
”At current allocation rates, the remaining pool of ”At current allocation rates, the remaining pool of 
unallocated IPv4 address space is likely to be allocated 

within the next two to four years.”

RIPE 55: 22 - 26 October 2007
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IPv6
Har ni hört den förut?

� RFC 1597 1994 , Address Allocation for Private Internets

� RFC 1631 1994, Network Address Translation

� RFC 1918 1996, Address Allocation for Private Internets

� RFC 2460 1998, IPv6
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� RFC 2460 1998, IPv6
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IPv4 vs IPv6
� IPv4 ~ 2^32 => 4 miljarder

� Ipv6 ~2^128  ( => 2^61 ) 
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Flest adresser/invånare?

� 1. Vatican City 783 8,191 10.5/person

� 2. USA 299,161,390 1,352,246,048 4.5/person

� 8. Sweden 9,072,269 13,573,300 1.501 IP/person

� 203. Niger 13,957,000 255 58,139 personer/IP

� 204. Democratic Republic of Congo 59,319,660 1023 58,140 
personer/IP
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Tack: http://www.modernlifeisrubbish.co.uk/article/ips-assigned-per-capita
2006-07



Använder ni IPv6 idag?
� Default igång i Vista, OsX och Linux
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Vista

Insidan Internet

Microsoft Teredo server

Teredo tunnel



Adressöversättning idag

Torrent till media burken
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Hemma

192.168.0.0/24
Internet

Fjärrstyr hemdatorn



I morgon

Internet

Jobbet
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Hemma

192.168.0.0/24



Varför börja med IPv6?
� Inte

- Säkerhet
- Bättre funktionalitet
- Bättre routing- Bättre routing
- Nya Applikationer
- ...

� Enda anledningarna
- Mer adresser!!!
- Det kan bli akut

� Och börja nu!
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Viktigt!
� IPv4 och IPv6 är i grunden helt inkompatibla med 

varandra
Hur når en IPv6-only host en IPv4-only server utan 
något annat som hjälper till?något annat som hjälper till?
Det kan den inte!!
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Hur?
Dator med v4 och 

v6
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Insida 

192.168.0.0/24

2001:db8:12::/48

Internet

IPv4 , IPv6

Brandvägg med 

v4 och v6



Min brandvägg klarar bara v4?
Dator med v4 och 

v6 Brandvägg med v6
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Insida 

192.168.0.0/24

2001:db8:12::/48

Internet

IPv4 , IPv6

Brandvägg med v4



Dubbla protokoll?? Usch!
� Hur länge sedan var det ni blev av med

IPX
NetBios
SNASNA
AppleTalk
Decnet
osv…
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Status v6 - Kommuner
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Hur många har koll?
� Hur många/vilka domäner har ni?

� Vilka är ägare?

� Vilka DNS:er??



Hälsokontroll 2008-10-24
� http://dnscheck.iis.se + lite eget

� 133 domäner med varning

� 83 domäner med error

� 42 domäner med varning och error

� 9 domäner med EN dns

� 40 domäner med expire under ett dygn, en med 15 
min!

� 191 glue records

� 638 dns servers

� 111 sårbara för Kaminsky buggen ( 40 kör Bind 8 )

� 6 st domäner av 290 med DNSSEC



Gävle Kommun, gavle.se
� http://www.dnssec-

deployment.org/wg/materials/20071107/dnssec_incide
nt_en.pdf

Friday, 21/9 at 14:28, Interlan Gefle reported that there 
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Friday, 21/9 at 14:28, Interlan Gefle reported that there 
are routers and clients that cannot handle DNSSEC
correctly and can therefore not reach gavle.se or 
ockelbo.se.



Vad var fel
� Bugg i BIND 9.4.1 – AD-flagga satt felaktigt

� Oförlåtande programvara i hemmarouters (Vissa 
Netgear-routers)

� Slutsatser: hemmarouters är väldigt dåliga på DNS

� Samt att det är viktigt att snabbt kunna slå av/på 
DNSSEC



Är DNS säkert?
� 2008-04 

MS08-020 är en säkerhetsuppdatering för DNS-klienten i
Windows. Det går att skicka förfalskade svarspaket till en 
sårbar klient och på så sätt lura användaren att besöka IP-
adresser som kontrolleras av en angripare.adresser som kontrolleras av en angripare.

� Kaminsky buggen 2008-07
Windows, Bind mm.
Få DNS’er att svara “fel”

� DNSSEC hade löst båda buggarna



Uppdatering Kaminksy





� Hur vet du att https://www.swedbank.se är Swedbank?

� Löser https:// den frågan?



DNSSEC
� Använd DNSSEC så vi vet att svaren vi får är sanna

� .SE verifierar att svaren vi får  är ”sanna”



A -i.ns.se
www.gavle.se

www.gavle.se ??

www.gavle.se har …

Kan jag lita på…Ja….

Min DNS

ns.gavle.se
www.gavle.se ??

Vad har www.gavle.se
för ip?



Hur gör jag
� Jag vill, hur gör jag?

� Det kräver mer men är ”enkelt”
Rekommenderar senaste Bind som DNS

� Via annan redan färdig kommun� Via annan redan färdig kommun

� Eller Interlan, Loopia, Telia osv.



Status DNSSEC 2008-10-24
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Tack!
Torbjörn Eklöv
torbjorn.eklov@interlan.se

http://www.kommunermeddnssec.sehttp://www.kommunermeddnssec.se

http://www.kommunermedipv6.se
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