, na
segunda, a mensagem Router Advertisement, em conformidade com a RFC 4861.
O processo DAD, observado nos experimentos com os sistemas operacionais
testados, apresentaram o comportamento recomendado pela RFC 4862, o qual
especifica que o processo de detecção de duplicidade de endereços IPv6 no
segmento de rede deve ser realizado por meio do envio de uma mensagem
Neighbor Solicitation, conforme Figura 19.

Figura 19 - Coleta de log via sniffer do processo DAD

O processo DAD recomendado pela RFC 4862 estabelece que toda verificação
de unicidade de endereço IPv6 deve, independentemente do mecanismo de
provisionamento de endereço IPv6, validar o endereço IPv6 de escopo link local e
global. Nos experimentos, observou-se o comportamento representado pela tabela
11.
Alocação de Endereço
Processo DAD
Nó cliente
Sistema Operacional
Windows2007
Ubuntu
WindowsXP

Escopo
Link Local

Escopo
Global

Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim

Tabela 11 – Processo DAD realizado pelos Sistemas operacionais
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O processo MLD - Multicast Listener Discovery é executado por todos os nós
IPv6 com o objetivo de se juntar a um grupo de multicast para então receber
mensagens direcionadas ao grupo. Este processo utiliza-se de três mensagens
multicast ICMPv6


Multicast Listener Report Query – ICMPv6 Type 131 - Mensagem
enviada por todos os nós do segmento de rede para juntar-se a
um grupo de multicast.



Multicast Listener Query – ICMPv6 Type 130 -

Mensagem

enviada por nós com capacidade de roteamento, com o objetivo
de verificar a existência, no grupo de multicast, de nós ativos.


Multicast Listener Done – ICMPv6 Type 132 -

Mensagem

enviada pelo nó quando deseja sair do grupo de multicast.
Nos laboratórios realizados, todos os sistemas operacionais implementam este
processo, conforme exemplo de mensagem apresentada nas Figura 20-1 e 20-2.

Figura 20-1 - Coleta de log via sniffer do processo MLD e MLDv2
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Figura 20-2 - Coleta de log via sniffer do processo MLD e MLDv2

As Figura 20-1 e 20-2 mostram duas mensagens enviadas pelo nó de rede e
coletadas, via sniffer: na primeira, o protocolo MLD e na segunda, o MLDv2. A
diferença de comportamento das versões do MLD está no fato de a versão 2 permitir
ao nó de rede controlar de quem ele quer receber pacotes multicast. Na primeira
versão este controle não é suportado.
Nos laboratórios realizados foram observadas as seguintes versões de MLD:


Sistema Operacional Windows2007: MLDv2



Sistema Operacional Window 2008: MLDv2



Sistema Operacional Windows XP: MLD



Sistema Operacional Linux Ubuntu: MLDv2



Sistema Operacional IOS – Cisco: MLDv2

O comportamento do MLDv2 ou MLD observado nos experimentos atuaram em
conformidade com as RFC 3810 e 2710, respectivamente.

Para alocação de serviço de rede, os mecanismos SLAAC e DHCPv6
apresentam procedimentos diferentes. O mecanismo SLAAC não possui recursos
em sua arquitetura para obter dos serviços de rede os endereços IPv6. Por este
motivo, o SLAAC se utiliza do mecanismo DHCPv6, em modo stateless, para obter
os serviços disponíveis, como endereço IPv6 do servidor DNS.
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Figura 21-1 - DHCPv6 Stateless – Solicitação e Serviço

Figura 21-2 - DHCPv6 Stateless – Solicitação e Serviço

Conforme mostram as figuras 21-1 e 21-2, a obtenção dos serviços de rede
pelo mecanismo SLAAC é feito do seguinte modo:
 O nó de rede emite uma requisição ao servidor através de uma
mensagem do tipo DHCPv6 Information Request.
 O servidor responde com uma mensagem do tipo DHCPv6 Reply,
informando os serviços disponíveis.
Já o mecanismo DHCPv6, quando operando em modo stateful, faz a alocação
de endereço e de serviços no mesmo fluxo de mensagens de provisionamento. A
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alocação de endereço IPv6 e serviços de rede ocorrem por meio de quatro
mensagens DHCPv6, conforme Figura 22.

Figura 22 - Coleta de log via sniffer do mecanismo DHCPv6

A Figura 22 mostra as quatro mensagens utilizadas pelo mecanismo DHCPv6
stateful para alocação de endereço e de serviço IPv6. A primeira mensagem,
DHCPv6 Solicit, é enviada pelo nó cliente solicitando um servidor DHCPv6
disponível para provisionamento de endereço e serviços IPv6. A segunda
mensagem, DHCPv6 Advertise, é enviada pelo servidor disponível no segmento de
rede ou remoto (multicast FF02::1.2). A terceira mensagem, DHCPv6 Request, é
enviada pelo cliente para obtenção do endereço e serviço IPv6. O servidor responde
a esta mensagem com os recursos disponíveis solicitados, por meio da mensagem
DHCPv6 Reply.
Nos experimentos realizados, todos os sistemas operacionais testados
procederam conforme recomendações das RFCs 3315 e 4862.
A alocação de endereço e serviço IPv6 pelos mecanismos SLAAC e DHCPv6
utiliza as quantidades de mensagens apresentadas na tabela 12, conforme análise
efetuada nos experimentos de laboratórios realizados.

Mecanismos de Provisionamento
Processos
DAD - Duplicate Address Detection
RD - Router Discovey
MLD - Multicast Listener Discovery
Alocação de Endereço IPv6
Alocação de Serviço IPv6
Total de Mensagens

Total de Mensagens
SLAAC
DHCPv6

Tx1
Tx1Rx1
Tx1
Tx0 Rx0
Tx1Rx1

Tx1
Tx1Rx1
Tx1
Tx2Rx2
Tx0 Rx0

Tx4 Rx2

Tx5 Rx3

Tabela 12 – Quantidade de Mensagens para alocação de recursos IPv6
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Na tabela 12 são mostradas as quantidade de mensagens enviadas (Tx) e
recebidas (Rx) para provisionamento de endereço IPv6. Esta tabela considera uma
condição normal de provisionamento, sem conflito de endereço IPv6, e apenas um
endereço de escopo global por nó de rede.
O

mecanismo

DHCv6

permite

duas

formas

de

provisionamento

de

endereçamento IPv6: o modo convencional, no qual utiliza quatro mensagens para
alocação de endereço e serviço IPv6, conforme Figura 22; e o modo rápido, no qual
utiliza apenas duas mensagens (Solicit e Reply), também conhecido como rapid
commit.
Na tabela 13 são mostradas as capacidades dos sistemas operacionais para
provisionamento de endereço e serviço IPv6, identificadas em pesquisas
bibliográficas e em laboratórios realizados.

Mecanismos de Provisionamento
Mecanismo de Provisionamento DHCPv6
Sistema Operacional

Convencional
4 Mensagens

Rapid Commit
2 Mensagens

IOS - Cisco

SIM

SIM

Windows 2008

SIM

NÃO

Windows 2007

SIM

NÃO

Windows XP (dibbler)

SIM

SIM

Linux Ubuntu (dibbler)

SIM

SIM

Tabela 13 – Modos de provisionamento do mecanismo DHCPv6
Na tabela 13 está identificada a capacidade dos sistemas operacionais de
suportar os modos convencional e rápido de provisionamento de endereço IPv6 do
mecanismo DHCPv6. Os sistemas operacionais Windows XP e Ubuntu não
suportam nativamente o provisionamento via DHCPv6. No entanto, com o uso do
software livre Dibbler é possível implementá-lo nos modos convencional e rápido.
Nos experimentos realizados foram analisados os sistemas operacionais cliente,
Windows XP e Ubuntu com o software Dibbler.
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6.2.2

Tempo de alocação de endereço e serviços IPv6

A topologia utilizada nos experimentos realizados com foco na análise de
tempo de alocação de endereço IPV6 é apresentada na Figura 19. O descritivo dos
recursos envolvidos encontra-se no anexo D2.
Os experimentos realizados focaram na coleta, observações e análises dos
tempos envolvidos no provisionamento de endereçamento IPv6 dos mecanismos
SLAAC e DHCPv6. Nesses experimentos não se considerou a capacidade de
processamento dos recursos, servidores, estações roteadores e switches envolvidos
no provisionamento dos endereços IPv6 para fins de precisão dos tempos de
provisionamento obtidos.
Conforme apresentado no anexo D2, os equipamentos de rede utilizados roteadores e switches - são do fabricante Cisco, recomendados para redes de
pequeno e médio porte.
A rede montada para os experimentos foi segregada e dedicada, não havendo
outros tráfegos interferindo no meio de comunicação.
Considerando que a rede de laboratório era dedicada, não foi realizado
nenhum ajuste para melhoria do desempenho da rede, como aplicação de políticas
de QoS – Quality-of-Service.
Durante a realização dos testes, para se manter uma base de comparação
observou-se também o consumo de CPU e memória destes equipamentos. Como os
experimentos realizados eram de baixo consumo de banda, ao longo de todos os
experimentos não se observou qualquer alteração do nível de consumo de CPU e
memória dos roteadores e switches.
Quanto aos servidores e estações, estes também eram dedicados aos
experimentos, conforme capacidades apontadas no apêndice 4. Também não foi
feito nenhum ajuste nestes equipamentos para melhorar seu desempenho. O
consumo de CPU e a memória mantiveram-se inalterados em todos os
experimentos.
Considerando os cenários relativos à capacidade da rede montada, as análises
feitas restringiram-se somente ao tempo necessário para o provisionamento de
endereço IPv6 dos mecanismos SLAAC e DHCPv6, em função da quantidade de
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mensagens necessárias, sem relacionar o desempenho dos equipamentos
envolvidos e a vitalidade da rede.
Os tempos observados durante os experimentos em rede local dos processos
NDP são apresentados na tabela 14.
Tempo dos Processos NDP - Rede Local
Mensagens

Windows2007

Ubuntu

WindowsXP

Processos

SLAAC

DHCPv6

NDP

NDP

NDP

DAD – Duplicate Address Detention

Tx:NS

Tx:NS

O-DAD

>= 1seg

O-DAD

Tx:RS Rx:RA

Tx:RS Rx:RA

0,003795 seg

0,000753 seg

0,001194 seg

RD - Router Discovey

Tabela 14 - Tempo dos processos NDP
A tabela 14 mostra os tempos pelos processos NDP DAD e RD utilizados pelos
mecanismos de provisionamento IPv6.
Em uma condição de rede livre de conflito de endereço IPv6 no segmento de
rede, o processo DAD utiliza apenas uma mensagem (NS) para verificação da
unicidade do endereço; ou duas na condição de conflito (NS e NA). Para otimização
do processo de provisionamento e redução deste tempo, a RFC 4429, OptimisticDAD, especifica que o processo DAD pode ser feito em paralelo com o processo
Router Discovey.
Nos experimentos, observou-se que apenas sistema operacional Ubuntu não
utiliza o processo Optimistic-DAD e o seu tempo de DAD é de no mínimo 1 segundo,
conforme pode ser observado no logs de rede da Figura 23.
O processo Router Discovery executado pelos mecanismos SLAAC e DHCPv6
apresentou o mesmo comportamento nos sistemas operacionais avaliados.

Figura 23-1 - Logs de rede coletados via sniffer dos processos DAD e RD
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Figura 23-2 - Logs de rede coletados via sniffer dos processos DAD e RD

Na Figura 23 são apresentadas duas coletas de logs de rede. A primeira figura
23-1 foi coletada do sistema operacional Ubuntu que não utiliza o processo O-DAD.
Pode-se observar que o processo RD é somente executado após timeout do
processo DAD, cujo valor default é de um segundo, conforme RFC4861. A segunda
(23-2) coleta foi do sistema operacional Windows2007, cujos processos DAD e RD
são realizados em paralelo, conforme tempos observados.
O tempo e tipos de mensagens utilizadas para provisionamento dos endereços
IPv6s de escopo global dos mecanismos SLAAC e DHCPv6, observados durante os
experimentos, são mostrados na tabela 15.
Mecanismos de Provisionamento – Rede Local
Total de Mensagens
Processos
Alocação Endereço
IPv6 Global

SLAAC

DHCPv6

Tx:RS

Tx:RS

Rx:RA
Tx:NS

Rx:RA
Tx: Solicit

Windows2007
SLAAC

DHCPv6

Ubuntu
SLAAC

WindowsXP

DHCPv6

SLAAC

DHCPv6

Rx: Advertise
Tx:Request
Rx:Reply
Tx:NS

0,500034 s 1.008183 s 0,319642 s 5.688130 s 0,499067 s

-

0.000542 s

-

Tx:InforReq
Alocação Serviço IPv6

Rx:Reply

-

-

0.000601 s

-

-

Tabela 15 - Tempo de provisionamento de endereço e serviço IPv6
Os tempos mostrados na tabela 15 são expressos em segundos. Os logs de
rede coletados via sniffer estão apresentados no apêndice 4.
Os tempos obtidos nos experimentos mostrados na tabela 16 representam
apenas o processo de alocação de endereço de escopo global, sem considerar o
tempo envolvido na alocação de endereço IPv6 de escopo link local.
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No mecanismo DHCPv6, foi considerada a somatória dos tempos dos
processos RD, mensagens DHCPv6 Solicit, Advertise, Request, Reply e o envio da
mensagem NS do processo DAD como tempo de alocação de endereço IPv6.
No mecanismo SLAAC, foi considerada a somatória dos tempos dos processos
RD e envio da mensagem NS do processo DAD como tempo de alocação de
endereço IPv6
Como os sistemas operacionais WindowsXP e Ubuntu não implementam
nativamente o mecanismo DHCPv6, foi utilizado nos experimentos o software livre
Dibbler-cliente para fazer a alocação de endereço IPv6. Nestes sistemas
operacionais observou-se um tempo maior de alocação de endereço IPv6 quando
comparado ao sistema operacional Windows2007 que implementa o mecanismo
DHCPv6 nativamente.
Na Figura 24 são apresentados os logs de rede coletados do mecanismo
DHCPv6.

Figura 24-1 Tempo de alocação de endereço IPv6 Global via DHCPv6

Figura 24-2 - Tempo de alocação de endereço IPv6 Global via DHCPv6

A Figura 24 apresenta dois logs: o primeiro, figura 24-1, é do sistema
operacional Windows2007 e o segundo, figura 24-2, do Ubuntu. O mecanismo
DHCPv6 avaliado foi em modo convencional que utiliza 4 mensagens (Solicit,
Advertise, Request e Reply) para a alocação de endereço IPv6. O modo rápido, com
duas mensagens, não foi avaliado, pois, embora apresente um menor tempo de
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alocação de mensagem, pode gerar alocações sem uso do endereço IPv6 em um
ambiente de alta disponibilidade.
O tempo de alocação de serviço de rede realizado pelos sistemas operacionais
avaliados apresentou-se na mesma casa decimal. Quando o mecanismo for SLAAC,
o processo de alocação de serviço de rede na arquitetura IPv6 utiliza-se do
mecanismo DHCPv6 Stateless. Quando for DHCPv6, operando em Stateful, os
serviços de rede são informados junto ao processo de alocação de endereço IPv6.
Para fins comparativos, são mostrados na tabela 16 os tempos médios de
provisionamento de endereços e serviço IPv6 obtidos nos experimentos em
laboratório relacionados ao uso dos mecanismos SLAAC e DHCPv6.

Mecanismos de Provisionamento
Nós Cliente

SLAAC

DHCPv6

Windows XP

0,8287seg
0,499067seg

1.0001 seg
9.9998 seg

Linux Ubuntu

8.0668 seg

6,6875 seg

Windows 2007

Tabela 16 - Comparativo de tempo dos mecanismos SLAAC e DHCPv6
A tabela 16 apresenta os tempos obtidos de provisionamento dos mecanismos
DHCPv6 e SLAAC para que um nó de rede esteja acessível no ambiente de rede
corporativa. Os tempos relacionados nesta tabela são resultantes da somatória de
todas as mensagens necessárias desde a alocação do endereço IPv6 de escopo link
local, do endereço global e de serviços de rede. Os logs capturados via sniffer para a
montagem desta tabela estão apresentados no apêndice 4.
Para os experimentos utilizando uma infraestrutura de rede simulando uma
rede remota foi utilizada a topologia mostrada na Figura 25, cujos recursos estão
descritos Anexo D2.
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Topologia Física
Laboratório análise de Desempenho

Servidor
DHCPv6,
DNS, NTP

Servidor
DHCPv6

Switch
Cisco 3750 24TS-S

100Mbps
FullDuplex

100Mbps
FullDuplex

100Mbps
FullDuplex
100Mbps
FullDuplex

Sniffer
Roteador
Cisco 1941
100Mbps
FullDuplex

Roteador
Cisco 3725
100Mbps
FullDuplex

Roteador
Cisco 1941

Switch
Cisco 3750 24TS-S

100Mbps
FullDuplex

100Mbps
FullDuplex

Estação
Windows XP

Roteador
Cisco 3725

100Mbps
FullDuplex

100Mbps
FullDuplex

Estação
Windows 7

100Mbps
FullDuplex

Estação
Ubuntu

Figura 25 - Topologia para simulação de rede remota
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

O objetivo destes experimentos foi observar e analisar os tempos envolvidos no
provisionamento de endereço IPv6 dos mecanismos SLAAC e DHCPv6 em redes
remotas. Nestes experimentos comparou-se também a quantidade de mensagens
utilizadas pelos mecanismos SLAAC e DHCPV6, em rede local e remota, para
provisionamento de endereço e serviço IPv6.
A Tabela 17 apresenta a quantidade de mensagens utilizadas pelos
mecanismos SLAAC e DHCPv6 em redes remota e local.
O mecanismo SLAAC utiliza a funcionalidade DHCPv6 Relay nas interações
com o servidor DHCPv6 (em modo stateless) para obtenção dos serviços de rede.
Para os experimentos realizados no ambiente simulado de rede remota
utilizando os processos NDP, não foram analisados os desempenhos nos aspectos
quantidade de mensagens e tempo, uma vez que este possui apenas funcionalidade
local e as análises já foram reportadas nos experimentos em rede local.
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Mecanismos de Provisionamento
Total de Mensagens - Local

Total de Mensagens - Remoto

Processos

SLAAC

DHCPv6

SLAAC

DAD - Duplicate
Address Detection
RD - Router
Discovey
MLD - Multicast
Listener Discovery

Tx: NS
Tx:RS
Rx:RA
Tx: Mld
Report

Tx: NS
Tx:RS
Rx:RA
Tx: Mld
Report

Tx: NS
Tx:RS
Rx:RA

Tx:Info Req.
RX: Reply

DHCPv6

Tx: Mld Report

Tx: Solicit
Rx: Advertise
Tx: Request
Rx: Reply
Tx:Info Req.
RX: Reply

DHCPv6 Relay

Tx: NS
Tx:RS
Rx:RA
Tx: Mld
Report

Tx: Solicit
Rx: Advertise
Tx: Request
Rx: Reply

Alocação de
Endereço IPv6
Alocação de
Serviço IPv6

DHCPv6 Relay

Tx: RelayForward
Rx: RelayReply
Tx: RelayForward
Rx: RelayReply

Tx: Relay Forward
Rx: Relay Reply

Tabela 17 - Fluxos de mensagens para provisionamento
Na tabela 18 são apresentados os tempos obtidos para alocação de endereço
e serviço IPv6 no ambiente remoto.
Aspecto Desempenho – Rede Remota
Linux - Ubuntu
Processos
Alocação de endereço e
serviços de Rede IPv6

Windows 2007

SLAAC

DHCPV6

SLAAC

0,3196 seg

6.4361 seg

0.6155 seg

DHCPV6

Windows XP
SLAAC

DHCPV6

0,9991 seg 0,4990 seg 8,4999 seg

Tabela 18 - Tempos de alocação de endereços e serviços IPv6 em rede remota
Para a obtenção do tempo de alocação de endereço IPv6 em rede remota foi
considerado todo o fluxo de mensagens desde a alocação do endereço IPv6 de
escopo link local até a validação da unicidade do endereço IPv6 de escopo global,
incluindo o tempo de alocação de serviço. No apêndice 4 são apresentados os logs
de rede coletados para obtenção dos tempos de provisionamento dos mecanismos
DHCPv6 e SLAAC.
A funcionalidade de reendereçamento da rede também foi analisada nos
experimentos de desempenho, tendo como objetivo verificar sua simulação em
ambiente de laboratório e observação dos fluxos de mensagens utilizadas. Embora a
implementação dessa funcionalidade esteja prevista nas RFCs que especificam a
arquitetura dos mecanismos de provisionamento de endereço IPv6, não há uma
orientação de como deve ser feito o reendereçamento de rede.
O experimento de reendereçamento de rede foi realizado utilizando-se a
topologia de rede descrita na Figura 17 com o mecanismo SLAAC e DHCPv6
Stateless.
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Neste experimento adotou-se a seguinte sequência de configurações para
análise do processo de reendereçamento de rede:
1 – Configuração do prefixo secundário no roteador default gateway;
Ao ser configurado, o novo prefixo de rede - o roteador - envia imediatamente
uma mensagem RA à rede anunciando mais um prefixo, conforme Figura 26.

Figura 26 - Reendereçamento de rede – anúncio de novo prefixo e DAD

Os nós de rede, ao receberem a mensagem RA como o novo prefixo de rede
(Prefix: 200d::), iniciam o processo de autoconfiguração de endereço IPv6 e de
verificação da unicidade do endereço, processo DAD. Maiores detalhes do pacote
RA, como o modo de provisionamento de endereço IPv6, estão descritos no
apêndice 3. Até este momento, os nós de rede ainda utilizam como rota default o
endereço de link local de maior preferência recebido no provisionamento do prefixo
anterior (2008::/64), conforme Figura 27.
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Figura 27-1 - Tabela de rota do nó de rede IPv6

Figura 27-2 - Tabela de rota do nó de rede IPv6
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A Figura 27-1 mostra o comando netstat–rn aplicado no nó de rede
Windows2007 que está em processo de reendereçamento. Também mostra, na
segunda figura 27-2, a alocação dos endereços IPv6 obtidos via comando ipconfig.
2 – Configuração de novo escopo DHCPv6;
Nesta atividade foi criado um novo escopo do serviço de DHCPv6 para que o
nó de rede pudesse consultar as informações de rede (DHCPv6 Stateless). Sem a
criação deste escopo o servidor DHCPv6 não responde à mensagem DHCPv6
Information-Request
3 – Remoção do prefixo antigo de rede
Para que novos nós de rede não configurem um endereço IPv6 com o prefixo
de rede antigo (2008::/64) é necessário que se desconfigure o anúncio deste prefixo
no roteador.
4 - Remoção do endereço de interface do roteador default gateway.
É neste momento da atividade de reendereçamento que se gera a
indisponibilidade de conectividade dos nós do segmento de rede. No momento em
que se desconfigura o endereço IPv6 do roteador, este não envia nenhuma
mensagem aos nós de rede e, consequentemente, os nós ativos permanecem com a
sua tabela de rota default apontando para o endereço de link local IPv6.
5 – Reconfiguração do endereço estático do servidor DHCPv6
Neste experimento, para se identificar os procedimentos necessários e
observar o comportamento do segmento de rede configurada com IPs estáticos,
também se adotou endereço IPv6 estático para o servidor DHCPv6.
Para que o nó de rede pudesse consultar os serviços de rede via DHCPv6
Stateless foi necessário alterar o endereço IPv6 do servidor para o mesmo prefixo
atribuído dinamicamente, além de criar um novo escopo – passo 2.
Observou-se que o processo de reendereçamento da rede exige intervenção
manual. Não se identificou nenhum modo de configuração dos mecanismos de
provisionamento que permitisse total automatização deste processo.
Ainda foi observado neste experimento que o processo de reenderçamento de
rede pode gerar indisponibilidades de conectividade nos seguintes momentos:
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1 – Quando da alteração do endereço IPv6 do roteador default gateway do
segmento de rede: a indisponibilidade gerada neste momento foi resultante da
necessidade de atualizar a tabela de rotas dos nós de rede.
2 – Quando da alteração do endereço IPv6 do servidor DHCPv6 ou servidor de
serviço de rede, como DNS: durante o período de alteração do endereço IPv6 os
nós de rede perdem acesso ao serviço.
Observou-se também que a inclusão de novos serviços no mecanismo
DHCPv6 Stateless não é anunciado aos nós de rede já ativos no segmento. A
atualização do serviço somente será possível para os novos nós de rede ou após o
reestabelecimento de conexão, no qual o nó utilizará os processos NDP para
conexão ao segmento de rede, solicitando os serviços.
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6.3

Escalabilidade

O protocolo IPv6 foi desenvolvido tendo como um dos principais objetivos a sua
escalabilidade, segundo Bradner e Mankin (1995). Os mecanismos SLAAC e
DHCPv6 implementam intrinsecamente este objetivo, porém de formas diferentes,
conforme Thomson; Narten e Jinmei (2007) e Droms et al. (2003).
As pesquisas bibliográficas para análise do aspecto escalabilidade dos
mecanismos SLAAC e DHCPv6 estão embasadas nos seguintes trabalhos: Deering
e Hinden (2006), Droms et al. (2003), Thomson; Narten e Jinmei (2007); Baker; Lear
e Droms (2005), Davies (2008), Chown et al. (2005), Stapp (2009), Fujisaki et al.
(2010).
Para análise do aspecto escalabilidade dos mecanismos SLAAC e DHCPv6
são avaliados as seguintes funcionalidades:


Provisionamento dos tipos de endereços IPv6.



Reendereçamento de rede (Renumbering)

6.3.1

Provisionamento de Endereço IPv6

Os mecanismos de provisionamento de endereço IPv6 DHCPv6 e SLAAC,
conforme RFC3315 e RFC4862, especificam o uso de endereço do tipo unicast para
serem provisionados. Os tipos anycast e multicast não são provisionados via
mecanismos SLACC e DHCPv6. O protocolo NDP suporta todos os tipos de
endereço.
O endereço anycast, conforme apresentado na seção 3.5.4, foi implementado
pelo protocolo IPv6 sob o mesmo escopo que o endereço unicast e não há nenhum
formato que o diferencia. Para usá-lo deve ser declarado que o endereço IPv6 tratase de um tipo anycast.
A sua aplicabilidade concentra-se nas funcionalidades de endereçamento de
grupos de nó de rede, como roteadores.
Deste modo, o tipo anycast permite aos arquitetos de rede uma solução que
otimiza o uso dos recursos existentes por meio de balanceamento de carga, reduz a
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quantidade de endereços divulgados por nó e melhora o tempo de resposta das
aplicações pela proximidade do cliente
Embora seja especificado na arquitetura do protocolo IPv6, o uso de endereços
IPv6 anycast ainda é pouco difundido e requer mais experiência em casos práticos
de aplicação. A RFC 4786 apresenta, discute e recomenda o uso deste tipo de
endereço IPv6.
O tipo de endereço unicast, conforme definido na RFC 4291, é utilizado para
comunicação entre nós de rede no modo “um para um”. O endereço IPv6 dispõe do
espaço de uso de endereços de 2128, reorganizado em endereço de uso público,
privado e reservado, conforme seção 3.5.2.
O tipo de endereço IPv6 multicast, conforme seção 3.5.3, apresenta um modelo
mais escalável em quantidade de endereços que a versão de multicast do endereço
IPv4. Possui um espaço de

endereçamento de

2112. Para

suportar as

funcionalidades do protocolo IPV6, o tipo multicast foi incorporado à sua arquitetura
com a função de garantir as funcionalidades de comunicação no ambiente do
segmento de rede, além de possuir uma arquitetura de endereçamento em grupo
que permite seu uso em aplicações corporativas.
A faixa de uso de endereço IPv6 multicast é organizada conforme
recomendação da RFC3307.
Na tabela 19 são apresentadas as características dos tipos unicast, anycast e
multicast dos endereços IPV6 em seus aspectos de escalabilidade.
O

aspecto escalabilidade dos

mecanismos

SLAAC

e DHCPv6 para

reendereçamento foi analisado sob a condição de existir tal funcionalidade. Aspectos
relacionados às dificuldades de implementação decorrentes do tamanho da rede e
dos tipos de configurações utilizadas, não são analisados devido à variedade de
cenários específicos por empresas.
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Aspecto Escalabilidade
Recursos

Endereço ANYCAST

Todas as mensagens NDP suportam o tipo anycast, exceto o
processo DAD que não deve ser realizado quando do uso deste tipo
NDP
de endereço
SLAAC
O processo de configuração de endereço anycast deve ser estático
DHCP
O processo de configuração de endereço anycast deve ser estático
O endereço IPv6 anycast possui o mesmo formato e aloca a mesma
faixa de endereço que o tipo unicast
Faixa IPV6
Possui capacidade de endereçamento de 2^128
Não há uma recomendação técnica para reendereçamento de rede
para endereços do tipo anycast.
Como a configuração deste tipo de endereço deve ser declarada e é
provisionado de modo estático, o reendereçamento de rede deve
possuir um planejamento especifico para os serviços que utilizam este
Reendereçamento tipo de endereço

Aspecto Escalabilidade
Recursos

Endereço UNICAST

NDP
SLAAC

Todas as mensagens NDP suportam o tipo unicast
O tipo de endereço unicast é suportado pelo mecanismo SLAAC
O tipo de endereço unicast é suportado pelo mecanismo DHCPv6
DHCP
stateful e stateless
Faixa IPV6
Possui capacidade de endereçamento de 2^128
O tipo de endereço unicast é suportado pelo funcionalidade de
reendereçamento implementados pelos mecanismos SLAAC e
Reendereçamento DHCPv6

Aspecto Escalabilidade
Recursos
NDP
SLAAC
DHCP
Faixa IPV6

Endereço MULTICAST
O protocolo NDP suporta o tipo de endereço multicast IPv6
O mecanismo SLAAC não provisiona endereços do tipo multicast
O mecanismo DHCPv6 não provisiona endereços do tipo multicast
Conforme plano de uso definido pela RFC 3307, o tipo de endereço
multicast IPv6 possui espaço de endereçamento de 2^112
Não há uma recomendação técnica para reendereçamento de rede
para endereços do tipo multicast.
Como a configuração deste tipo de endereço deve ser declarada e é
provisionado de modo estático, o reendereçamento de rede deve
possuir um planejamento especifico para os serviços que utilizam este
tipo de endereço

Reendereçamento
Tabela 19 - Tipos de Endereços IPv6 – Aspecto Escalabilidade

Na tabela 19 são apresentadas as análises do aspecto escalabilidade para
provisionamento dos tipos de endereços IPv6.
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Nas pesquisas bibliográficas e trabalhos realizados neste campo de pesquisa
não foi identificado nenhuma proposta que abordasse a maioria dos cenários
comuns a grandes empresas. Deste modo, na tabela 20, são apresentadas as
características para reendereçamento implementada pelo mecanismo SLAAC e
DHCPv6.

Mecanismo de Provisionamento
Reendereçamento de rede
SLAAC
Permite Reendereçamento Sim
Exige outras intervenções
na rede
Sim
Como trata DHCP Estático Implementa renumbering
em WAN
Sim

DHCPv6

DHCPv6 Stateless

Sim

Sim

Sim
Reconfiguração manual

Sim
-

Sim

Como trata atualização de
serviços

Não implementa
informe de serviços de
rede

Envia Mensagem de
Reconfigure ao cliente

Como trata endereços
estáticos

Não há tratamento.
Dever ser avaliado no
planejamento de
renumeração da rede

Não há tartamento.
Dever ser avaliado no
planejamento de
renumeração da rede

Como trata NAT

Não há tratamento.
Dever ser avaliado no
planejamento de
renumeração da rede

Não há tratamento.
Dever ser avaliado no
planejamento de
renumeração da rede

Não há tratamento.
Dever ser avaliado no
planejamento de
renumeração da rede
Após configurado o
novo prefixo de rede o
roteador enviar
mensagem RA
Também pode ser
configurador o
parâmetros de lifetime
e prefered para
eliminar ou reduzir o
tempo de
indisponibilidade
durante o processo de
reendereçamento

Não há tratamento.
Dever ser avaliado no
planejamento de
renumeração da rede

Não possui recursos
para informe ao
clientes de alteração
de serviços de rede
Não há tratamento.
Dever ser avaliado
no planejamento de
renumeração da
rede
Não há tratamento.
Dever ser avaliado
no planejamento de
renumeração da
rede
Não há tratamento.
Dever ser avaliado
no planejamento de
renumeração da
rede

Necessário configuração
de novo escopo no
servidor
DHCPv6;Configurar
roteador do segmento
de rede;Alterar valores
de lifetime e prefered

Configuração de
novo escopo de
DHCPv6, alteração
do parâmetros
lifetime e prefered e
configuração do
roteador de
segmento de rede

Como trata Anycast

Como Implenta
Reendereçamento

Tabela 20 - Reendereçamento de rede – Aspecto Escalabilidade
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Nos experimentos realizados com a funcionalidade de reendereçamento de
rede, observou-se a execução dos seguintes processos NDP dos mecanismos
SLAAC e DHCPv6.
Quando da configuração do endereço IPv6 secundário do roteador do
segmento de rede: este executa o processo DAD e envia uma mensagem NA para
atualização de endereço IPv6 no segmento de rede, conforme log coletado via
sniffer demonstrado pela Figura 28.

Figura 28 – Detalhe do Log de rede dos processo DAD e RD

Quando da configuração de prefixo de rede ou endereço de interface: o
roteador envia uma mensagem RA imediatamente após a configuração, em
conformidade com a RFC 4862. Os nós de rede, ao receberem a mensagem RA
com a atualização de novo prefixo de rede, executam o mecanismo de
provisionamento especificado no campo FLAG do pacote ICMPv6.
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6.4

Disponibilidade

Os mecanismos SLAAC e DHCPv6 implementam métodos diferentes visando
garantir a disponibilidade do processo de provisionamento de endereço. Estas
diferenças, se não forem previstas no projeto da arquitetura da rede, podem
comprometer o nível de serviço fornecido pela rede.
Os experimentos e as pesquisas bibliográficas realizadas sobre o aspecto
disponibilidade dos mecanismos SLAAC e DHCPv6 avaliaram as seguintes
características:


Tolerância à falha



Alta disponibilidade dos mecanismos

6.4.1

Tolerância à falha

Os experimentos para análise de tolerância à falha dos mecanismos SLAAC e
DHCPv6 foram realizados com o objetivo de se identificar como esses mecanismos
implementam e reagem a falhas de infra-estrutura de rede.
Nos experimentos realizados sobre o mecanismo SLAAC observou-se que todo
fluxo de mensagens utilizadas para reestabecimento e manutenção do nível do
serviço de provisionamento de endereço IPv6 é feito pelo protocolo NDP. Já a
manutenção e restabelecimento dos serviços de rede é executado por mensagens
DHCPv6 Information Request e Reply do mecanismo DHCPv6, em modo stateless.
O fluxo de mensagens observado nos experimentos estava em conformidade
com as RFCs 4861, 4862 e 3315.
A implementação do reestabelecimento e a manutenção do provisionamento de
endereço IPv6 são realizados por meio dos processos Router Discovey e DAD,
conforme observação dos resultados obtidos no cenário 1 da Figura 29.
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Topologia Física - Análise de Disponibilidade
Cenário 1
Roteador
Cisco 1941

Roteador
Cisco 1941

200c::1 /64

200c::2 /64
100Mbps
FullDuplex

100Mbps
FullDuplex

2008::cafe:12 /64

2008::cafe:11 /64

Ping

Prefixo : 2008::/64
Vlan 61
Sniffer

100Mbps
FullDuplex
100Mbps
FullDuplex

2008::cafe:a /64
DHCPv6 Stateless
Microsoft

Win2007

Topologia Física - Análise de Disponibilidade
Cenário 2
200c::1 /64

200c::2 /64

100Mbps
FullDuplex

100Mbps
FullDuplex

2008::cafe:12 /64

2008::cafe:11 /64

Prefixo : 2008::/64
Vlan 61
Sniffer

100Mbps
FullDuplex
100Mbps
FullDuplex

DHCPv6 Stateless
Microsoft
2008::cafe:c /64

100Mbps
FullDuplex

DHCPv6 Stateless
Microsoft
2008::cafe:a /64

Win2007

Figura 29 - Cenário dos experimentos tolerância a falha - SLAAC.
Fonte: Elaborado pelo autor (2011).

Para permitir a observação e avaliação de como o mecanismo SLAAC
implementa a funcionalidade de alta disponibilidade, o experimento realizado sob o
cenário 1 da Figura 29 seguiu os seguintes procedimentos:

Figura 30 - Detalhe Alocação de endereço IPv6
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1 – Estação Win2007 é conectada à rede, por meio do mecanismo SLAAC,
provisionando seu endereço IPv6, conforme cópia de tela do sistema operacional
apresentada na figura 30.
Pode-se observar como se dá o fluxo para provisionamento de endereço IPv6
na ativação da estação Windows2007, coletado via sniffer, conforme figura 31.

Figura 31 – Detalhe do Log de rede coletados via sniffer dos processo DAD e RD
2 – Estação Win2007 executa “pings” na interface externa do roteador Cisco no
endereço 200c::1, indicando que há conectividade entre nós de rede (figura 32).

Figura 32 – Estação pingando a interface externa do roteador da rede.

Na figura 33 é apresentado um registro no momento em que a estação estava
estimulando a interface de rede externa do roteador cisco com o comando "ping" e a
mesma parou de responder (motivado pela remoção do cabo). Voltou a responder
após convergência de rede.

131

Figura 33 – Detalhe do Log de rede coletados via sniffer dos processo NUD
Neste experimento, portanto, se confirmou o fluxo necessário de mensagens
NDP que permite ao nó de rede provisionado com o mecanismo SLAAC se
recuperar de uma falha de infraestrura de rede. Observa-se também que nesta
topologia do cenário 1 exigiu do mecanismo condições de informe a estação
Windows2007 de uma segunda rota de rede para alcançar o nó de destino. Caso
este mesma configuração fosse realizada com o mecanismo estático, no momento
da queda da conexão com o roteador a estação pararia de acessar o roteador cisco
200c::1.
Para a análise de tolerância a falha do mecanismo DHCPv6 foi realizado o
experimento tendo como base o cenário 2 da Figura 29.
Neste experimento também se observou o fluxo de mensagens necessárias
para garantir a disponibilidade do nó de rede, bem como a conformidade com as
recomendações das RFCs 4862 e 3315.
Para esta análise se adotou o seguinte procedimento:
1 - Desconexão e conexão do cabo de rede entre servidor DHCPv6 stateless e
switch de rede com o objetivo de se avaliar quais tipos de mensagens são utilizadas
pelo mecanismo quando de seu retorno e que dependência do mecanismo gera esta
falha.
2 - Desconexão e conexão do cabo de rede entre a estação Win2007 e switch
de rede com o objetivo de se observar quais mensagens serão requeridas quando
do retorno da estação na rede.
No logs coletados via sniffer se observou que a estação ao retornar a conexão
de rede adota o procedimento de verificação de unicidade de endereço IPv6 e
também solicita ao DHCPv6 stateless o uso dos endereços previamente reservados,
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conforme demonstrado na Figura 34. As mensagens trocadas entre cliente e
servidor DHCPv6 e os processo executados pelo NDP ocorreram em conformidades
com a recomendações técnicas.

Figura 34 - Fluxo de mensagens para reconexão de estação

Nos experimentos realizados sobre o mecanismo DHCPv6 em modo stateful,
observou-se que o fluxo de mensagens utilizadas para reestabecimento e
manutenção do nível do serviço de provisionamento de endereço IPv6 é realizado
pelos protocolos NDP em conjunto com o DHCPv6. Já a manutenção e
restabelecimento dos serviços de rede, diferentemente do mecanismo SLAAC, é
executado no momento do provisionamento do endereço IPv6.
O fluxo de mensagens observados nos experimentos estava em conformidade
com as RFCs 4861 e 3315.
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Cenário 1
Roteador
Cisco 1941

Roteador
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200c::1 /64
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Topologia Física - Análise de Disponibilidade
Cenário 2
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FullDuplex

100Mbps
FullDuplex

2008::cafe:12 /64

2008::cafe:11 /64
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2008::cafe:a /64
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Figura 35 - Cenário dos experimentos tolerância a falha – DHCPv6.
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

O fluxo de mensagens observados nos experimentos estava em conformidade
com as RFCs 4861 e 3315.
Os experimentos para observação da funcionalidade de tolerância a falha
foram realizados sobre os cenários apresentados na Figura 35 e seguiram os
mesmos procedimentos para validação de tolerância a falhas que os adotados no
mecanismo SLAAC.
Nos experimentos para o cenário 1 foram observados:


Quando da queda do cabo do roteador, há perda de conectividade
momentânea e restabelecimento da conexão.



Quando da reconexão do cabo de rede do roteador, este executa
imediatamente o processo DAD e envia a mensagem NDP RA.

Nos experimentos realizados neste cenário os resultados obtidos estiveram em
conformidade com as recomendações das RFCs 3315 e 4862.
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No cenário 2, quando retornou a conexão do servidor este executou o processo
DAD por meio do envio de NS. Já a estação executou o processo DAD e enviou a
mensagem DHCPv6 Confirm para certificar-se junto aos servidores DHCPv6 ativos
se o endereço IPv6 alocado ainda estava válido.

6.4.2

Alta Disponibilidade

A funcionalidade de alta disponibilidade dos mecanismos SLAAC e DHCP foi
avaliada baseando-se em pesquisas bibliográficas e experimentos realizados em
laboratório.
Para avaliação da implementação de alta disponibilidade dos mecanismos
SLAAC e DHCPv6, considerando a arquitetura do protocolo ICPv6 especificada pela
RFC 4291, esta funcionalidade foi analisada sobre escopo de endereço IPv6 global
pelo motivo da abrangência e usos deste tipo de endereço IPv6.
A funcionalidade de alta disponibilidade para o escopo de endereço IPv6 local,
o qual é implementado pelo protocolo NDP, é obtida por meio dos processos do
protocolo NDP, como Router Discovey, NUD e DAD.
Pela abrangência dos endereços IPv6 provisionados com o escopo local e uso,
a forma de implementação de alta disponibilidade do NDP permite garantir, quando
do correto projeto físico e lógico do segmento de rede, a disponibilidade necessária
para este.
O mecanismo SLAAC, sob a análise de provisionamento de endereço IPv6 de
escopo global somente, permite assim como faz no provisionamento de endereço de
escopo local, a implementação em alta disponibilidade. Já para o alocação de
serviço de rede deve ser utilizado o mecanismo DHCPv6 em modo stateless,
conforme especifica a RFC4862.
O mecanismos DHCPv6, esteja ele operando sob o modo stateful ou stateless,
embora apresente soluções que permita seus contingenciamento em caso de falha
de um servidor, intrinsecamente não implementa alta disponibilidade em seu
protocolo.
Na tabela 21 são apresentadas algumas características do mecanismo
DHCPv6 no plano de disponibilidade do serviço.
Em pesquisa realizada junto a fornecedores de aplicações de gestão e controle
de endereçamento IPv6 – IPAM (IP Address Management platform), embora não se
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tenha uma recomendação técnica ou protocolo desenvolvido para operação do
servidor DHCPv6 em alta disponibilidade, há soluções proprietárias que propõem
esta funcionalidade, conforme tabela 22.

Características

Aspecto Disponibilidade - Mecanismo DHCPv6
Especificação RFC 3315

Servidores paralelos

Sim
RFC não especifica quantidade de servidores. O
limite é a disponibilidade de recursos,
Limite de servidores
facilidade de configuração e manutenção.
Não. RFC não menciona capacidade para
replicação de escopo de alocação de endereço
Sincronização de base de dados IPv6 entre servidores ativos.
Não. Alta disponibilidade é implementada por
duplicação de servidor. Em caso de falha de um
servidor os outros servidores ativos respondem
as queries
Recuperação de falha
Não. O processo de configuração, sejam em
modo relay ou em multicast, não garante
balanceamento de carga entre servidores
Balanceamento de carga
ativos.
A configuração é realizada de modo duplicado.
Solução pouco escalável. Na queda de um
servidor os outros ativos continuam a
DHCPv6 estático
responder as queries.
Previsto na RFC e é implementado por meio de
Servidor remoto
Agente Relay.

Tabela 21 - Mecanismo DHCPv6 – Aspecto Disponibilidade

Soluções de mercado proprietárias
Fornecedor Solução
Produto Registrar. Solução fornecida com software e hardware
próprios em modo de alta disponibilidade
Solução utiliza o recurso de cluster para implementar alta
Microsoft disponibilidade dos servidores DHCPv6
BigIP – Solução fornecida com software e hardware próprios em modo
F5Netowok de alta disponibilidade
Cisco

Tabela 22 - Soluções IPAM para alta disponibilidade de DHCPv6.
As soluções apresentadas na tabela 22 são referências pesquisadas e não
foram experimentadas em laboratório para análise de suas funcionalidades.
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7

ANÁLISE COMPARATIVA

Nesta seção são analisados comparativamente os resultados obtidos nos
experimentos realizados e descritos na seção 6. Os experimentos focaram os
aspectos desempenho, escalabilidade e disponibilidade dos mecanismos SLAAC e
DHCPv6.
Também nesta seção sob os resultados comparativos dos mecanismos SLAAC
e DHCPv6 é realizado um análise da aplicabilidade destes nas topologias de rede
corporativa DMZ, rede local, remota, isolada e rede wireless.

7.1

Análise comparativa do aspecto Desempenho dos mecanismos SLAAC e DHCPv6

Os

experimentos

realizados

para

observação

e

análise do aspecto

desempenho dos mecanismos SLAAC e DHCPv6 focaram na quantidade de
mensagens envolvidas no processo de alocação de endereço e serviço IPv6 e os
tempos de provisionamento envolvidos nos protocolos .

7.1.1

Quantidade de Mensagens para alocação de endereços IPv6

Nos experimentos realizados para análise do aspecto desempenho dos
mecanismos SLAAC e DHCPv6 com foco na quantidade de mensagens utilizadas
pelos mecanismos para alocação de endereço IPv6, observou-se que o mecanismo
SLAAC apresenta uma quantidade menor de interações na rede.
Utilizando-se do protocolo NDP por meio dos processos de verificação de
duplicidade (DAD) de endereços IPv6, descoberta de roteador (RD) ativo na rede o
mecanismo SLAAC faz a alocação do endereço IPv6 de forma otimizada, ou seja, a
alocação de endereço IPv6 é completada assim que os processos, nativos do
protocolo IPv6, se completam. Para o provisionamento de um endereço IPv6 de
escopo global o mecanismo SLAAC utiliza-se de no máximo 4 mensagens. Para o
provisionamento de serviço de rede, nos experimentos e nas recomendações
técnicas se observou a necessidade do uso do mecanismo DHCPv6 stateless. Para
o funcionamento deste mecanismo, conforme experimentos, foi observado que o nó
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de rede utiliza-se de duas mensagens para a obtenção dos serviços, que podem
gerar outras duas mensagens na rede quando o servidor DHCPv6 estiver
posicionado remoto ao segmento de rede SLAAC. Para esta situação de
provisionamento de serviço remoto, há necessidade dos nós de rede com função de
roteamento suportarem o recurso DHCPv6 Relay, bem como há necessidade de
configuração estática e manual dos servidores que ofertarão serviços de rede
remotamente.
Quanto a conformidade com as RFCs, todas as mensagens observadas
utilizadas pelos sistemas operacionais utilizados nos experimentos apresentaram
aderência às normas. No caso do sistema operacional WindowsXP, o mecanismo
DHCPv6 stateless não é nativamente suportado. Nos experimentos com o
WindowsXP foi utilizado o software Dibbler para a implementação deste mecanismo.
O uso do software Dibbler, pela sua natureza inicial acadêmica, apresenta
conformidade com as RFCs para o funcionamento básico do mecanismo.
Observou-se também que no sistema operacional Windows XP utiliza o
protocolo MLD na versão 1, diferentemente dos outros sistemas operacionais.
Embora o uso desta versão seja operacionalmente compatível com a versão 2 e não
incrementa mensagens adicionais para a convivência destas versões em rede, o uso
da versão 1 deve ser desestimulado por não permitir que seletivamente os nós se
juntem aos grupos de multicast. O uso do MLDv2 traz vantagens ao fluxo de dados
na rede pois pode reduzir a quantidade de mensagens multicast que trafegam pela
rede.
Uma vez que o NDP utiliza nativamente o tipo de endereço multicast para
fluxos de mensagens que exigem atender a grupos de estações, o protocolo MLD
torna-se imprescindível para os ambientes de rede cujo segmento de rede se
estende por switches.
A quantidade de mensagens utilizadas pelo MLD depende dos fluxos de
comunicação do segmento de rede e da frequência em que os nós de rede são
incluído e excluídos no segmento. Assim, podemos considerar que para o nó de
rede receber mensagens em multicast ele deve juntar-se ao grupo e para tanto
utiliza uma única mensagem. Outras mensagens podem ser utilizadas conforme a
atividade do nó e do default gateway da rede.
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Nos experimentos também foi observado a atividade do protocolo NDP. Os
controles empregados por este protocolo geram constantes mensagens no
segmento. Adicionalmente as mensagens NDP necessárias para controle do
segmento de rede observou-se situações em que serviços de rede estão
indisponíveis, mas que o protocolo NDP repetidamente tenta encontrá-lo.
Esta situação pode ser uma condição normal de tentativa (retries) de ativação
do serviço, mas que exige dos administradores de rede uma política de controle de
serviços ativos na rede. Sem este controle efetivo os segmentos de rede podem,
dependendo da quantidade de nós, consumir banda de rede além de gerar tráfegos
desnecessários.
Quando analisado o mecanismo DHCPv6 Stateful, a quantidade de mensagens
para o provisionamento de endereço é maior que o SLAAC, pois além das
mensagens do protocolo NDP necessários para execução dos processos DAD e RD,
há também a necessidade das mensagens do protocolo DHCPv6. Conforme
observado nos experimentos, o mecanismo DHCPv6 utiliza 4 mensagens para o
provisionamento do endereço e serviço IPv6. Também conforme pesquisas
bibliográficas há a possibilidade da implementação do provisionamento ocorrer com
apenas duas mensagens. Esta condição poderia, além de reduzir o tempo de
provisionamento, reduzir a quantidade de mensagens na rede. No entanto a seu uso
pode gerar alocações de endereços IPv6 nos servidores sem uso até o período de
lifetime (período de lease). Para uma rede com um comportamento mais estável de
uso de alocação de endereço IPv6, como estações de trabalho não móveis, esta
solução pode ser indicada. Para soluções em que há uma alta volatilidade de
alocações de endereços, como redes móveis para visitantes, esta solução pode não
ser a mais indicada se não se alterar os valores default de lease.
Os sistemas operacionais analisados implementam a alocação de endereço
IPv6 por meio de quatro mensagens. Para o uso da facilidade de rapid commit (duas
mensagens), o qual se observou nos experimentos em laboratório ser possível
somente no software cliente dibbler e servidor dibbler e Cisco IOS. Para o seu uso,
tanto o cliente como o servidor precisam estar habilitados para suportar esta
funcionalidade.
Assim como o mecanismo SLAAC, o DHCPv6 stateful também permite que o
servidor DHCP esteja posicionado remotamente a rede endereçada por este
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mecanismo. O fluxo de mensagens Relay é o mesmo que as utilizadas pelo DHCPv6
stateless e a configuração do servidor nos roteadores deve ser manual e estático.
Para a alocação de serviço, o mecanismo DHCPv6 difere do mecanismo
SLAAC. No DHCPv6 o provisionamento de serviço é realizado junto ao do endereço,
por meio das quatro mensagens DHCPv6.
A quantidade de mensagens também foi analisada sob a funcionalidade de
reendereçamento nos mecanismos SLAAC e DHCPv6.
A implementação desta funcionalidade, conforme pesquisas bibliográficas e
experimentos realizados, está prevista e é suportando pelos mecanismos. A
quantidade de mensagens utilizadas em cada mecanismo é a mesma utilizada nos
processos de provisionamento de endereço. Para fins de operacionalização da
solução de reendereçamento de rede, há necessidade de configurações manuais
nos equipamentos de rede envolvidos.
Assim, considerando-se os mecanismos pelas quantidades de mensagens
utilizadas para provisionamento de endereço e serviço IPv6 em seus modos default
de implementação, o mecanismo SLAAC requer uma menor quantidade de
interações com a rede para completar o provisionamento.
7.1.2

Tempo de alocação de endereço e serviços IPv6

Sob o aspecto de tempo de provisionamento de endereço e serviço IPv6, pelo
quantitativo de mensagens utilizadas pode-se afirmar que o mecanismo SLAAC
apresenta um melhor desempenho quando comparado ao DHCPv6, conforme
comprovações observadas nos experimentos realizados.
Este cenário de melhor desempenho do mecanismo SLAAC poderia ser
alterado caso se utilizasse a funcionalidade de rapid commit do mecanismo
DHCPv6.
Embora os tempos envolvidos para provisionamento de endereço e serviço
IPv6 não sejam perceptíveis para aplicações comuns, como baseadas na plataforma
WEB e não acrescentam um tempo considerável ao processo de ligação da estação
de trabalho, este tempo pode ser alto para aplicações que exigem baixa latência dos
processos de provisionamento, como aplicações de voz em ambientes com
mobilidade.
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Nos experimentos para análise dos tempos de provisionamento de endereço e
serviço IPv6 sob uma arquitetura de rede no qual o servidor operava remoto a rede,
confirmou-se que os tempos de provisionamento foram maiores aos tempo de
provisionamento quando o servidor estava operando localmente na rede. Também
se confirmou que quanto menor a banda na rede simulada WAN, maiores são os
tempos de provisionamento de endereço.
Assim, quando comparado os mecanismos de provisionamento de endereço e
serviço IPv6 em ambiente remoto, o tempo de provisionamento do SLAAC é menor
que o do DHCPv6.
Nos experimentos também se observou que as estações Windows2007 e XP
apresentaram um tempo menor de provisionamento de serviço e endereço IPv6. Em
análise a este comportamento verificou-se que o Ubuntu não executava o processo
de O-DAD, ou seja, aguardava o timeout do processo DAD para então requisitar as
informações da rede (RS).
Nos experimentos também foi observado e analisado o tempo para
reendereçamento de rede. Uma vez que o processo de reendereçamento ocorre de
modo similar ao processo de provisionamento, o mecanismo SLAAC apresentou um
menor tempo de provisionamento.
Nestes experimentos

também foi possível avaliar conceitualmente as

dificuldades em se implementar esta funcionalidade em um segmento de rede
corporativo no qual normalmente estão presentes recursos como NAT – Network
Address Translation, aplicações desenvolvidas sobre endereço IPv6 e não nome,
servidores DNS distribuídos e endereços IPv6 estáticos. Conclui-se, analisando as
funcionalidades dos mecanismos SLAAC e DHCPv6 e os modos de implementação
destes, que deve haver uma estratégia de reendereçamento para cada um destes
recursos de modo a mitigar os tempos de indisponibilidade na transição dos prefixos
de rede.

7.2

Análise comparativa do aspecto Segurança dos mecanismos SLAAC e DHCPv6

As pesquisas bibliográficas realizadas para identificação e análise das
vulnerabilidades dos mecanismos SLAAC e DHCPv6 foram realizadas sob a
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arquitetura dos protocolos envolvidos. As vulnerabilidades observadas do protocolo
NDP afetam tanto o mecanismos SLAAC quanto o DHCPv6.
Durante os experimentos dos outros aspectos dos mecanismos DHCPv6 e
SLAAC observou-se nos processos de alocação de endereço e serviço IPv6 que há
várias vulnerabilidades de segurança e modos de ataques já conhecidos, conforme
disponibilidade da ferramenta de simulação de ataques a arquitetura IPv6 THC –
The Hackers Choice.
Como a base para a operação dos mecanismos SLAAC e DHCPv6 é sobre o
protocolo NDP, ambos os mecanismos apresentam vulnerabilidades e não se
diferenciam em mais ou menos seguros.
Adicionalmente as vulnerabilidades das mensagens do protocolo NDP, o tipo
de mensagem multicast utilizado pela arquitetura IPv6 também pode ser alvo de
ataques, conforme descreve Hogg e Vynche (2008).
A arquitetura dos mecanismos de provisionamento de endereço e serviço IPv6
está susceptível a todos os modelos de ataques de segurança de sistema, como de
negação de serviço, observação, modificação e fabricação.
Para a mitigação destas vulnerabilidades e possibilidades de ataques, nas
pesquisas bibliográficas realizadas, algumas recomendação e soluções são
indicadas, como o uso de autenticação de mensagens do mecanismo DHCPv6, uso
do protocolo SEND, uso do protocolo IPSec, soluções integradas com proteção em
camada de enlace, como o uso do protocolo 802.1x e ACLs.
Observa-se também que não existe uma solução única para todos os tipos de
ataque classificados pelo NIST, e que algumas soluções de segurança protegem a
infraestrutura de rede e serviços de nós conectados a rede (atacantes) de modo
ilegal somente. Para os nós legítimos a solução não protegeria a infraestrutura,
conforme trabalho de Arkko (2005).
Embora não se tenha uma solução única para todos os tipos ataque, nas
pesquisas bibliográficas se identificou as principais soluções para proteção dos
mecanismos SLAAC e DHCPv6 e a sua funcionalidade nos sistemas operacionais
avaliados.
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7.3

Análise comparativa do aspecto Escalabilidade dos mecanismos SLAAC e DHCPv6

O aspecto escalabilidade dos mecanismos SLAAC e DHCP foi analisado sob a
capacidade e possibilidade dos mecanismos em provisionarem os tipos de
endereços unicast, anycast e multicast, além da capacidade de alterar e provisionar
novos prefixos de rede.
Os mecanismos SLAAC e DHCPv6 possuem os mesmos suportes para
provisionamento de tipos de endereço IPv6. Estes mecanismos não permitem o
provisionamento de modo automático dos tipos de endereço multicast e anycast,
embora este último tipo possua o mesmo formato que o endereço unicast e não se
tem modo de distingui-lo senão por declaração estática.
Nos experimentos realizados, para fins de validação da consistência dos
mecanismos e protocolos envolvidos no provisionamento de endereço IPv6, quando
da tentativa de configurar o tipo multicast de endereço para ser alocado por meio
dos mecanismos SLAAC e DHCPv6, os sistema operacionais Windows Server 2008
e IOS da Cisco se negaram configuração.
O tipo de endereço anycast, pela sua arquitetura definida, possui uma
aplicação focada em balanceamento de tráfego por proximidade e a sua
implementação ainda é bastante incipiente nas soluções de rede e sistemas,
motivada pela demanda e definições ainda necessárias, como de roteamento no
ambiente internet.
Como a arquitetura base para operação dos mecanismos SLAAC e DHCPv6
está sobre o protocolo NDP para controle de acesso ao meio, conforme estabelece a
RFC4862, o uso do tipo multicast de endereço nas mensagens do NDP cumpre
importante função para a escalabilidade das soluções. Neste sentido, as mensagens
em multicast dos protocolos NDP e DHCPv6 utilizam endereços reservados e
padronizados. A possibilidade de crescimento de usos deste tipo de endereço para
eventualmente novas funções não encontra restrições de usos quanto a
disponibilidade de endereços, conforme faixas disponíveis especificadas pela
RFC3307.
Os mecanismos SLAAC e DHCPv6 também por meio do protocolo NDP
utilizam-se do protocolo de roteamento multicast MLD. O uso deste protocolo
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garante a operacionalidade dos mecanismos SLAAC e DHCPv6 em segmentos e
arquiteturas de rede que exigem o controle deste tipo de endereço.
Quanto ao tipo unicast, tanto o mecanismo SLAAC quanto o DHCPv6 utilizamse deste para o provisionamento de endereçosIPv6 de rede. Nas pesquisas e
experimentos realizados não se identificou nenhuma restrição de uso deste tipo de
endereço pelos mecanismos. O seu limite de crescimento está na faixa de 2128,
excluindo os IPs reservados para usos específicos.
Outro aspecto analisado de escalabilidade dos mecanismos SLAAC e DHCP
analisado foi a capacidade de reendereçamento do segmento de rede.

Os

mecanismos SLAAC e DHCPv6 implementam esta funcionalidade de forma diferente
e possuem vantagens e desvantagens de uso em seus aspecto escalabilidade. Nas
pesquisas bibliográfica e experimentos realizados se observou que o mecanismo
DHCPv6 possui um modelo de administração das base de prefixos de rede
centralizada, o qual permite um melhor controle de uso deste. Neste modelo toda a
reconfiguração dos prefixos de rede e de novos prefixos são realizados nos
servidores DHCPv6 e anunciados por meio de configurações no ambiente de rede.
Os processos para reendereçamento de prefixo de rede exigem alterações
conjugadas na infraestrutura de rede e nos servidores.
Já o mecanismo SLAAC utiliza a sua base de configurações de prefixos
localizada nos CPEs (Customer Premises Equipaments) dos segmentos de rede.
Para o reendereçamento do segmento de rede ou a ativação de novos prefixos,
deve ser configurado no próprio CPE.
Quanto a escalabilidade dos mecanismos, ambos permitem aos segmentos de
rede serem reendereçados.

7.4

Análise comparativa do aspecto Disponibilidade dos mecanismos SLAAC e DHCPv6

O aspecto disponibilidade dos mecanismos SLAAC e DHCPv6 também
apresenta diferenças na forma como estes implementam e reagem a falhas de
infraestrutura.
Para garantir a alta disponibilidade do processo de provisionamento de
endereço IPv6 o SLAAC se utiliza do protocolo NDP para garantir a disponibilidade
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do serviço. Esta forma de implementação tem demonstrado eficácia operacional,
porém não administrativa, uma vez que não se tem o controle de uso do prefixo de
rede. Também a alta disponibilidade do mecanismo SLAAC para provisionar
endereço IPv6 é alcançadas pelos recursos de alta disponibilidade utilizadas pelos
fornecedores de roteadores, como o uso da solução VRRP Virtual Routers
Redundancy Protocol no qual

permite a operação em alta disponibilidade dos

roteadores do segmento de rede.
Já para provisionamento de serviços de rede o SLAAC se apóia nas soluções
de alta disponibilidade dos servidores de DHCPv6 implementadas de modo
proprietário pelos fornecedores de soluções IPAM.
Analisando-se o protocolo NDP, a implementação de alta disponibilidade
fornecida pelo protocolo é feita por meio de suas mensagens e processos de
controle de acesso ao meio. Possui dependência de configurações de rede para alta
disponibilidade e é susceptível a erros operacionais que comprometem a
disponibilidade dos nós no segmento de rede afetado.
Nativamente o protocolo NDP foi desenvolvido para controle de acesso ao
segmento de rede pelos nós. A funcionalidade de alta disponibilidade é alcançada
pelos controles desempenhados pelo NDP que o permite reagir a falhas de nós de
rede em seu escopo local de rede. O protocolo NDP não possui nenhuma
mensagem que permita implementar alta disponibilidade em camada de rede de
segmentos diferentes.
Já o mecanismo DHCPv6 operando em modo stateful ou stateless, preocupase apenas com o processo de alocação de endereço. Em seu protocolo não
implementa recursos para alta disponibilidade e se utiliza de soluções proprietária
para garantir a alta disponibilidade dos servidores. O mecanismo DHCPv6 possui
uma quantidade maior de mensagens de controle para alocação de serviços e
endereços IPv6, o que lhe garante uma melhor reação a falhas e a processos de
reendereçamento de prefixo de rede.
O mecanismo DHCPv6 não possui mensagens que permitam aos servidores
ativos no segmento e remotos (via DHCPv6 relay) se comunicarem visando a alta
disponibilidade do serviço. Os servidores operam de modo independente. Assim
como no mecanismo DHCPv4, para se evitar a alocação de endereço IPv6
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conflitante, é necessário que se divida o prefixo de rede pela quantidade de
servidores disponíveis que atendem ao segmento de rede. Diferentemente do
DHCPv4 no qual o conflito de endereçamento gera normalmente indisponibilidades
ou intermitências de serviços, no mecanismo DHCPv6 o problema de conflito de
endereço IPv6 é resolvido via processo DAD.
A reação a falha do mecanismo DHCPv6 é transparente ao nó de rede do
segmento. Uma vez existindo outros servidores, local ou remoto, que atenda as
solicitações de alocação de endereço IPv6, não há indisponibilidade do serviço na
queda de um servidor. No entanto, poderá ocorrer do nó de rede alocar endereço
IPv6 em servidores diferentes e não utilizar o endereço IPv6 previamente alocado no
servidor com problema.
Já para a alocação de serviço IPv6, a reação a falhas é transparente aos nós
do segmento uma vez que os nós apenas solicitam informações do servidor
disponível.
Em uma situação de indisponibilidade dos servidores DHCPv6 da rede
operando sobre o mecanismo DHCPv6 Stateless, os nós de rede conseguirão
apenas autoconfigurarem seu endereço, via mecanismo SLAAC, porém não obterão
qualquer serviço de rede, como DNS. Assim, a comunicação entre nós de rede do
mesmo e entre segmentos será possível somente via o endereço IPv6, e não via
nome.
Já em uma situação de indisponibilidade total dos servidores DHCPv6,
operando em modo stateful, haverá indisponibilidade total de conectividade dos nós
do segmento de rede com nós remotos, uma vez que não conseguirão alocar
endereço e serviços IPv6. A conectividade entre nós no mesmo segmento será
possível via endereço do tipo link local.
7.5

Análise da aplicabilidade dos mecanismos SLAAC e DHCPv6

Nesta seção são analisados a aplicabilidade dos mecanismos SLAAC e
DHCPv6 no ambiente de rede corporativa. Os tipos de rede corporativa foram
selecionados baseando-se nos modelos mais comuns de arquitetura de rede, os
quais prevêem o uso de rede DMZ, rede local, rede remota e rede com tecnologia de
radio do padrão 802.11 abg – wireless.
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7.5.1

Análise da aplicabilidade em rede Corporativa DMZ

A rede corporativa do tipo DMZ possui as seguintes características:
1 – Rede apartada por firewall;
2 – Rede com acesso controlado de conectividade e interoperabilidade;
3 - Rede designada para prestação de serviços e normalmente composta por
servidores;
4 – Em um modelo de três camadas de aplicação, normalmente hospeda
apenas as telas de interação das aplicações. As aplicações e o banco de dados
ficam hospedados em outro segmento de rede com outras camadas de proteção de
perímetro;
5 – Rede normalmente cabeada, pelo fato deste tipo de meio de conexão
permitir uma maior banda de dados.

O uso dos mecanismos DHCPv6 e SLAAC na rede corporativa do tipo DMZ
não apresenta nos seus aspectos de desempenho características que pudessem
indicar qual o melhor dos mecanismo para este tipo de rede. A rede DMZ possui
atrelado a sua característica de ser apartada por firewall uma necessidade de
segurança que restringe o acesso a somente o que é explicitamente permitido. E
para este controle o uso de endereços IPv6 alocados dinamicamente não é possível
pois as regras de firewall são configuradas estaticamente. Assim como na
arquitetura IPv4, os endereços IPv6 dos servidores das redes DMZ devem ser
configurados de modo estático.
No aspecto segurança, o provisionamento de endereço IPv6 de modo estático
permite aumentar a segurança do perímetro de rede e evitar algumas
vulnerabilidades dos mecanismos de provisionamento SLAAC e DHCPv6, uma vez
que não são utilizados. Já as vulnerabilidades do protocolo NDP estarão presentes
neste tipo de mecanismo.
Os mecanismos SLAAC e DHCPv6 não apresentam nenhuma segurança
adicional para este tipo de rede.
No aspecto escalabilidade, uma vez que os mecanismos SLAAC e DHCPv6
não são recomendados para a rede Corporativa do tipo DMZ, pelos motivos
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apresentados, o provisionamento de endereço e serviço IPv6 para novos nós de
rede exige que as configurações sejam manuais. Esta condição faz deste tipo de
rede ser pouco escalável em seu aspecto operacional. Também impõe pouca
escalabilidade na funcionalidade de reendereçamento de rede.
No aspecto disponibilidade o tipo de rede corporativa DMZ provisionada de
modo estático não usufrui das vantagens proporcionadas pelos mecanismos SLAAC
e DHCPv6. Uma vez o endereço e serviço IPv6 configurado e validado via DAD, a
falha de infraestrutura não alterará o endereço IPv6. Deste modo, a alta
disponibilidade no processo de provisionamento de endereço e serviço IPv6 em rede
DMZ é obtida no momento da configuração e pelo administrador de rede, o qual
identifica se há por exemplo conflito de endereço IPv6, se os serviços estão
acessíveis, como DNS e se o endereço provisionado esta operacional. A reação a
falhas, como endereços IPv6 de serviços provisionados errado, é somente realizada
por intervenção manual.
Assim, os mecanismos SLAAC e DHCPv6 não possuem aplicabilidade no tipo
de rede corporativa DMZ.

7.5.2

Análise da aplicabilidade em rede Corporativa Local

O tipo

de rede Corporativa

Local possui

tipicamente as seguintes

características:
1 – Composta na sua maioria de estações de trabalho;
2 – Estação de trabalho sem mobilidade;
3 – Uso de cabos para conexão das estações a rede;
4 – Uso da tecnologia ethernet nos padrões 802.3;
5 – Segmentos de rede separados logicamente por meio de Vlans ou VRFs;
6 – Rede com interesse de tráfego a toda corporação;
7 – Conexão à partir da 10Mbps a rede;
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Os mecanismos SLAAC e DHCPv6 aplicados a Rede Corporativa Local
apresentam comportamentos similares quanto ao tempo de alocação de endereço e
serviço IPv6. Os tempos de provisionamento, se mantidos meios de comunicação
livres de erros, livres de congestionamentos e velocidades das interfaces dos
equipamentos que compõem a rede local de baixa latência, operam nas mesmas
casas decimais de segundos.
Mesmo com o uso da funcionalidade de DHCPv6 relay em rede corporativa
local, os tempos de provisionamentos são similares. Observa-se que esta
funcionalidade, embora aumente o tempo de provisionamento no processo de
conversão de mensagens DHCPv6 locais para relay (Forward e Reply) e vice versa,
não representa um tempo adicional que inviabiliza o uso do mecanismo DHCPv6,
seja em modo stateless quanto em modo stateful.
Embora a quantidade de mensagens observadas para provisionamento de
endereço e serviço IPv6 no mecanismo DHCPv6 seja superior ao do mecanismo
SLAAC, o seu uso também não é inviabilizado em rede corporativa local.
Para se evitar problemas de desempenho do tempo de provisionamento do
mecanismo DHCPv6, conforme observado nos experimentos, o servidor precisa ser
posicionado na rede de modo a ter o menor quantidade de saltos até a estação e
possuir meios de comunicação de baixa latência e livres de erros.
Já o mecanismo SLAAC para provisionamento de endereço IPv6 apresenta-se
como a melhor solução no aspecto tempo e quantidades de mensagens
necessárias.envolvidas para o provisionamento.
No aspecto segurança os mecanismos SLAAC e DHCPv6 operando em rede
corporativa local apresentam as mesmas vulnerabilidades presentes nos protocolos
NDP e DHCPv6. A mitigação destas vulnerabilidades segue as recomendações
discutidas na seção 6.1.
Na infraestrutura de rede corporativa local não há um mecanismo que
apresente um melhor nível de segurança. Os mecanismo SLAAC e DHCPv6 devem
ser implementados conforme política de segurança da empresa e que atenda as
recomendações de segurança as vulnerabilidades conhecidas.
No aspecto escalabilidade, a rede corporativa local permite aos mecanismos
SLAAC e DHCPv6 operarem sem restrições e em conformidade com as

149

recomendações técnicas. Os mecanismos nesta infraestrutura de rede suportam
todos os tipos de endereços e a funcionalidade de reendereçamento.
No aspecto disponibilidade dos mecanismos SLAAC e DHCPv6 operando
sobre a rede corporativa local, apresentam comportamentos em conformidade com a
RFCs. Alta disponibilidade e tolerância a falhas são tratadas pelos mecanismos
conforme previsto.
Deste modo, os mecanismos SLAAC e DHCPv6 são aplicáveis a rede
corporativa local, tendo como principal vantagem de uso nesta infraestrutura de rede
o desempenho dos mecanismos os quais decorrem do perfil de rede típica de baixa
latência.

7.5.3

Análise da aplicabilidade em rede Corporativa Remoto

O tipo de rede Corporativa Remoto possui as seguintes características:
1 – Composta na sua maioria de estações de trabalho;
2 – Estação de trabalho sem mobilidade;
3 – Uso de cabos para conexão das estações a rede;
4 – Uso da tecnologia ethernet nos padrões 802.3;
5 – Segmentos de rede separados logicamente por meio de Vlans ou VRF;
6 – Conectado ao backbone corporativo por meio de circuitos que tipicamente
apresentam maior latência que na rede local;
7 – Acessam serviços de rede aplicações remotamente;
8 – Rede com interesse de tráfego a todo corporação;

Diferentemente da rede corporativa local, a rede corporativa remota se
caracteriza principalmente pelos serviços de rede estarem remotos a rede das
estações de trabalho e por possuir meio de comunicação entre rede local remota e
rede de servidores de mais alta latência.
No aspecto segurança, o provisionamento de endereço e serviço IPv6 dos
mecanismos SLAAC e DHCPv6 operando sobre um rede corporativa remota estão
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susceptíveis as mesmas vulnerabilidades impostas pelos protocolos que suportam
os estes mecanismos. A rede corporativa remota não impões novos riscos de
segurança aos mecanismos SLAAC e DHCPv6 quando o meio de comunicação
WAN for dedicado.
No aspecto disponibilidade, os mecanismos SLAAC e DHCPv6 na rede
corporativa remota apresentam comportamentos diferentes que devem ser
analisados pelos administradores de rede quando da definição de uso do
mecanismo. No mecanismo DHCPv6, pelo fato dos servidores estarem normalmente
remoto as estações de trabalho, o processo de provisionamento de endereço IPv6
está mais susceptível a indisponibilidade que o mecanismo SLAAC.
O nível de disponibilidade do meio de comunicação WAN é fundamental para a
correta operação do mecanismo DHCPv6. Em uma situação de falha do meio de
comunicação wan o novos nós de rede não poderão alocar endereço e serviço IPv6
e portanto não poderão se comunicar com outros segmentos de rede. Para mitigar
esta vulnerabilidade de arquitetura o meio e infraestrutura de comunicação wan
devem ser contingenciados.
Já o mecanismo SLAAC, para provisionamento de endereço IPv6, não
apresenta esta vulnerabilidade de arquitetura, porém para o provisionamento de
serviço está também susceptível a indisponibilidades.
A rede corporativa remota não apresenta impedimentos para o funcionamento
dos mecanismos SLAAC e DHCPv6. Para este tipo de rede os mecanismos SLAAC
e DHCPv6 são suportados pelo NDP e mensagens DHCPv6 para operarem em alta
disponibilidade, quando da disponibilidade dos recursos de modo contingenciado.
No

aspecto

escalabilidade,

a

rede

corporativa

remota

permite

o

provisionamento de todos os tipos de endereços IPv6 e não impõe restrições aos
mecanismos SLAAC e DHCPv6 para provisionamento de endereço e serviço IPv6.
Os mecanismos SLAAC e DHCPv6 operando sobre a rede corporativa remota
também suportam reendereçamento de rede.
No aspecto desempenho dos mecanismos SLAAC e DHCPv6 operando sobre
a rede corporativa remota, conforme experimentos realizados, os tempos de
provisionamento de endereço e serviço IPv6 podem variar entre mecanismos. O
desempenho do mecanismo DHCPv6 esta associado a latência de rede do meio de
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comunicação WAN. Quanto maior a latência maior o tempo de provisionamento de
endereço e serviço IPv6.
Também para provisionamento de endereço e serviço IPv6 sobre a rede
corporativa remota há necessidade da funcionalidade de DHCPv6 relay, o qual
acrescenta mais um tempo na latência total para provisionamento, durante o
processo de conversão de mensagens DHCPv6 para mensagens DHCPv6 relay e
vice-versa.
Esta mesma funcionalidade de relay é utilizada no mecanismo DHCPv6
stateless.
Assim, os mecanismos SLAAC e DHCPv6 são aplicáveis as redes corporativas
remotas. O meio de comunicação Wan é o maior ofensor ao desempenho e
disponibilidade do mecanismo DHCPv6 stateless ou stateful.
Os arquitetos de rede devem atentar-se a esta dependência do mecanismo
DHCPv6 quando do uso de rede corporativa remota. Em situações de redes remotas
que exijam alto nível de disponibilidade, deve ser previsto meios de comunicação de
operadoras distintas, meios de comunicação wan de baixa latência em aderência
aos requisitos da rede e sobretudo servidores locais para melhor desempenho e
disponibilidade da rede.

7.5.4

Análise da aplicabilidade em rede Corporativa Wireless

O tipo de rede Corporativa Wireless possui as seguintes características:
1 – Composta na sua maioria de estações de trabalho;
2 - Permite mobilidade das estações de trabalho;
3 – Utiliza comunicação via rádio por meio da tecnologia 802.11 abg;
4 – Meio físico de comunicação entre estações compartilhado;
5 – Rede com interesse de tráfego a todo corporação;

O tipo de rede corporativa wireless apresenta as mesmas características que a
rede corporativa local ou remota, diferenciando-se apenas no meio de comunicação
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utilizado para comunicação entre nós de rede, o qual é feito por ondas de rádio,
conforme padrões 802.11abg. Também se diferencia pela funcionalidade de
mobilidade que pode estar habilitado ou não nos nós de rede.
A mobilidade IPv6 é uma funcionalidade nativa ao protocolo e é especificada
pela RFC 3775. O provisionamento de endereço IPv6 da rede corporativa wireless
também pode ser realizado por meio dos mecanismos SLAAC e DHCPv6.
No aspecto segurança, os mecanismos SLAAC e DHCPv6 operando sobre
uma rede corporativa do tipo wireless com e sem mobilidade apresentam as
mesmas

vulnerabilidades

presentes

nas

redes

cabeadas,

no

entanto,

a

funcionalidade de mobilidade quando habilitada na rede corporativa do tipo wireless
utiliza-se novas funções do processo RD, como informe na mensagem RA se o nó é
do tipo home address, e comunicação entre nós do tipo home address que
apresentam vulnerabilidades que permitem ataques do tipo de negação de serviço,
modificação e observação, conforme Hogg e Vynche(2008).
Nos aspecto escalabilidade os mecanismos SLAAC e DHCPv6 operando sobre
a rede corporativa wireless apresentam os mesmos comportamentos descritos que
na rede corporativa local ou remota cabeada.
Já o aspecto disponibilidade na rede corporativa wireless, uma vez que esta
necessita de um elemento de rede (antena wireless) para a propagação do sinal de
rede, este elemento afeta igualmente os mecanismos SLAAC e DHCPv6 em
situação de falha.
Uma vez que o padrão de rede wireless 802.11abg permite largura de banda
que pode variar de 1Mbps a 54Mbps, o tempo de provisionamento de endereço e
serviço IPv6 pode apresentar variações de latência conforme disponibilidade e uso
da banda, dependendo do nível do sinal de rádio da antena e da quantidade de nós
de rede sob o mesmo domínio físico da antena.
Outro ponto de atenção em rede corporativa tipo wireless com mobilidade
refere-se ao tempo de alocação de endereço IPV6 em processo de mudança de
células. Caso o processo de alocação de endereço IPv6 seja muito lento e a
aplicação seja sensível ao tempo de mudança de células, a sessão de comunicação
entre nós de rede poderá ser encerrada. Portanto, processos como O-DAD devem
estar habilitados nos sistemas operacionais das estações de trabalho, além de o
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mecanismo de provisionamento alocar o endereço e serviço IPv6 com o menor
tempo possível. Assim, na topologia de rede os servidores do mecanismo DHCPv6
stateful ou stateless devem estar posicionados de modo a se obter o menor tempo
de provisionamento.
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CONCLUSÃO

Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de avaliar os mecanismos SLAAC e
DHCPv6 de provisionamento de serviço e endereço IPv6. Nas pesquisas
bibliográficas e experimentos realizados pode-se observar o grau de maturidade dos
mecanismos, suas vantagens e desvantagens de uso, tendo como referência de
análise os aspectos segurança, disponibilidade, escalabilidade e desempenho.
As pesquisas e experimentos realizados sob os aspectos dos mecanismos
SLAAC e DHCPv6 demonstraram como os mecanismos suportam a funcionalidade
de provisionamento de endereço IPv6, sua dependência de recursos de hardware e
software, vulnerabilidade de segurança, capacidade de crescimento e reação a
falhas.
Na comparação, os aspectos segurança, disponibilidade, escalabilidade e
desempenho dos mecanismos SLAAC e DHCPv6 sob os modelos de rede local e
remota demonstraram suas diferenças operacionais.
Por fim, baseando-se nos experimentos realizados, pesquisas bibliográficas e
comparação dos mecanismos, analisou-se a aplicabilidade dos mecanismos SLAAC
e DHCPv6 nos tipos de redes corporativas mais difundidas, como rede local, remota,
DMZ e Wireless.
Os resultados dos experimentos e pesquisas bibliográficas permitiram
identificar algumas vantagens do mecanismo SLAAC sobre o DHCPv6. No aspecto
escalabilidade para provisionamento de endereços IPv6, o SLAAC permite, de modo
menos dependente de infraestrutura de rede, uma maior capacidade de alocação de
endereço IPv6 limitando-se apenas em relação à quantidade de nós do segmento e
ao prefixo de rede.
No aspecto tempo de provisionamento, o SLAAC apresenta um tempo menor
para alocação de endereço, pois utiliza uma quantidade menor de interações na
rede. Este tempo tende ainda a ser comparativamente menor quando o SLAAC
opera em rede remota. Quanto ao provisionamento de serviço, o SLAAC
apresentando um tempo maior por possui uma dependência do mecanismo
DHCPv6.
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No aspecto disponibilidade do mecanismo para provisionamento de endereço,
o SLAAC apresenta uma vantagem sobre o DHCPv6, pois utiliza o protocolo NDP
nativamente para o provisionamento de endereço, presente em todos os segmentos
de rede. Entretanto, para o provisionamento de serviço, o mecanismo SLAAC
depende da disponibilidade da infraestrutura do mecanismo DHCPv6.
Observou-se também nos experimentos que, embora possua uma melhor
escalabilidade de provisionamento de endereço IPv6 quando comparado com o
DHCPv6, o mecanismo SLAAC não possui um controle dos endereços IPv6
alocados. Deste modo, o SLAAC se apóia no NDP para garantir a unicidade de
endereços IPv6 na rede.
Outra desvantagem no mecanismo SLAAC é a ausência de mensagens para
atualização dos serviços de rede após reendereçamento, condição esta resolvida
pelo mecanismo DHCPv6 com o uso de mensagens específicas para este tipo de
situação.
O mecanismo DHCPv6 também apresenta vantagem sobre o SLAAC no seu
aspecto de controle de endereços. No DHCPv6 todos os endereços alocados são
controlados, além de permitir a alocação de serviços e endereços integrados.
O mecanismo DHCPv6 também apresenta algumas desvantagens quando
comparado ao SLAAC, como:
 Ausência de recurso nativo ao protocolo para alta disponibilidade;
 Base de dados de alocação de endereços IPv6 não sincronizados;
 Tempo de provisionamento de endereço IPv6 maior que o SLAAC;
 Maior quantidade de configurações de rede para reendereçamento.
Desde modo, os mecanismos SLAAC e DHCPv6 apresentaram vantagens e
desvantagens típicas e comuns de seu funcionamento, decorrentes do uso do
protocolo NDP. Embora os mecanismos possam apresentar vantagens em relação a
algum aspecto do outro mecanismo, a aplicabilidade deles nos tipos de redes
corporativas mais difundidas não se caracteriza como uma vantagem para todo tipo
e arquitetura de rede. Por exemplo, o tempo de alocação de endereço IPv6 para
uma estação de trabalho sem mobilidade pode não ser relevante para o processo de
tomada de decisão sobre qual mecanismo utilizar. No entanto, quando se tratar de
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estações que possuam mobilidade e recurso de voz sobre IPv6, o tempo de
provisionamento torna-se um fator determinante na escolha do mecanismo a ser
usado. Nesta situação, o SLAAC pode ser o mecanismo mais indicado. Por outro
lado, o mecanismo DHCPv6 será o mais indicado para uma rede cujo controle de
endereços IPv6 é parte imprescindível da política de segurança da empresa.
Observou-se, com o apoio dos experimentos e pesquisas bibliográficas, que o
mecanismo SLAAC poderia ter uma vantagem operacional ainda maior sobre o
DHCPv6, se não houvesse dependência deste mecanismo. Assim, para o projeto de
uma rede, independentemente do mecanismo utilizado, sempre haverá necessidade
de alocação de recursos (servidores) para o completo provisionamento de endereço
e serviço IPV6.
Soluções alternativas podem ser utilizadas, como o uso do serviço de DHCPv6
nos roteadores da rede, porém não é uma solução escalável, além de ser
dependente de fornecedores.
Deste modo, as análises e relacionamentos dos mecanismos SLAAC e
DHCPv6 apresentados nesta pesquisa permitem aos arquitetos e administradores
de rede avaliar, sob os aspectos segurança, desempenho, escalabilidade e
disponibilidade qual mecanismo possui melhor aderência às suas necessidades de
rede.
Esta pesquisa também contribui com análises sobre a dependência de
recursos de rede e protocolos para o provisionamento de endereço e serviço IPv6,
permitindo aos arquitetos e administradores de rede realizarem um melhor
posicionamento dos recursos a partir da compreensão dos fatores que geram essa
dependência.
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8.1

TRABALHOS FUTUROS

Durante o trabalho de pesquisa, experimento, observação e análise, alguns
assuntos foram observados e que merecem uma análise para estudo, como:
1 - Implementação de mecanismo DHCPv6 em alta disponibilidade;
2 – Estudo de caso para análise de reendereçamento de rede;
3 – Análise da aplicabilidade de balanceamento de tráfego com endereço
anycast;
4 – Apresentação de solução de reconfiguração de serviços de rede via
mecanismo DHCPv6 Stateless;
5 – Apresentação de solução para informe de serviços de rede no mecanismo
SLAAC por meio de mensagem do tipo router advertisement.
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ANEXO A – Códigos de Mensagens ICMPv6
Internet Control Message Protocol version 6 (ICMPv6) Parameters
(last updated 2010-06-08)
Registries included below:
- ICMP Message types
- ICMP type "code" fields
- FMIPv6 Message Types
- IPv6 Neighbor Discovery Option Formats
- Trust Anchor option Name Type field
- Certificate option Cert Type field
- Option-Code for Handover Assist Information Option
- Option-Code for Mobile Node Identifier Option
- Qtypes

Registry Name: ICMPv6 "type" Numbers
Reference: [RFC4443]
Type codes
0-127 (Error messages)
IETF RFC Publication (Standards track, informational or experimental)
Registry:
Type Name
---- ----------------------------------------------1 Destination Unreachable
2 Packet Too Big
3 Time Exceeded
4 Parameter Problem
100 Private experimentation
101 Private experimentation
102-126
Unassigned
127 Reserved for expansion of ICMPv6 error messages
128 Echo Request
129 Echo Reply
130 Multicast Listener Query
131 Multicast Listener Report
132 Multicast Listener Done
133 Router Solicitation
134 Router Advertisement
135 Neighbor Solicitation
136 Neighbor Advertisement
137 Redirect Message
138 Router Renumbering
139 ICMP Node Information Query
140 ICMP Node Information Response
141 Inverse Neighbor Discovery Solicitation Message
142 Inverse Neighbor Discovery Advertisement Message
143 Version 2 Multicast Listener Report
144 Home Agent Address Discovery Request Message
145 Home Agent Address Discovery Reply Message
146 Mobile Prefix Solicitation
147 Mobile Prefix Advertisement

Reference
--------[RFC4443]
[RFC4443]
[RFC4443]
[RFC4443]
[RFC4443]
[RFC4443]
[RFC4443]
[RFC4443]
[RFC4443]
[RFC2710]
[RFC2710]
[RFC2710]
[RFC4861]
[RFC4861]
[RFC4861]
[RFC4861]
[RFC4861]
[Crawford]
[RFC4620]
[RFC4620]
[RFC3122]
[RFC3122]
[RFC3810]
[RFC3775]
[RFC3775]
[RFC3775]
[RFC3775]
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148
149
150

Certification Path Solicitation Message
Certification Path Advertisement Message
ICMP messages utilized by experimental
mobility protocols such as Seamoby
151 Multicast Router Advertisement
152 Multicast Router Solicitation
153 Multicast Router Termination
154 FMIPv6 Messages
155-199
Unassigned
200 Private experimentation
201 Private experimentation
255 Reserved for expansion of ICMPv6 informational
messages

[RFC3971]
[RFC3971]
[RFC4065]
[RFC4286]
[RFC4286]
[RFC4286]
[RFC5568]
[RFC4443]
[RFC4443]
[RFC4443]
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ANEXO A1 – IPv6 Multicast Address Space Registry
Last Updated
2010-09-13
Note
IPv6 multicast addresses are defined in "IP Version 6 Addressing
Architecture" [RFC4291]. This defines fixed scope and variable scope
multicast addresses.
IPv6 multicast addresses are distinguished from unicast addresses by the
value of the high-order octet of the addresses: a value of 0xFF (binary
11111111) identifies an address as a multicast address; any other value
identifies an address as a unicast address.
The rules for assigning new IPv6 multicast addresses are defined in
[RFC3307].
IPv6 multicast addresses not listed below are reserved.

This registry is also available in XML and plain text formats.
Registries included below






Node-Local Scope Multicast Addresses
Link-Local Scope Multicast Addresses
Site-Local Scope Multicast Addresses
Variable Scope Multicast Addresses
Source-Specific Multicast block

Node-Local Scope Multicast Addresses
Reference
[RFC4291][RFC3307]
Note

Address(s)

Description

FF01:0:0:0:0:

All Nodes

0:0:1

Address

FF01:0:0:0:0:

All Routers

0:0:2

Address

FF01:0:0:0:0:

mDNSv6

Reference

Date Registered

Last Reviewed

[RFC4291]

[RFC4291]

[Stuart_Cheshire]

2005-10-05

0:0:FB
These permanently assigned multicast addresses are valid over a specified
scope value.
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Registration Procedures
Expert Review
Link-Local Scope Multicast Addresses
Reference
[RFC3307]
Note
These permanently assigned multicast addresses are valid over a specified
scope value.

Registration Procedures
Expert Review
Site-Local Scope Multicast Addresses
Reference
[RFC3307]
Note
These permanently assigned multicast addresses are valid over a specified
scope value.

Registration Procedures
Expert Review
Address(s)

Description

Reference

FF05:0:0:0:0:0:0:2

All Routers Address

[RFC4291]

FF05:0:0:0:0:0:0:FB

mDNSv6

[Stuart_Cheshire]

FF05:0:0:0:0:0:1:3

All-dhcp-servers

[RFC3315]

FF05:0:0:0:0:0:1:4

Deprecated (2003-03-12)

Variable Scope Multicast Addresses
Reference
[RFC3307]
Note
These permanently assigned multicast addresses are valid over all scope
ranges. This is shown by an "X" in the scope field of the address that
means any legal scope value.
As defined in [RFC4291], IPv6 multicast addresses which are only different
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in scope represent different groups.
individually.

Nodes must join each group

Registration Procedures
Expert Review
Source-Specific Multicast block
Reference
[RFC3307]
Registration Procedures
Addresses in FF3X:0000:/32 but not listed below are reserved for future SSM address use,
but are currently invalid. FF3X:0::0-FF3X:0000:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
(FF3X:0000:/32) FF3X::4000:1-FF3X::7FFF:FFFF - IETF consensus FF3X::8000:0FF3X::FFFF:FFFF - Dynamically allocated by hosts when needed [RFC4607].

Address(s)

Description

Reference

Registered

Invalid addresses

[RFC4607]

FF3X::4000:0

Reserved

[RFC4607]

FF3X::4000:1-

Reserved for IANA

[RFC4607]

FF3X::7FFF:FFFF

allocation

FF3X::8000:0-

Reserved for local

FF3X::FFFF:FFFF

host allocation

FF3X::0:0-

Date

FF3X::3FFF:FFFF

[RFC4607]

Last
Reviewed
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ANEXO B – Código de mensagens reservadas pelo IANA
Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6)
Created
2003-11-03
Last Updated
2010-08-16
Note
For the Civic Address Types Registry [RFC4776], please see:
http://www.iana.org/assignments/civic-address-types-registry
This registry is also available in XML and plain text formats.
Registries included below
DHCP Message types
DHCP Option Codes
DHCPv6 Mobile IPv6 Sub-option Codes
Home Network Information Option Id-type Codes
Status Codes
DUIDs
OPTION_LQ_QUERY option
IEEE 802.21 Service Type (MoS DHCPv6 Address and FQDN Sub-Options)
Processor Architecture Types
DHCP Message types
Reference
[RFC3315]
Registration Procedures
Standards Action
Value
Description
Reference
0
Reserved
1
SOLICIT
[RFC3315]
2
ADVERTISE
[RFC3315]
3
REQUEST
[RFC3315]
4
CONFIRM
[RFC3315]
5
RENEW
[RFC3315]
6
REBIND
[RFC3315]
7
REPLY
[RFC3315]
8
RELEASE
[RFC3315]
9
DECLINE
[RFC3315]
10
RECONFIGURE
[RFC3315]
11
INFORMATION-REQUEST [RFC3315]
12
RELAY-FORW
[RFC3315]
13
RELAY-REPL
[RFC3315]
14
LEASEQUERY
[RFC5007]
15
LEASEQUERY-REPLY
[RFC5007]
16
LEASEQUERY-DONE
[RFC5460]
17
LEASEQUERY-DATA
[RFC5460]
18-255
Unassigned
DHCP Option Codes
Reference
[RFC3315]
Registration Procedures
Expert Review and Standards Action
DHCPv6 Mobile IPv6 Sub-option Codes
Reference
[RFC-ietf-mip6-hiopt-17]
Registration Procedures
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Standards Action or IESG Approval
Code
Name
Reference
0
Reserved
[RFC-ietf-mip6-hiopt-17]
1
Home network identifier
[RFC-ietf-mip6-hiopt-17]
2
IPv6 Home network prefix
[RFC-ietf-mip6-hiopt-17]
3
IPv6 Home agent address
[RFC-ietf-mip6-hiopt-17]
4
IPv4 address of the IPv6 home agent [RFC-ietf-mip6-hiopt-17]
5
Home agent FQDN
[RFC-ietf-mip6-hiopt-17]
6-255
Unassigned
Home Network Information Option Id-type Codes
Reference
[RFC-ietf-mip6-hiopt-17]
Registration Procedures
Standards Action or IESG Approval
Code
Name
Reference
0
Visited domain (local ASP)
[RFC-ietf-mip6-hiopt-17]
1
Target MSP
[RFC-ietf-mip6-hiopt-17]
2
No preference by the mobile node [RFC-ietf-mip6-hiopt-17]
3-255
Unassigned
Status Codes
Reference
[RFC3315]
Registration Procedures
Standards Action
Code
Name
Reference
0
Success
[RFC3315]
1
UnspecFail
[RFC3315]
2
NoAddrsAvail
[RFC3315]
3
NoBinding
[RFC3315]
4
NotOnLink
[RFC3315]
5
UseMulticast
[RFC3315]
6
NoPrefixAvail
[RFC3633]
7
UnknownQueryType [RFC5007]
8
MalformedQuery
[RFC5007]
9
NotConfigured
[RFC5007]
10
NotAllowed
[RFC5007]
11
QueryTerminated
[RFC5460]
12-255
Unassigned
DUIDs
Reference
[RFC3315]
Registration Procedures
Standards Action
Type
Description
Reference
1
DUID-LLT
[RFC3315]
2
DUID-EN
[RFC3315]
3
DUID-LL
[RFC3315]
OPTION_LQ_QUERY option
Reference
[RFC5007]
Registration Procedures
Standards Action
Code
Name
Reference
0
Reserved
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Code
Name
Reference
1
QUERY_BY_ADDRESS
[RFC5007]
2
QUERY_BY_CLIENTID
[RFC5007]
3
QUERY_BY_RELAY_ID
[RFC5460]
4
QUERY_BY_LINK_ADDRESS [RFC5460]
5
QUERY_BY_REMOTE_ID
[RFC5460]
6-255
Unassigned
IEEE 802.21 Service Type (MoS DHCPv6 Address and FQDN Sub-Options)
Reference
[RFC5678]
Registration Procedures
Standards Action
Value
Name
Reference
0
Reserved
[RFC5678]
1
IS
[RFC5678]
2
CS
[RFC5678]
3
ES
[RFC5678]
4-65534
Unassigned
65535
Reserved
[RFC5678]
Processor Architecture Types
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ANEXO C – Endereços IPV6
Anexo C 1 Padrões de Endereços IPV6

Global Unicast Address
|
n bits
|
m bits |
128-n-m bits
|
+------------------------+-----------+----------------------------+
| global routing prefix | subnet ID |
interface ID
|
+------------------------+-----------+----------------------------+
Link-Local IPv6 Unicast Address
| 10 bits |
54 bits
|
64 bits
|
+----------+-------------------------+----------------------------+
|1111111010|
0
|
interface ID
|
+----------+-------------------------+----------------------------+
Unique Local Address
| 7 bits |1| 40 bits
| 16 bits |
64 bits
|
+--------+-+------------+-----------+----------------------------+
| Prefix |L| Global ID | Subnet ID |
Interface ID
|
+--------+-+------------+-----------+----------------------------+
IPv4-Compatible IPv6 Address
|
80 bits
| 16 |
32 bits
|
+--------------------------------------+--------------------------+
|0000..............................0000|0000|
IPv4 address
|
+--------------------------------------+----+---------------------+
IPv4-Mapped IPv6 Address
|
80 bits
| 16 |
32 bits
|
+--------------------------------------+--------------------------+
|0000..............................0000|FFFF|
IPv4 address
|
+--------------------------------------+----+---------------------+
6to6 Address
|
48 bits
|
16
|
64 bits
|
+----------------------+---------------+--------------------------+
|2002 IPv4 address
|
Sunbet ID
|
Interface
|
+----------------------+---------------+--------------------------+
ISATAP Address
|
64 bits
|
64 bits
|
+----------------------+------------------------------------------+
|2002 IPv4 address
|
0:5EFE IPv4 address
|
+----------------------+------------------------------------------+
Teredo Address
|
32 bits
|
32
|
64 bits
|
+----------------------+---------------+--------------------------+
|2001
|
Sunbet ID
|
Interface
|
+----------------------+---------------+--------------------------+
Unspecified Address
|
128 bits
|
+-----------------------------------------------------------------+
|
0:0:0:0:0:0:0:0:0
|
+-----------------------------------------------------------------+
Loopback Address
|
128 bits
|
+-----------------------------------------------------------------+
|
0:0:0:0:0:0:0:0:1
|
+-----------------------------------------------------------------+
Anycast Address
|
n bits
|
128-n bits
|
+------------------------------------------------+----------------+
|
subnet prefix
| 00000000000000 |
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+------------------------------------------------+----------------+
Multicast Address
|
8
| 4 | 4 |
112 bits
|
+------ -+----+----+---------------------------------------------+
|11111111|flgs|scop|
group ID
|
+--------+----+----+---------------------------------------------+

Fonte: Internet Engineering Task Force (2007)
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ANEXO D – Campos dos cabeçalhos IPv4 e IPv6

Cabeçalho IPv4
Campo
Version
Header Length

Tamanho
4 Bits
4 Bits

Função
Identifica a versão do protocolo IP
Identifica o tamanho do cabeçalho IP em bytes

Type of Service

8 Bits

Total Length

16 Bits

Identification

16 Bits

Flags

3 Bits

Utilizado para qualificação de nível de serviço,
classe e prioridade, do pacote IP.
Identifica em bytes o tamanho total do pacote IP
(cabeçalho IP e campo de dados - payload)
Juntamente com o campos Flags e Fragment
Offset é utilizado para fins de controle de
fragmentação do pacote IP e seu uso identifica o
número de seqüência do pacote.
Identifica a permissão de fragmentação do pacote
IP e controle de seqüência da fragmentação.

Fragment Offset

13 Bits

Time To Live

8 Bits

Protocol

8 Bits

Header Checksum

16 Bits

Source IPv4 Address
Destination IPv4 Address
Options
Padding

32 Bits
32 Bits
Variável
Variável

Identifica o número de seqüência do fragmento
relativa ao primeiro pacote fragmentado.
Identifica a quantidade de saltos possíveis que o
pacote IP pode passar pela rede.
Identifica o protocolo transportado na camada
superior ao IP.
Identifica o valor do código de verificação de erro
do cabeçalho IP somente.
Identifica o endereço IP do nó origem
Identifica o endereço IP do nó destino
Identifica funções adicionais ao pacote IP
Utilizado para preenchimento do campo Options
para torná-lo múltiplo de 32 bits.

Quadro 28 - Descritivo dos campos do protocolo IP versão 4.
Fonte: Adaptado da RFC791
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Cabeçalho IPv6
Campo

Tamanho

Função

Version
Traffic Class

4 Bits
8 Bits

Identifica a versão do protocolo
Utilizado para qualificação de nível de serviço, classe e
prioridade, do pacote IP.

Flow Label

20 Bits

Payload Length

16 Bits

Identifica um fluxo de dados para fins de identificação e
classificação de fluxo de dados. As funcionalidades deste
campo estão descritas na RFC 3697.
Identifica o tamanho do campo de dados com a inclusão do
cabeçalho Extension Header

Next Header

8 Bits

Identifica o protocolo de camada superior ou o cabeçalho
Extension Header

Hop Limit

8 Bits

Source IPv6 Address

128 Bits

Identifica a quantidade máxima de saltos que o pacote pode
percorrer na rede.
Identifica o endereço de origem do pacote IP

Destination IPv6 Address

128 Bits

Identifica o endereço de destino do pacote IP

Extension Header

Variável

Quadro 29 - Descritivo dos campos do protocolo IP versão 6.
Fonte: Adaptado da RFC2460.

Ordem de processamento dos cabeçalhos de extensão – Extension Headers
Ordem

Tipo de Opção

Valor do campo
Next Header

1

Basic IPv6 header

2
3

Hop-by-Hop Options
Destination Options (with Routing Options)

4
5

Routing header
Fragment header

43
44

6
7

Authentication header
Encapsulation Security Payload header

51
50

8
9

Destination Options
Mobility header
No Next header
Quadro 30 - Tipos de extensão de cabeçalhos IPv6
Fonte: Adaptado na RFC2460, RFC4301-4303

TCP,UDP,etc
0
60

60
135
59
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Comparativo dos cabeçalhos IPv4 e IPv6
IPv4

Comparação dos cabeçalhos do Protocolo IPv4 e IPv6
IPv6

Version
Header Length

Type of Service
Total Length
Identification
Flags
Fragment Offset
Time To Live
Protocol
Header Checksum
Source Address
Destination
Address
Options
Padding

Este campo possui a mesma funcionalidade e nome no IPv6 porém com
número de identificação diferente. 4 para IPv4 e 6 para IPv6
Campo não incluso no IPv6. O cabeçalho do protocolo IPv6 possui
tamanho fixo de 40bytes. Esta arquitetura do cabeçalho IPv6 garante um
melhor desempenho nos roteadores resultante da eliminação do processo
de verificação do tamanho do cabeçalho, POPOVICIU,GROSSETETE e
ABEGNOL(2006)
Este campo possui a mesma funcionalidade que o campo Traffic Class do
IPv6.
Este campo possui similaridade com o campo Payload Lenght do IPv6,
porém no IPv6 identifica somente o tamanho do campo de dados (payload)
Estes campo não foram incluídos no cabeçalho IPV6. No IPv6 a
fragmentação é realizada por meio do campo Extension Header e somente
o nó de origem faz a fragmentação do pacote com o auxilio do Path MTU
(PMTU) Discovery, POPOVICIU,GROSSETETE e ABEGNOL(2006).
Este campo possui a mesma funcionalidade no IPv6, porém com nome
diferente, Hop Limit
Este campo possui similaridade com o campo Next Header do IPv6.
Este campo não foi incluído no IPv6.
Este campo possui a mesma funcionalidade no IPv6, porém com tamanho
de 128 bits.
Este campo possui a mesma funcionalidade no IPv6, porém com tamanho
de 128 bits.
Este campo não foi incluído no cabeçalho IPv6, porém possui similaridade
com o Extension Header
Este campo não foi incluído no IPv6
Fonte: Adaptado na RFC2460.
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ANEXO D2 – Versões de servidores e estações de trabalho

O Laboratório físico para os experimentos de Desempenho foi montado com os
seguintes recursos:
 Servidor 1

Figura 36 – Configurações do Servidor 1
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Figura 37 – Configuração do Servidor 1 – DHCP Server
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 Servidor 2

Figura 38 – Configurações do Servidor 2
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Figura 39 – Configuração do Servidor 2 – DHCP Server
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 Estação Windows 2007
Hardware : Dell

Figura 40 – Configurações da Estação Windows 2007
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 Estação Windows XP
Hardware HP

Figura 41 – Configurações da Estação Windows XP

 Estação de trabalho com o sistema operacional Linux Ubuntu
Hardware : Dell

Figura 42 – Configurações da Estação Linux Ubuntu
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 Estação Dibbler
Hardware Windows XP

Figura 43 – Configurações da Estação Dibbler
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APÊNDICE 1 – Laboratórios

Neste anexo são descritos todos os recursos e configurações utilizadas
nos experimentos Desempenho, Disponibilidade e escalabiidade desta pesquisa.

APÊNDICE 2 – Laboratório Físico Desempenho

A Topologia do laboratório do experimento para análise do aspecto
Desempenho foi montado sob as sequintes topologias físicas.
1. Topologia 1 – Rede Local

Figura 44 – Topologia 1 – Rede Local
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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2.Topologia 2 – Rede Remota
Topologia Física
Laboratório análise de Desempenho

Servidor
DHCPv6

2008:CAFE::A/64
Segmento :
2008:CAFE::0/64

Sniffer

2008:CAFE::1/64

Segmento :
2008:FACA::0/64

2008:FACA::1/64

Estação
Windows XP

Figura 45 – Topologia 2 – Rede Remota
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

3.Topologia 3 – Rede Remota

Estação
Windows 7

Estação
Ubuntu
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Topologia Lógica
Laboratório análise de Desempenho

Topologia Física
Laboratório análise de Desempenho

Servidor
DHCPv6

Switch
Cisco 3750 24TS-S

Servidor
DHCPv6

Servidor
DHCPv6,
DNS, NTP

100Mbps
FullDuplex

100Mbps
FullDuplex

Servidor DHCPv6,
DNS, NTP

Sniffer

Segmento :
2008:CAFE::0/64

100Mbps
FullDuplex
100Mbps
FullDuplex

2008:CAFE::1

2008:CAFE::2

Sniffer
Roteador
Cisco 1941
100Mbps
FullDuplex

Roteador
Cisco 3725

100Mbps
FullDuplex

100Mbps
FullDuplex

Estação
Windows XP

100Mbps
FullDuplex

100Mbps
FullDuplex

Roteador
Cisco 1941

Switch
Cisco 3750 24TS-S

100Mbps
FullDuplex

2008:FACA::1/64

Roteador
Cisco 3725

2008:FACA::2/64

Segmento :
2008:FACA::0/64

100Mbps
FullDuplex

100Mbps
FullDuplex

Estação
Windows 7

100Mbps
FullDuplex

Estação
Windows XP

Estação
Ubuntu

Figura 46 – Topologia 3 – Rede Remota
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

Estação
Windows 7

Estação
Ubuntu
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APÊNDICE 3 – Configurações de Roteadores, switches e versões

 Switch 3750 - CISCO
BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M) Version 12.2(25r)SEC, RELEASE
SOFTWARE (fc4)
SW_SERVIDORES uptime is 3 weeks, 4 days, 11 hours, 20 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c3750-ipbase-mz.122-35.SE5/c3750-ipbase-mz.12235.SE5.bin"
cisco WS-C3750-24TS (PowerPC405) processor (revision Q0) with
118784K/12280K bytes of memory.
Processor board ID FDO1318Y254
Last reset from power-on
1 Virtual Ethernet interface
24 FastEthernet interfaces
2 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.
512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address
: 00:25:B4:04:8E:80
Motherboard assembly number
: 73-9677-13
Power supply part number
: 341-0034-01
Motherboard serial number
: FDO131903W6
Power supply serial number
: PHI1238B12D
Model revision number
: Q0
Motherboard revision number
: A0
Model number
: WS-C3750-24TS-S
System serial number
: FDO1318Y254
Top Assembly Part Number
: 800-25857-05
Top Assembly Revision Number
: A0
Version ID
: V08
CLEI Code Number
: COMFN00BRA
Hardware Board Revision Number : 0x01

Switch
-----*
1

Ports
----26

Model
----WS-C3750-24TS

Configuration register is 0xF
SW_SERVIDORES>
SW_SERVIDORES#
SW_SERVIDORES#
SW_SERVIDORES#sh run
Building configuration...
Current configuration : 2969 bytes
!
version 12.2
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!

SW Version
---------12.2(35)SE5

SW Image
---------C3750-IPBASE-M
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hostname SW_SERVIDORES
!
enable secret 5 $1$33vy$LhfbUPPp..Pwp59xqgN2M0
!
username reginaldo privilege 15 password 0 codigos123
no aaa new-model
switch 1 provision ws-c3750-24ts
system mtu routing 1500
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
!
!
password encryption aes
!
!
no file verify auto
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
vlan internal allocation policy ascending
!
interface FastEthernet1/0/1
description router 1941
switchport access vlan 61
speed 100
duplex full
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet1/0/2
switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet1/0/3
description Servidor labipv6-beta1
switchport access vlan 61
speed 100
duplex full
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet1/0/4
description sniffer
switchport access vlan 61
speed 100
duplex full
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet1/0/5
description WinXP
switchport access vlan 61
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet1/0/6
switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet1/0/7
description Debin
switchport access vlan 61
speed 100
duplex full
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet1/0/8
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switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet1/0/9
description Unbutu
switchport access vlan 64
!
interface FastEthernet1/0/10
switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet1/0/11
switchport access vlan 61
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet1/0/12
switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet1/0/13
switchport access vlan 61
speed 100
duplex full
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet1/0/14
switchport access vlan 10
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet1/0/15
switchport access vlan 10
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet1/0/16
switchport access vlan 10
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet1/0/17
switchport access vlan 10
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet1/0/18
switchport access vlan 10
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet1/0/19
shutdown
!
interface FastEthernet1/0/20
switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet1/0/21
description sniffer
switchport access vlan 71
speed 100
duplex full
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet1/0/22
switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet1/0/23
switchport access vlan 10
!
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interface FastEthernet1/0/24
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,61
switchport mode trunk
speed 100
duplex full
spanning-tree portfast
!
interface GigabitEthernet1/0/1
!
interface GigabitEthernet1/0/2
!
interface Vlan1
ip address 192.168.1.16 255.255.255.0
!
ip classless
ip http server
!
!
control-plane
!
!
line con 0
line vty 0 4
password codigos123
login local
line vty 5 15
login
!
!
monitor session 1 source interface Fa1/0/3
monitor session 1 destination interface Fa1/0/21
end
SW_SERVIDORES#
SW_SERVIDORES#
SW_SERVIDORES#
SW_SERVIDORES#
===========================================================================
[Connection to 2008::cafe:11 closed by foreign host]
R_SERVIDORES#
R_SERVIDORES#
R_SERVIDORES#
R_SERVIDORES#sh ver
Cisco IOS Software, C1900 Software (C1900-UNIVERSALK9-M), Version
15.0(1)M3, REL
EASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 18-Jul-10 01:47 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 15.0(1r)M9, RELEASE SOFTWARE (fc1)
R_SERVIDORES uptime is 3 days, 11 hours, 29 minutes
System returned to ROM by reload at 18:55:48 UTC Fri Jan 21 2011
System image file is "flash0:c1900-universalk9-mz.SPA.150-1.M3.bin"
Last reload type: Normal Reload
Last reload reason: Reload Command
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This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found
at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
Cisco CISCO1941/K9 (revision 1.0) with 487424K/36864K bytes of memory.
Processor board ID FTX144182B1
2 Gigabit Ethernet interfaces
2 Serial(sync/async) interfaces
1 Virtual Private Network (VPN) Module
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
250880K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

License Info:
License UDI:
------------------------------------------------Device#
PID
SN
------------------------------------------------*0
CISCO1941/K9
FTX144182B1

Technology Package License Information for Module:'c1900'
---------------------------------------------------------------Technology
Technology-package
Technology-package
Current
Type
Next reboot
----------------------------------------------------------------ipbase
ipbasek9
Permanent
ipbasek9
security
securityk9
Permanent
securityk9
data
None
None
None
Configuration register is 0x2102
R_SERVIDORES#
R_SERVIDORES#
R_SERVIDORES#sh conf
Using 1352 out of 262136 bytes
!
! Last configuration change at 04:33:45 UTC Tue Jan 25 2011 by reginaldo
!
version 15.0
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
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no service password-encryption
!
hostname R_SERVIDORES
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
enable password codigos123
!
no aaa new-model
!
!
!
!
ipv6 unicast-routing
ipv6 cef
ipv6 multicast-routing
no ip source-route
ip cef
!
!
!
!
!
multilink bundle-name authenticated
!
!
!
license udi pid CISCO1941/K9 sn FTX144182B1
!
!
username reginaldo privilege 15 password 0 codigos123
username ipv6 password 0 codigos123
!
redundancy
!
!
!
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
shutdown
duplex full
speed 100
ipv6 address 200A::1/64
ipv6 enable
!
!
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
duplex full
speed 100
ipv6 address 2008::CAFE:12/64
ipv6 enable
ipv6 nd prefix 2008::/64
ipv6 nd other-config-flag
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ipv6 nd router-preference High
!
!
interface Serial0/0/0
no ip address
ipv6 address 200C::1/64
ipv6 enable
clock rate 1000000
!
!
interface Serial0/0/1
no ip address
clock rate 2000000
!
!
ip forward-protocol nd
!
no ip http server
no ip http secure-server
!
!
ipv6 route 2001::/64 200C::2
!
!
!
!
!
!
control-plane
!
!
!
line con 0
login local
line aux 0
line vty 0 4
password codigos123
login local
!
scheduler allocate 20000 1000
end
R_SERVIDORES#
sh run
Building configuration...
Current configuration : 1359 bytes
!
! Last configuration change at 06:20:37 UTC Tue Jan 25 2011 by reginaldo
!
version 15.0
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R_SERVIDORES
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
enable password codigos123
!
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no aaa new-model
!
!
!
!
ipv6 unicast-routing
ipv6 cef
ipv6 multicast-routing
no ip source-route
ip cef
!
!
!
!
!
multilink bundle-name authenticated
!
!
!
license udi pid CISCO1941/K9 sn FTX144182B1
!
!
username reginaldo privilege 15 password 0 codigos123
username ipv6 password 0 codigos123
!
redundancy
!
!
!
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
shutdown
duplex full
speed 100
ipv6 address 200A::1/64
ipv6 enable
!
!
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
duplex full
speed 100
ipv6 address 2005::CAFE:12/64
ipv6 address 2008::CAFE:12/54
ipv6 enable
ipv6 nd managed-config-flag
ipv6 nd router-preference High
!
!
interface Serial0/0/0
no ip address
ipv6 address 200C::1/64
ipv6 enable
clock rate 1000000
!
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!
interface Serial0/0/1
no ip address
clock rate 2000000
!
!
ip forward-protocol nd
!
no ip http server
no ip http secure-server
!
!
ipv6 route 2001::/64 200C::2
!
!
!
!
!
!
control-plane
!
!
!
line con 0
login local
line aux 0
line vty 0 4
password codigos123
login local
!
scheduler allocate 20000 1000
end
R_SERVIDORES#
R_SERVIDORES#
R_SERVIDORES#
SW_SERVIDORES#
SW_SERVIDORES#sh ver
Cisco IOS Software, C3750 Software (C3750-IPBASE-M), Version 12.2(35)SE5,
RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 19-Jul-07 19:15 by nachen
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x01080000
ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader
BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M) Version 12.2(25r)SEC, RELEASE
SOFTWARE (fc4)
SW_SERVIDORES uptime is 3 weeks, 4 days, 11 hours, 26 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c3750-ipbase-mz.122-35.SE5/c3750-ipbase-mz.12235.SE5.bin"
cisco WS-C3750-24TS (PowerPC405) processor (revision Q0) with
118784K/12280K bytes of memory.
Processor board ID FDO1318Y254
Last reset from power-on
1 Virtual Ethernet interface
24 FastEthernet interfaces
2 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.
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512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address
: 00:25:B4:04:8E:80
Motherboard assembly number
: 73-9677-13
Power supply part number
: 341-0034-01
Motherboard serial number
: FDO131903W6
Power supply serial number
: PHI1238B12D
Model revision number
: Q0
Motherboard revision number
: A0
Model number
: WS-C3750-24TS-S
System serial number
: FDO1318Y254
Top Assembly Part Number
: 800-25857-05
Top Assembly Revision Number
: A0
Version ID
: V08
CLEI Code Number
: COMFN00BRA
Hardware Board Revision Number : 0x01

Switch
-----*
1

Ports
----26

Model
----WS-C3750-24TS

SW Version
---------12.2(35)SE5

SW Image
---------C3750-IPBASE-M

Configuration register is 0xF
SW_SERVIDORES#
R_SERVIDORES#sh ver
Cisco IOS Software, C1900 Software (C1900-UNIVERSALK9-M), Version
15.0(1)M3, REL
EASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 18-Jul-10 01:47 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 15.0(1r)M9, RELEASE SOFTWARE (fc1)
R_SERVIDORES uptime is 3 days, 11 hours, 31 minutes
System returned to ROM by reload at 18:55:48 UTC Fri Jan 21 2011
System image file is "flash0:c1900-universalk9-mz.SPA.150-1.M3.bin"
Last reload type: Normal Reload
Last reload reason: Reload Command

This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found
at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
Cisco CISCO1941/K9 (revision 1.0) with 487424K/36864K bytes of memory.
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Processor board ID FTX144182B1
2 Gigabit Ethernet interfaces
2 Serial(sync/async) interfaces
1 Virtual Private Network (VPN) Module
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
250880K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

License Info:
License UDI:
------------------------------------------------Device#
PID
SN
------------------------------------------------*0
CISCO1941/K9
FTX144182B1

Technology Package License Information for Module:'c1900'
---------------------------------------------------------------Technology
Technology-package
Technology-package
Current
Type
Next reboot
----------------------------------------------------------------ipbase
ipbasek9
Permanent
ipbasek9
security
securityk9
Permanent
securityk9
data
None
None
None
Configuration register is 0x2102
R_SERVIDORES#
R_SERVIDORES#
R_SERVIDORES#sh run
Building configuration...
Current configuration : 1359 bytes
!
! Last configuration change at 06:20:37 UTC Tue Jan 25 2011 by reginaldo
!
version 15.0
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R_SERVIDORES
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
enable password codigos123
!
no aaa new-model
!
!
!
!
ipv6 unicast-routing
ipv6 cef
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ipv6 multicast-routing
no ip source-route
ip cef
!
!
!
!
!
multilink bundle-name authenticated
!
!
!
license udi pid CISCO1941/K9 sn FTX144182B1
!
!
username reginaldo privilege 15 password 0 codigos123
username ipv6 password 0 codigos123
!
redundancy
!
!
!
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
shutdown
duplex full
speed 100
ipv6 address 200A::1/64
ipv6 enable
!
!
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
duplex full
speed 100
ipv6 address 2005::CAFE:12/64
ipv6 address 2008::CAFE:12/54
ipv6 enable
ipv6 nd managed-config-flag
ipv6 nd router-preference High
!
!
interface Serial0/0/0
no ip address
ipv6 address 200C::1/64
ipv6 enable
clock rate 1000000
!
!
interface Serial0/0/1
no ip address
clock rate 2000000
!
!
ip forward-protocol nd
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!
no ip http server
no ip http secure-server
!
!
ipv6 route 2001::/64 200C::2
!
!
!
!
!
!
control-plane
!
!
!
line con 0
login local
line aux 0
line vty 0 4
password codigos123
login local
!
scheduler allocate 20000 1000
end
R_SERVIDORES#
===========================================================================
==========
R2_SERVIDORES#
R2_SERVIDORES#
R2_SERVIDORES#
R2_SERVIDORES#
R2_SERVIDORES#
R2_SERVIDORES#sh ver
Cisco IOS Software, 2800 Software (C2800NM-ADVENTERPRISEK9-M), Version
12.4(6)T,
RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 22-Feb-06 22:54 by ccai
ROM: System Bootstrap, Version 12.3(8r)T7, RELEASE SOFTWARE (fc1)
R2_SERVIDORES uptime is 2 days, 3 hours, 37 minutes
System returned to ROM by reload at 02:37:43 UTC Sun Jan 23 2011
System image file is "flash:c2800nm-adventerprisek9-mz.124-6.t.bin"

This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found
at:
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http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
Cisco 2821 (revision 53.51) with 249856K/12288K bytes of memory.
Processor board ID FTX0951C1LA
2 Gigabit Ethernet interfaces
1 Serial(sync/async) interface
1 Virtual Private Network (VPN) Module
DRAM configuration is 64 bits wide with parity enabled.
239K bytes of non-volatile configuration memory.
62720K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)
Configuration register is 0x2102
R2_SERVIDORES#
R2_SERVIDORES#
R2_SERVIDORES#
R2_SERVIDORES#sh run
Building configuration...
Current configuration : 1356 bytes
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R2_SERVIDORES
!
boot-start-marker
boot system flash c2800nm-adventerprisek9-mz.124-12.bin
boot-end-marker
!
enable secret 5 $1$yGyG$MUotp8.7psCDZz.rjN6vj.
!
no aaa new-model
!
resource policy
!
!
!
ip cef
!
!
!
ipv6 unicast-routing
ipv6 cef
ipv6 multicast-routing
!
voice-card 0
no dspfarm
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!
!
!
!
username reginaldo privilege 15 password 0 codigos123
!
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
shutdown
duplex full
speed 100
ipv6 address 200D::1/64
ipv6 enable
ipv6 dhcp relay destination FF05::1:3 GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
duplex full
speed 100
ipv6 address 2005::CAFE:11/64
ipv6 address 2008::CAFE:11/64
ipv6 enable
ipv6 nd managed-config-flag
ipv6 nd router-preference High
!
interface Serial0/0/0
no ip address
ipv6 address 200B::1/64
ipv6 enable
!
!
!
ip http server
no ip http secure-server
!
!
!
ipv6 route 2001::/64 200B::2
ipv6 route 2008::/64 GigabitEthernet0/1
ipv6 route ::/0 200B::2
!
!
!
!
control-plane
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
password codigos123
login local
!
scheduler allocate 20000 1000
!
webvpn context Default_context
ssl authenticate verify all
!
no inservice
!
!
end
R2_SERVIDORES#
boot-end-marker
!
enable secret 5 $1$yGyG$MUotp8.7psCDZz.rjN6vj.
!
no aaa new-model
!
resource policy
!
!
!
ip cef
!
!
!
ipv6 unicast-routing
ipv6 cef
ipv6 multicast-routing
!
voice-card 0
no dspfarm
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
username reginaldo privilege 15 password 0 codigos123
!
!
!
!
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!
!
!
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
shutdown
duplex full
speed 100
ipv6 address 200D::1/64
ipv6 enable
ipv6 dhcp relay destination FF05::1:3 GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
duplex full
speed 100
ipv6 address 2005::CAFE:11/64
ipv6 address 2008::CAFE:11/64
ipv6 enable
ipv6 nd managed-config-flag
ipv6 nd router-preference High
!
interface Serial0/0/0
no ip address
ipv6 address 200B::1/64
ipv6 enable
!
!
!
ip http server
no ip http secure-server
!
!
!
ipv6 route 2001::/64 200B::2
ipv6 route 2008::/64 GigabitEthernet0/1
ipv6 route ::/0 200B::2
!
!
!
!
control-plane
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
password codigos123
login local
!
scheduler allocate 20000 1000
!
webvpn context Default_context
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ssl authenticate verify all
!
no inservice
!
!
end
===========================================================================
R2_ESTACOES#
R2_ESTACOES#
R2_ESTACOES#sh ver
Cisco IOS Software, 2800 Software (C2800NM-ADVENTERPRISEK9-M), Version
12.4(6)T,
RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 22-Feb-06 22:54 by ccai
ROM: System Bootstrap, Version 12.3(8r)T7, RELEASE SOFTWARE (fc1)
R2_ESTACOES uptime is 5 hours, 31 minutes
System returned to ROM by reload at 00:29:43 UTC Tue Jan 25 2011
System image file is "flash:c2800nm-adventerprisek9-mz.124-6.t.bin"

This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found
at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
Cisco 2821 (revision 53.51) with 249856K/12288K bytes of memory.
Processor board ID FTX0923A1BE
2 Gigabit Ethernet interfaces
1 Serial(sync/async) interface
1 Virtual Private Network (VPN) Module
DRAM configuration is 64 bits wide with parity enabled.
239K bytes of non-volatile configuration memory.
62592K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)
Configuration register is 0x2102
R2_ESTACOES#
R2_ESTACOES#
R2_ESTACOES#
R2_ESTACOES#sh run
Building configuration...
Current configuration : 1545 bytes
!
version 12.4
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service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R2_ESTACOES
!
boot-start-marker
boot system flash c2800nm-adventerprisek9-mz.124-12.bin
boot-end-marker
!
enable secret 5 $1$4iwZ$PHkBiJklVOzvpLzJ5HikI1
!
no aaa new-model
!
resource policy
!
!
!
ip cef
!
!
!
ipv6 unicast-routing
ipv6 cef
ipv6 multicast-routing
!
voice-card 0
no dspfarm
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
username reginaldo privilege 15 password 0 codigos123
!
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0
description $ETH-LAN$$ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-GE 0/0$
no ip address
shutdown
duplex full
speed 100
ipv6 enable
ipv6 dhcp relay destination 2008::CAFE:A
!
interface GigabitEthernet0/1
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description $ES_LAN$
no ip address
duplex full
speed 100
ipv6 address 2001::DADA:C/64
ipv6 enable
ipv6 nd managed-config-flag
ipv6 nd router-preference High
ipv6 dhcp relay destination 2008::CAFE:A Serial0/0/0
ipv6 dhcp relay destination 2008::CAFE:C Serial0/0/0
glbp 10 ipv6 FE80::7:B4FF:FE00:A00
glbp 10 priority 200
!
interface Serial0/0/0
no ip address
ipv6 address 200B::2/64
ipv6 enable
clock rate 1000000
!
!
!
ip http server
no ip http secure-server
!
!
!
ipv6 route 2001::/64 GigabitEthernet0/1
ipv6 route 2008::/64 200B::1
ipv6 route ::/0 200B::1
!
!
!
!
control-plane
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
password codigos123
login local
!
scheduler allocate 20000 1000
!
webvpn context Default_context
ssl authenticate verify all
!
no inservice
!
!
end
R2_ESTACOES#
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R_ESTACOES#
R_ESTACOES#sh ver
Cisco IOS Software, C1900 Software (C1900-UNIVERSALK9-M), Version
15.0(1)M3, REL
EASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 18-Jul-10 01:47 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 15.0(1r)M9, RELEASE SOFTWARE (fc1)
R_ESTACOES uptime is 3 days, 11 hours, 34 minutes
System returned to ROM by reload at 18:55:37 UTC Fri Jan 21 2011
System image file is "flash0:c1900-universalk9-mz.SPA.150-1.M3.bin"
Last reload type: Normal Reload
Last reload reason: Reload Command

This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found
at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
Cisco CISCO1941/K9 (revision 1.0) with 487424K/36864K bytes of memory.
Processor board ID FTX144101TX
2 Gigabit Ethernet interfaces
2 Serial(sync/async) interfaces
1 Virtual Private Network (VPN) Module
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
250880K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

License Info:
License UDI:
------------------------------------------------Device#
PID
SN
------------------------------------------------*0
CISCO1941/K9
FTX144101TX

Technology Package License Information for Module:'c1900'
---------------------------------------------------------------Technology
Technology-package
Technology-package
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Current
Type
Next reboot
----------------------------------------------------------------ipbase
ipbasek9
Permanent
ipbasek9
security
securityk9
Permanent
securityk9
data
None
None
None
Configuration register is 0x2102
R_ESTACOES#
R_ESTACOES#
R_ESTACOES#
R_ESTACOES#sh run
Building configuration...
Current configuration : 5736 bytes
!
! Last configuration change at 02:02:13 UTC Tue Jan 25 2011 by reginaldo
!
version 15.0
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R_ESTACOES
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
logging buffered 51200 warnings
enable secret 5 $1$D7e2$xKiQMlF4zRylvfNWymmgW0
!
no aaa new-model
!
!
!
!
ipv6 source-route
ipv6 unicast-routing
ipv6 dhcp ping packets 5
ipv6 cef
ipv6 multicast-routing
no ip source-route
ip cef
!
!
!
!
no ip domain lookup
ip domain name yourdomain.com
!
multilink bundle-name authenticated
!
!
crypto pki trustpoint TP-self-signed-3135867459
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-3135867459
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-3135867459
!
!
crypto pki certificate chain TP-self-signed-3135867459
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certificate self-signed 01
30820251 308201BA A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101
31312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D
69666963 6174652D 33313335 38363734 3539301E 170D3131 30313131
32325A17 0D323030 31303130 30303030 305A3031 312F302D 06035504
4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D33
36373435 3930819F 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 818D0030
8100C1DD 2B092EB9 18FFDDCC 24646C5E 9BB9B02A 120FB0F0 B2E143A3
853B3301 ADB595C9 8E150488 CFE3B067 7521E275 F7DD5DA8 F3F79D5F
BA45A18E D21F6835 8C15B4B8 211B5F11 FE020605 7F7198C1 E784ED83
ADFA0663 E34E2F58 DED8CAF1 2242BF19 F9B40338 7A2B45DF D2C54F6E
AC810203 010001A3 79307730 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF
551D1104 1D301B82 19525F45 53544143 4F45532E 796F7572 646F6D61
6F6D301F 0603551D 23041830 168014A5 35CE8512 C95C531C F6A0D32D
C924D430 1D060355 1D0E0416 0414A535 CE8512C9 5C531CF6 A0D32DC4
24D4300D 06092A86 4886F70D 01010405 00038181 00440924 3E782270
F94311C3 3BD17310 E904A1C6 629E0577 D9FE07E3 4B5AB032 6DE9475E
FB05034B E871EA36 69B9F065 02498BA2 43E41C7C 1011F34A F8195557
281B872F 92821BFA 9874E757 5BBEE1A2 CE4D6E38 ABB1F2F6 AB9BC7A4
56D8D79E 4AB13A71 3F26030F D885ECA4 80E34CF7 25
quit
license udi pid CISCO1941/K9 sn FTX144101TX
!
!
username reginaldo privilege 15 password 0 codigos123
username reginaldobkp password 0 codigos123
username cisco privilege 15 password 0 cisco
!
redundancy
!
!
!
!
!
!
!
!
!
interface Loopback0
no ip address
!
!
interface Loopback100
no ip address
ipv6 address prefix_1 ::/64
ipv6 enable
!
!
interface GigabitEthernet0/0
description $ETH-LAN$$ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-GE 0/0$
no ip address
shutdown
duplex full
speed 100
ipv6 address 200A::2/64
ipv6 enable
ipv6 dhcp relay destination 2008::CAFE:A GigabitEthernet0/0
!
!
interface GigabitEthernet0/1
description $ES_LAN$

04050030
43657274
31383439
03132649
31333538
81890281
FA0B6F86
4A428C69
61D52CD9
2A42691C
30240603
696E2E63
C438AE96
38AE96C9
EA067BC1
A99620C6
931AFF21
A5842459
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no ip address
duplex full
speed 100
ipv6 address 2001::DADA:A/64
ipv6 enable
ipv6 nd managed-config-flag
ipv6 nd ra interval 4 3
ipv6 dhcp relay destination 2008::CAFE:A Serial0/0/0
ipv6 dhcp relay destination 2008::CAFE:C Serial0/0/0
glbp 10 ipv6 FE80::7:B4FF:FE00:A00
!
!
interface Serial0/0/0
no ip address
ipv6 address 200C::2/64
ipv6 enable
no clock rate 2000000
!
!
interface Serial0/0/1
no ip address
shutdown
ipv6 address autoconfig
clock rate 2000000
!
!
ip forward-protocol nd
!
ip http server
ip http access-class 23
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000
!
ip route 10.20.90.5 255.255.255.255 GigabitEthernet0/0
!
ipv6 route 2001::/64 GigabitEthernet0/1
ipv6 route 2008::/64 200C::1
ipv6 route ::/0 200C::1
!
!
!
!
!
!
control-plane
!
!
banner exec ^C
% Password expiration warning.
----------------------------------------------------------------------Cisco Configuration Professional (Cisco CP) is installed on this device
and it provides the default username "cisco" for one-time use. If you have
already used the username "cisco" to login to the router and your IOS image
supports the "one-time" user option, then this username has already
expired.
You will not be able to login to the router with this username after you
exit
this session.
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It is strongly suggested that you create a new username with a privilege
level
of 15 using the following command.
username <myuser> privilege 15 secret 0 <mypassword>
Replace <myuser> and <mypassword> with the username and password you want
to
use.
----------------------------------------------------------------------^C
banner login ^C
----------------------------------------------------------------------Cisco Configuration Professional (Cisco CP) is installed on this device.
This feature requires the one-time use of the username "cisco" with the
password "cisco". These default credentials have a privilege level of 15.
YOU MUST USE CISCO CP or the CISCO IOS CLI TO CHANGE THESE
CREDENTIALS

PUBLICLY-KNOWN

Here are the Cisco IOS commands.
username <myuser>
no username cisco

privilege 15 secret 0 <mypassword>

Replace <myuser> and <mypassword> with the username and password you want
to use.
IF YOU DO NOT CHANGE THE PUBLICLY-KNOWN CREDENTIALS, YOU WILL NOT BE ABLE
TO LOG INTO THE DEVICE AGAIN AFTER YOU HAVE LOGGED OFF.
For more information about Cisco CP please follow the instructions in the
QUICK START GUIDE for your router or go to http://www.cisco.com/go/ciscocp
----------------------------------------------------------------------^C
!
line con 0
login local
line aux 0
line vty 0 4
access-class 23 in
privilege level 15
password codigos123
login local
transport input telnet ssh
!
scheduler allocate 20000 1000
end
R_ESTACOES#
R_ESTACOES#
R_ESTACOES#
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APÊNDICE 4– Resultados dos laboratórios

Neste Apêndice são apresentados todos os logs dos experimentos realizados
em rede local e remota.
As coletas foram realizadas com o uso do software sniffer WireShark.

Desempenho.
As coletas via sniffer foram realizadas com o objetivo de identificar o tempo
para provisionamente de endereço IPv6 com escopo global utilizado-se dos
mecanismos SLAAC e DHCPv6.

Figura 47 – Provisionamento Windows XP – Dibbler

Figura 48 – Provisionamento Windows Win2007
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Figura 49 – Provisionamento Ubuntu – Dibbler

Figura 50 – Provisionamento Windows XP local – SLLAC

Figura 51 – Provisionamento Ubuntu local - SLAAC
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Figura 52 – Provisionamento Windows2007 – SLAAC

Coletas de logs de rede dos experimentos de Desempenho para análise do
tempo de alocação de endereço e serviço IPv6.

Figura 53 – Log de rede – Tempo de Alocação de Endereço

Coleta realizada do sistema operacional Ubuntu no qual apresenta todo o fluxo de
mensagens para provisionamento de endereço e serviço via o mecanismo DHCPv6
em modo Stateful.

Figura 54 – Log de rede – Provisionamento Ubuntu – DHCPv6

Coleta realizada do sistema operacional Ubuntu no qual apresenta todo o fluxo de
mensagens para provisionamento de endereço e serviço via o mecanismo SLAAC.
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Figura 55 – Log de rede – Provisionamento Win2007 – DHCPv6 Stateful

Coleta realizada do sistema operacional Windows2007 no qual apresenta todo o
fluxo de mensagens para provisionamento de endereço e serviço via o mecanismo
DHCPv6 em modo Stateful

Figura 56 – Log de rede – Provisionamento Win2007 – DHCPv6

Coleta realizada do sistema operacional Windows2007 no qual apresenta todo o
fluxo de mensagens para provisionamento de endereço e serviço via o mecanismo
SLAAC.

Figura 57 – Log de rede – Provisionamento WinXP – DHCPv6 Stateful

Coleta realizada do sistema operacional WindowsXP no qual apresenta todo o fluxo
de mensagens para provisionamento de endereço e serviço via o mecanismo
DHCPv6 em modo Stateful.
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Coletas de log do mecanismo do sistemas operacional Ubuntu.

Figura 58 – Log de rede – Provisionamento WinXP – DHCPv6

Coleta realizada do sistema operacional Ubuntu em ambiente remoto no qual
apresenta todo o fluxo de mensagens para provisionamento de endereço e serviço
via o mecanismo DHCPv6 Stateful.

Figura 59 – Log de rede – Provisionamento Ubuntu Remoto – DHCPv6

Coleta realizada do sistema operacional Windows2007 em ambiente remoto no qual
apresenta todo o fluxo de mensagens para provisionamento de endereço e serviço
via o mecanismo DHCPv6 Stateful.

Figura 60 – Log de rede – Provisionamento Win2007 Remoto – DHCPv6

217

Coleta realizada do sistema operacional WindowsXP em ambiente remoto no qual
apresenta todo o fluxo de mensagens para provisionamento de endereço e serviço
via o mecanismo DHCPv6 Stateful.

Neste anexo estão demostrados os passos para reendereçamento de sistema
em rede local com o mecanismo de provisionamento de endereço IPv6 SLAAC e
DHCPv6 Stateless.
O modo de provisionamento, flag bit =01, esta mostrado na mensagem RA
coletada via sniffer.

Figura 61 – Modo de Provisionamento - flag bit =01
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Figura 62 – Reendereçamento de endereço IPv6

Figura 63 – Reendereçamento de endereço IPv6 - DAD

