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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το σ
σημερινό δια
αδίκτυο (IP)) έχει καταγγράψει σημαντική αύξη
ηση χρήσηςς με την ολο
οένα και
μεγαλύτερη εξά
άπλωση σε συσκευές κ
και νέους χρήστες με συνακόλουθθο αποτέλεεσμα τον
δ
ν. Η μακροπ
πρόθεσμη λύση
λ
για τηνν μαζικότερ
ρη χρήση
ολοέννα μειούμεννο αριθμό διευθύνσεων
του δ
διαδικτύου δίνεται
δ
από το νέο διαδδικτυακό πρ
ρωτόκολλο IPv6 το οποοίο παρέχει 4πλάσιο
αριθμ
μό διευθύνσ
σεων από το
τ προηγούμ
μενο. Στα πλαίσια
π
της
ς εξάπλωσηης του ΠΣΔ
Δ π.χ. σε
τηλέφ
φωνα μαθητών το παρ
ρόν κείμενο περιγράφειι τα κυριότεερα σημεία ττης λειτουρ
ργίας του
νέου πρωτοκόλλ
λου διαδικτυ
υακής επικοοινωνίας IPvv6 και του τρόπου
τ
ενερργοποίησης του στο
σης του Πα
ανελληνίου Σχολικού Δικτύου (Π
ΠΣΔ) στα πλαίσια το
ου έργου
δίκτυυο πρόσβασ
«ΣΤΗ
ΗΡΙΖΩ». Η ενεργοποίη
ηση του πρ
ρωτοκόλλου
υ IPv6 στο ΠΣΔ
Π
έγκειτααι αφενός στην
σ
νέα
αριθμ
μοδότηση και στην μεθοδολογγία μετάβα
ασης/ενεργο
οποίησης IIPv6 του δικτύου
πρόσ
σβασης. Στα
α σημεία όπου η μεθοδοολογία ή ο μηχανισμός
ς για συγκεκκριμένες λειιτουργίες
δεν έέχει καθοριιστεί ή απο
οφασιστεί α
ακόμα σε πλήρη
π
μορφ
φή, δίνονταιι οι επικραττέστερες
εναλλ
λακτικές. Αν
Α και σε πλή
ήθος σημείω
ων το κείμεννο είναι εμπλ
λουτισμένο με παραπομ
μπές στα
χρησ
σιμοποιούμεννα πρότυπ
πα και επεεξηγήσεις των μηχαν
νισμών πουυ αναφέρο
ονται, ο
αναγγνώστης θα πρέπει απαρ
ραίτητα να έχει υπόψη ότι δεν απο
οτελεί ένα πλ
πλήρες εγχειιρίδιο για
την λ
λειτουργία του
τ IPv6 σε δίκτυα πρόόσβασης. Ωςς εκ τούτου, μια σχετικκή πρότερη εμπειρία
με τεεχνολογίες σχετικές μεε το IPv6 ίσ
σως είναι χρ
ρήσιμη σε ορισμένα
ο
σηημεία. Επιπρ
ρόσθετα,
σημεειώνεται ότι η ανάγνωσ
ση του κειμέένου είναι καλό
κ
να συν
νοδευτεί καιι από την αννάγνωση
των α
αντίστοιχωνν άλλων κειμένων του πακέτου ερ
ργασίας καθ
θώς και απόό τις σχετικ
κές με το
IPv6 μελέτες τω
ων άλλων ομ
μάδων που σ
συμμετέχουνν στο έργο «ΣΤΗΡΙΖΩ»
«
», π.χ. με το
ο κείμενο
της εεπιφορτισμέένης με το δίκτυο κορμοού ομάδας.
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2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑ
ΑΣΗΣ IPV6
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΓΗ
Στο κ
κεφάλαιο αυτό
α
δίνεται μια γενική περιγραφή της λειτουρ
ργίας της πρρόσβαση IP
Pv6 πάνω
από τοπικά δίκ
κτυα LAN τεχνολογίας
τ
ς Ethernet και πάνω από γραμμμές πρόσβασης που
σιμοποιούν το
τ πρωτόκολ
λλο PPP. Θ α παρουσια
αστούν αδρά
ά τα θέματα αριθμοδότη
ησης των
χρησ
γραμ
μμών σύνδεσ
σης δρομολ
λογητές πρ όσβασης (C
CPE-Custom
mer Premisees Equipme
ent) του
ΠΣΔ τα οποία καλύπτουν τόσο το δίκττυο διασύνδεεσης όσο κα
αι το τοπικόό δίκτυο λειττουργίας
σχολείου. Ο αναγνώστη
ης που επιθθυμεί περισσ
σότερες πλη
ηροφορίες μμπορεί να ανατρέξει
α
του σ
στα:
1.. Broadban
nd Forum Technical
T
Reeport 187 – IPv6
I
for PPP
P Broadband
d Access
22. RFC50722 – IP Versio
on 6 over PP
PP

2.2 ΠΡΟΘΕΜ
ΜΑΤΑ IPV6 ΚΑΙ ΑΡΙΘ
ΘΜΟΔΟΤΗ
ΗΣΗ LAN
Στο π
πρωτόκολλο
ο IPv6, κάθ
θε διεύθυνση
η είναι έναςς θετικός αρ
ριθμός μήκοους 128 bits,, πράγμα
που σ
συνεπάγετα
αι χώρο 2128 διευθύνσεων
δ
ν. Μια διεύθ
θυνση που συνοδεύεται
σ
ι και από έννα μήκος
μάσκ
κας υποδικτύ
ύου από το 0 έως το 1288 χαρακτηρίζεται σαν πρόθεμα
π
καιι έχει την ίδιια έννοια
που έχουν τα υποδίκτυα (μήκους α
από 0 έως 32) στο IP
Pv4. Ο συννηθέστερος τρόπος
μοδότησης ενός LAN στο
σ IPv6 είίναι η ανάθεση ενός προθέματος στο LAN μέσω
μ
του
αριθμ
πρωττοκόλλου Sttateless Add
dress Autocconfiguratio
on (SLAAC – RFC 48622). Στα πλα
αίσια του
SLAA
AC, κάθε διιεύθυνση ενττός ενός LA
AN προκύπττει από ένα
α πρόθεμα μμήκους 64 bits
b (στο
εξής /64). Άρα,, κάθε LAN
N έχει χώροο 264 πιθανώ
ών διευθύνσ
σεων για h
hosts εντός του. Ο
αριθμ
μός των LAN
Ns που μπορούν να αριιθμοδοτηθούν μέσα από
ό ένα πρόθεεμα IPv6 μήκους x <
64 εείναι φανερ
ρά 2x-64. Άρ
ρα, π.χ. έννα πρόθεμα
α /56 μπορ
ρεί να χρησσιμοποιηθείί για να
αριθμ
μοδοτηθούνν 264-56=28=256 διαφορεττικά υποδίκ
κτυα.

2.3 PPPV6
Ο πιο
ο απλός τρό
όπος δικτύω
ωσης μιας σεειριακής γρα
αμμής πρόσ
σβασης είνααι με το πρωτόκολλο
PPP. Στα πλαίσιια δημιουργγίας μιας συυνόδου PPP, παράλληλα
α με την φάάση της διαδικασίας
P (δίνει διευθ
θύνσεις για το IPv4) εισ
α καινούρια διαδικασία η οποία ονο
ομάζεται
IPCP
σάγεται μια
IPv6C
CP η οποία προσφέρει την αντίστοοιχη λειτουρ
ργία διευθυνσιοδότησηςς για το πρωτόκολλο

ΙΤΥΕ
Ε

7

Π2.13 – v1.1@30/7/2
2012

IPv6 με την δια
αφορά ότι αυτή
α
λειτουυργεί για τα
α τελευταία 64 bits τηης διεύθυνσ
σης IPv6.
Μεγά
άλη διαφορ
ρά αποτελείί στην περίπ
πτωση αυτή
ή το γεγονό
ός ότι στο IPv6CP δενν γίνεται
καμία
α συνεννόη
ηση ανάμεσα στα δύο άκρα για τις διευθύνσεις IPv6 π
που θα λάβ
βουν, με
προα
αιρετική εξα
αίρεση την παράμετρο
π
π
που αντιστο
οιχεί στο Fra
amed-Interfface-ID 1. Η πλήρης
διευθ
θυνσιοδότησ
ση του συνδ
δέσμου (τα π
πρώτα 64 bit)
b γίνεται μετά
μ
την επ
πιτυχή εδραίίωση της
συνόδου PPP σεε δεύτερο στάδιο
σ
μέσω
ω DHCPv6--NA ή SLAA
AC με τον συνηθισμέννο τρόπο
θμοδότησης προθεμάτω
ων κατά IP
Pv6 σύμφωνα με τα όόσα υπαγορεύει το
αυτόματης αριθ
AC κ.ο.κ.
SLAA

2.4 DHCPV6 STATELEESS
Εκτό
ός από την αυτόματη
α
ρύ
ύθμιση των διευθύνσεω
ων είναι επιθ
θυμητή και η αυτόματη ρύθμιση
άλλω
ων χαρακτη
ηριστικών λειτουργίας
λ
π.χ. DNS/N
NTP server μέσω αυτόμματης συγκ
κρότησης
(conffiguration). Αυτό μπο
ορεί να γίνε ι μέσω του γνωστού πρωτοκόλλο
π
ου DHCPv6. Τυπική
περίπ
πτωση είναι η ρύθμιση των
τ DNS seervers όπως περιγράφετται και στην παράγραφο
ο 12.1. Το
ενδια
αφέρον χαρα
ακτηριστικό
ό του stateleess DHCPv6
6 είναι ότι η διαδικασία δεν απαιτεί ρύθμιση
του ττερματικού σταθμού για
γ ενεργοπ
ποίηση του DHCPv6, αλλά
α
ξεκινάά μέσω του
υ SLAAC
ρυθμ
μίζοντας καττάλληλα το Network D iscovery Ro
outer Adverttisement (N
ND-RA) στηνν πλευρά
του δ
δρομολογηττή.

2.5 DHCPV6 PREFIX DELEGATTION
Στα π
πλαίσια τηςς αυτόματηςς συγκρότησ
σης των δρο
ομολογητών
ν πρόσβασηης είναι επιθ
θυμητή η
αυτόματη ρύθμιση (αριθμοδ
δότηση) τω
ων τοπικών δικτύων
δ
τα οποία βρίσκ
σκονται πίσω
ω από το
PPP WAN link.. Αυτό μπορεί να γίνε ι με την βο
οήθεια του πρωτοκόλλλου DHCPv
v6 Prefix
αξύ του CPE και του NA
AS.
Deleggation μετα

1

βλέπ
πε παράγραφο 6.2 “IETF
F RADIUS atttributes” για την περιγρα
αφή του “Fram
med-Interface-ID”)

ΙΤΥΕ
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NDRA

N DRA
wit h dele gat ed prefix
x

PPP Linnk
DH CPv6
6 PD

BR
RA S

CPE

Hom
me LAN

Εικόν
να 1. Λειτουργ
γία του PPPv6
6 και του DHC
CPv6 Prefix Delegation
D
πά
άνω από τον σ
σύνδεσμο PPP
P.
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3. ΣΥΝΤΟΜΗ
Η ΠΕΡΙΓΡΑΦ
ΦΗ ΤΟΥ ΔΙΙΚΤΥΟΥ ΤΟ
ΟΥ ΠΣΔ
3.1 ΣΧΟΛΙΚΕΕΣ ΜΟΝΑΔ
ΔΕΣ
Σήμεερα το Παννελλήνιο Σχ
χολικό δίκτυυο είναι ένα
α τυπικό δίκτυο πρόσσβασης που παρέχει
συνδεσιμότητα σε αρκετές χιλιάδες α
απομακρυσμ
μένα σημεία
α. Τα σημεεία αυτά είνναι στην
οψηφία του
υς Ελληνικά σχολεία που ανήκο
ουν είτε σττην πρωτο
οβάθμια, είίτε στην
πλειο
δευττεροβάθμια
α

βαθμίδα
α

του

Ελληνικού
ύ

εκπαιδεευτικού

σσυστήματοςς,

ενώ

συμπ
περιλαμβάνο
ονται και διοικητικές
δ
μονάδες πο
ου εξυπηρεττούν διοικηητικούς και λοιπούς
σκοπ
πούς. Στο υπ
πόλοιπο του
υ παρόντος κειμένου, με
μ την έννοια μονάδα ή σχολική μονάδα
θα ενννοείται οπ
ποιαδήποτε διοικητική
ή υποδιαίρεεση η οποία
α συνδέεταιι με το πα
αγκόσμιο
δίκτυυο μέσω του
τ
δικτύου
υ πρόσβαση
ης του ΠΣ
ΣΔ Στις πεερισσότερεςς περιπτώσ
σεις, μια
διοικ
κητική υποδ
διαίρεση του ΠΣΔ συμ
μπίπτει με ένα συγκεκ
κριμένο κτίίριο, οπότε υπάρχει
συνήθως ταύτιση
η ανάμεσα σε
σ διοικητικ
κές και γεωγγραφικές μο
ονάδες. Στιςς περιπτώσεεις, όπως
π.χ. κ
κτιριακών συγκροτημάτ
σ
των που στεεγάζουν πολ
λλά διαφορετικά σχολεεία, η έννοια
α μονάδα
θα α
αναφέρεται ξεκάθαρα στην
σ
διοικη
ητική υποδιαίρεση, εκττός κι αν ρρητά αναφέρεται το
αντίθ
θετο.
Σύμφ
φωνα με στοιχεία του 2012,
2
το ΠΣ
ΣΔ περιλαμβάνει περίπ
που 17.000 μμονάδες στιις οποίες
παρέέχει δικτυακ
κή πρόσβασ
ση και όλεςς τις συναφ
φείς υπηρεσίες δεδομέννων στα μέλη τους.
Όπω
ως αναφέρθη
ηκε προηγου
υμένως, οι κ
κατηγορίες στις
σ οποίες υποδιαιρούν
υ
νται είναι:
1. Πρωτοβάθμιεες μονάδες,, περιλαμβά
άνουν περίπο
ου του 60% των χρηστώ
ών του ΠΣΔ
Δ.
θμιες μονάδ
δες, περιλαμ
μβάνουν περ
ρίπου του 30
0% των χρησστών του ΠΣΔ.
2. Δεευτεροβάθ
3. Διιοικητικές μονάδες, περιλαμβάνο
π
ουν το υπόλ
λοιπο 10%.

3.2 ΣΥΓΚΕΝΤΤΡΩΤΕΣ ΠΡ
ΡΟΣΒΑΣΗΣ
Σ
Κάθεε μονάδα του
τ
ΠΣΔ είναι
ε
συνδε δεμένη με το δίκτυο κορμού μμέσω ενός ακραίου
Equipmentt ή εν συντομία CPE)) ο οποίος παρέχει
δρομ
μολογητή (C
Customer Premises E
συνδεσιμότητα στους
σ
διάφο
ορους υπολλογιστές και άλλες συνδ
δεδεμένες σσυσκευές τω
ων μελών
Σ
περιπτώσεις σύνδδεσης της μονάδας με γραμμήή DSL, o ακραίος
της ομάδας. Στις
μολογητής συνδέεται και αποκ
καθιστά συννεδρία PPP με κάπ
ποιον δρομ
μολογητή
δρομ
συγκ
κέντρωσης (b
broadband aggregator, BRAS ή NA
AS) του ΠΣΔ
Δ Το ΠΣΔ χχρησιμοποιεεί επί του

ΙΤΥΕ
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παρό
όντος 7 BRA
ASs τύπου Cisco 7xxx ((π.χ. 7301), αλλά
α
στο μέέλλον το σχχήμα αυτό πρόκειται
π
να αλ
λλάξει, με τη
ην εισαγωγή
ή στην παρα
αγωγή ενός κεντρικού
κ
δρομολογη
ητή συγκέν
ντρωσης
ο οπ
ποίος θα δρα
δ
σαν το
τ μοναδικόό σημείο συγκέντρωσ
σ
σης συνόδω
ων PPP το
ου ΠΣΔ,
συμπ
περιλαμβανο
ομένων και των
τ συνόδω
ων PPP που μελλοντικά θα προέρχοονται από συνδέσεις
σ
VDSL
L. Ακόμα και
κ για τηνν περίπτωσ
ση του VD
DSL, αναμέν
νεται ο τρόόπος σύνδεεσης και
πρόσ
σβασης να είναι ο ίδιος, με διαφοροοποιήσεις κυ
υρίως στην ταχύτητα.
τ

3.3 ΑΚΡΑΙΟΙΙ ΔΡΟΜΟΛ
ΛΟΓΗΤΕΣ
Οι διαμορφώσειις CPE που βρίσκοντα
αι σε χρήση σήμερα απ
πό ΠΣΔ είνααι επιγραμμ
ματικά οι
εξής::
1. Δρ
ρομολογητέές Cisco 876
6 (annex B)) και 877 (an
nnex A) οι οποίες
ο
διαθέέτουν DSL interface
i
και σ
συνδέονται απευθείας
α
μέσω
μ
PPP μεε το ΠΣΔ. Η μνήμη του
υς είναι 116 Mbytes, διαθέτουν
αποθ
θηκευτικό χώ
ώρο flash 28
8 Mbytes κα
αι η έκδοση λογισμικού
ύ είναι 124-115.T3.
2. Δρ
ρομολογητέές Cisco 8331 χωρίς DSSL interface οι οποίες συνδέονται μέσω PPPo
oE με το
ΠΣΔ. Η μνήμη τους
τ
είναι 433 Mbytes, δδιαθέτουν απ
ποθηκευτικό
ό χώρο 12 M
Mbytes και η έκδοση
σμικού είναιι επίσης η 122-8.YN.
1
Τ
Το bridging CPE που εκ
κτελεί χρέη PPPoE brid
dge (RFC
λογισ
1483)) είναι ένα Alcatel
A
Spee
edtouch μεε DSL interfa
face (annex A ή B).
3. Συυσκευές Alccatel Spee
edTouch (C
Crypto, Baudtec κ.α))

οι οποίεες συνδέοντται μέσω

PPPo
oE με το ΠΣΔ
Π
και δίνουν απευθεείας ή μέσω
ω κάποιου μεταγωγέα
μ
συνδεσιμότητα στις
συσκ
κευές της μο
ονάδας.
4. Δρ
ρομολογητέές λοιπής προέλευσ
σης οι οπο
οίες έχουν αγοραστεί από τις μονάδες
απευθείας και γιια τις οποίεςς το ΠΣΔ δ εν είχε ανάμ
μιξη στην επ
πιλογή τουςς. Στις περισ
σσότερες
πτώσεις οι συσκευές αυτές
α
εμπίπ
πτουν στους τύπους που
π
προμηθθεύει ο ΟΤ
ΤΕ στους
περιπ
συνηθισμένους πελάτες
π
του.
ρομολογητέές που συνδέονται μέσω
ω Metro Eth
hernet (αντίί για DSL) μμε κάποιον κεντρικό
κ
5. Δρ
δρομ
μολογητή το
ου ΠΣΔ

3.4 ΠΡΩΤΟΚ
ΚΟΛΛΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗ
ΗΣΗΣ ΣΤΟ
Ο ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Π
ΗΣ
Με εεξαίρεση τιςς μονάδες που
π συνδέοννται μέσω Metro
M
Ethernet, οι ακρραίοι δρομο
ολογητές
δεν χχρησιμοποιο
ούν κάποιο πρωτόκολλλο δρομολόγγησης για τη
ην δρομολόόγηση πακέττων στην

ΙΤΥΕ
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σύνδεση με το uplink το
ου ΠΣΔ. Σ
Στην συντριιπτική πλειιοψηφία τω
ων περιπτώ
ώσεων, ο
δρομ
μολογητής συγκέντρωσ
σ
σης εγκαθισττά αυτομάττως κάποιο route προςς την διεύθυ
υνση που
έχει α
αποδώσει γιια κάθε CPE
E, ενώ το CP
PE χρησιμοπ
ποιεί το PPP
P interface ττης διασύνδεεσης σαν
το deefault route..
Για ττις μονάδεςς που διαθέττουν σύνδεσ
ση Metro Ethernet,
E
χρ
ρησιμοποιείτ
ίται το πρωτόκολλο
δρομ
μολόγησης OSPFv3
O
για την σύνδεσ
ση με τον εκάστοτε συγκεντρωτικκό δρομολογγητή του
ΠΣΔ Περισσότερες πληροφ
φορίες για ττις συνδέσειις των μονά
άδων που χρρησιμοποιού
ύν Metro
ύν φυσικά να
ν βρεθούν σ
στο αντίστο
οιχο παραδο
οτέο (2.13) τηης ομάδας που
π είναι
Etherrnet μπορού
υπεύθυνη για αυτές τις μονά
άδες.

3.5 ΔΙΕΥΘΥΝ
ΝΣΙΟΔΟΤΗ
ΗΣΗ IPV4 Ε
ΕΝΤΟΣ ΤΟ
ΟΥ ΠΣΔ
Για ττις περισσόττερες μονάδ
δες, οι διευθθύνσεις IPv4
4 που χρησιμοποιούντααι από την κάθε
κ
μια
είναι καταγεγραμμένες στονν εξυπηρετη
ητή καταλόγγου του ΠΣΔ
Δ. Η διεύθυννση που λαμ
μβάνεται
από ττην μονάδα
α ζητείται μεε request πρ
ρος τον RAD
DIUS, ο οποίος απαντά αφού εκτελ
λέσει την
αντίσ
στοιχη ερώττηση προς τη
ην υπηρεσία
α καταλόγου
υ του ΠΣΔ.
Οι IIPs που λα
αμβάνει κά
άθε μονάδα
α είναι σή
ήμερα κατα
αγεγραμμένεες και μέσ
σα στην
διαμό
όρφωση των τερματικώ
ών συσκευώ
ών, ώστε να λειτουργούν στοιχεία όόπως π.χ. το
ο NAT ή
να γίνεται αριθμ
μοδότηση του
τ LAN τη
ης μονάδας. Αυτό απο
οτελεί δυνηττικά ένα ση
ημαντικό
βλημα, καθ
θώς σημαίννει ότι οποοιαδήποτε σοβαρή
σ
αλλ
λαγή στην αριθμοδότη
ηση του
πρόβ
δικτύύου συνεπά
άγεται και ανάγκη τη
ης τροποπο
οίησης της διαμόρφω
ωσης ενός μεγάλου
ποσο
οστού ή κα
αι όλων τω
ων τερματιικών συσκεευών. Λόγω
ω του μεγάάλου αριθμ
μού των
τερμα
ατικών συσκευών, είνα
αι πάντα επιιθυμητό οι διαμορφώσε
δ
εις τους να εείναι όσο το
ο δυνατό
πιο ο
ομοιόμορφεςς γίνεται.
Σε αρ
ρκετές περιιπτώσεις, είττε λόγω βλα
αβών είτε για άλλους άγνωστους
ά
λλόγους, οι συσκευές
σ
δεν σ
συνδέονται με στατική διεύθυνση όπως προβ
βλέπεται κα
ανονικά, αλλ
λλά με κάπο
οιο άλλο
usern
name στο οπ
ποίο ο RAD
DIUS δεν δίννει συγκεκριιμένη σταθερή διεύθυνσση. Η διεύθυ
υνση που
δίνετται σε αυττές τις περ
ριπτώσεις λαμβάνεταιι από κάπ
ποιο addresss pool πο
ου είναι
εγκαττεστημένο μέσα
μ
στον δρομολογητή
ή συγκέντρω
ωσης.
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3.6 ΚΑΤΗΓΟ
ΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣ
ΣΤΩΝ
Οι χχρήστες το
ου ΠΣΔ εμ
μπίπτουν σεε ποικίλες κατηγορίες, κάθε μιια εκ των οποίων
χαρα
ακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες κα ι συγκεκριμ
μένες ανάγκες που ορίζζονται σε ση
ημαντικό
βαθμ
μό από τον αντίστοιχο
α
ρόλο
ρ
τους μ
μέσα στην εκ
κπαιδευτική
ή κοινότητα
α. Για παράδ
δειγμα, οι
μαθη
ητές πρωτο
οβάθμιων μονάδων
μ
α
αποτελούν κατηγορία η οποία χχαρακτηρίζζεται ως
ευαίσ
σθητη, με απ
ποτέλεσμα να
ν απαιτείτα
αι μεγάλη προσοχή
π
στο
ους τύπους π
περιεχομένο
ου στους
οποίο
ους απολαμ
μβάνει πρόσ
σβαση. Καθώ
ώς όμως η πρόσβαση
π
στο ΠΣΔ ομααδοποιείται με βάση
τον ρ
ρόλο και τη
ην λειτουργγία της εκά
άστοτε μονά
άδας, στην σημερινή
σ
μο
μορφή του ΠΣΔ
Π
δεν
υλοπ
ποιείται κάπ
ποιο σχήμα
α με βάση το οποίο είναι εύκο
ολο να διααφοροποιού
ύνται τα
μέλους ξεχω
χαρα
ακτηριστικά της πρόσβα
ασης κάθε μ
ωριστά. Με άλλα λόγιαα, όλα τα μέέλη κάθε
μονά
άδας απολαμ
μβάνουν σήμ
μερα ακριβώ
ώς την ίδια μορφή υπηρ
ρεσίας.
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4. ΠΑΡΟΥΣΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΓΙΑ ΤΟΥ IP
PV6 ΣΤΟ ΠΣΔ
Π
Στηνν παρούσα μορφή
μ
του ΠΣΔ, ένα μεγάλο πλή
ήθος από σχολικές
σ
μοονάδες διαθ
θέτει ήδη
συνδεσιμότητα IPv6. Ο σχ
χεδιασμός π
που υπάρχεει αυτή την στιγμή πρροβλέπει την χρήση
ρόθεμα /64) πάνω απόό τον σύνδεσ
σμο PPP
Stateeless Addresss Autoconffiguration ((SLAAC, πρ
της μ
μονάδας κα
αι τη χρήση DHCPv6 P
Prefix Deleg
gation με έν
να πρόθεμαα μήκους /6
64 για το
LAN της μονάδα
ας. Τα δύο προθέματα
π
//64 που χρη
ησιμοποιούν
νται προκύπτ
πτουν πάντα
α από ένα
κό /63 το οποίο
ο
αντισττοιχεί στην εκάστοτε μονάδα.
μ
Η διευθυνσιοδ
δ
δότηση των /63 έχει
αρχικ
γίνει από παλιόττερο /48 που
υ έχει παραχ
αχωρήσει το ΕΔΕΤ στο ΠΣΔ.
Π
Σε ό,ττι αφορά το
ο DNS, οι
άδες χρησιμο
οποιούν IPv
v4 transport για την επικ
κοινωνία με τους DNS sservers του ΠΣΔ.
μονά
ψει τις μελ
Για π
πολλαπλούςς λόγους ο σχεδιασμόςς αυτός δενν επαρκεί για να καλύψ
λλοντικές
ανάγγκες, οπότε είναι απαρα
αίτητος ο επ
παναπροσδιο
ορισμός οριισμένων συννιστωσών. Οι λόγοι
αυτοί είναι επιγρ
ραμματικά:
1..

22.

33.

4
4.

55.

ΙΤΥΕ
Ε

Το μήκο
ος /64 για το prefix dellegation δενν επαρκεί για την κάλυυψη των τρεχουσών
και μελλ
λοντικών ανναγκών τωνν μονάδων. Με ένα /6
64 μονάχα έένα LAN μπ
πορεί να
αριθμοδο
οτηθεί, που αποτελεί σ
σοβαρό πρό
όβλημα για τον
τ μελλονττικό σχεδια
ασμό που
περιλαμβ
βάνει σχολικ
κά εργαστήρ
ρια, ασύρμα
ατα δίκτυα, κ.α.
κ
Η διευθυ
υνσιοδότηση
η γίνεται σή
ήμερα από 3 διαφορετικ
κά και μη γγειτονικά /48
8 που το
ΠΣΔ έχεει εξασφαλίίσει από το Ε.Δ.Ε.Τ. Το διαθέσιμο
ο μήκος πουυ μπορούν αυτά τα
προθέμα
ατα να προσ
σφέρουν είνναι πολύ πεεριορισμένο,, εξαιτίας ααφενός του μεγάλου
αριθμού των μονά
άδων (παρ. 3.1) και των διαφο
ορετικών υπ
ποδικτύων που θα
ούν στο μέλ
λλον.
απαιτηθο
Πολλές υπηρεσίες
υ
όπως
ό
π.χ. τοο DNS βασίζζονται αποκλειστικά πάάνω στο IPv4
4, καθώς
επί του παρόντος
π
δεεν υπάρχει δδυνατότητα μετάδοσης των
τ παραμέέτρων διαμό
όρφωσης
των CPEs για την χρ
ρησιμοποίησ
ση IPv6 DNS
S servers.
Άλλες υπ
πηρεσίες, όπως π.χ. τοο φιλτράρισ
σμα περιεχομένου δεν π
προσφέροντται πάνω
από IPv6
6 επί του παρόντος.
π
Εννδεχόμενη εισαγωγή το
ους σαν υπ
πηρεσίες παραγωγής
ενδεχομέένως να απα
αιτήσει αλλα
αγές στην πρ
ρόσβαση IPv6 των μονάάδων.
Πολλές μονάδες συνδέονται σή
ήμερα με εξξοπλισμό πο
ου δεν διαθέέτει την δυννατότητα
σύνδεσηςς με IPv6.
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5. ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Η IPV6 ΚΑ
ΑΙ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΘΕΜΑ
ΑΤΩΝ
5.1 ΓΕΝΙΚΑ
Για ττην πρόσβα
αση των μοννάδων του ΠΣΔ μέσω
ω IPv6, προβλέπεται όπ
πως είναι φυσικό
φ
η
συνέχχιση της χρ
ρήσης του Stateless A
Address Auttoconfigurattion (SLAAC
C) για το PPP
P
link
ανάμ
μεσα στον NAS
N και το CPE.
C
Άρα, τοο PPP link που
π συνδέειι την μονάδαα (στο εξής CPE) με
τον εκάστοτε κεντρικό
κ
δρ
ρομολογητή
ή του ΠΣΔ
Δ (στο εξής
ς NAS) εξαακολουθεί να είναι
αριθμ
μοδοτημένο
ο με ένα πρόθεμα μήκ
κους /64. Επίσης,
Ε
ο τρόπος
τ
με τον οποίο το CPE
λαμβ
βάνει πρόθεεμα για να αριθμοδοτή
α
σει τα τοπιικά του δίκττυα παραμέένει το πρωτόκολλο
DHC
CPv6 Prefix Delegation
n. Για πλήρ
ρη κάλυψη οποιασδήπ
ποτε μελλονντικής ανάγγκης, το
πρόθ
θεμα που δίνεται
δ
σε κάθε CPE είναι πλέο
ον μήκους /56. Με αυυτό το μήκος, είναι
δυνα
ατό μια μονά
άδα να μπορ
ρεί να αριθμ
μοδοτήσει έως και 256 (28) τοπικάά δίκτυα με πρόθεμα
μήκο
ους /64 έκασ
στο.
Στηνν περίπτωση
η που μια μονάδα
μ
χρειιαστεί να διιαθέτει παραπάνω απόό 256 τοπικά
ά δίκτυα
ατό να υπά
άρξει πρόβλεψη ώστεε να ανατεεθούν περιισσότερα
(/64 έκαστο), είναι δυνα
θέματα μήκο
ους /56, καττά ισχυρή πρ
ροτίμηση συ
υνεχόμενα μεταξύ
μ
τους.
προθ
Σε όλ
λες τις περιιπτώσεις μο
ονάδων που συνδέονταιι με DSL κα
αι συναφείς τεχνολογίεςς, ο NAS
αποττελεί το ση
ημείο τερμα
ατισμού τόσ
σο της συννόδου PPP όσο και ττου DHCPv
v6 prefix
deleggation.

5.2 ΑΡΙΘΜΟ
ΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝΤΟΣ
Ε
ΤΗ
ΗΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΑΣ
Ο δια
αχωρισμός των
τ μελών κάθε μονάδδας ανάλογα
α με την ιδιό
ότητά τους (ο οποίος σύμφωνα
σ
με τη
ην παράγρα
αφο 3.6 είνα
αι σήμερα π ρακτικά αδύνατος) είναι δυνατό ννα γίνει εφικ
κτός στο
μέλλ
λον, όπως θα
α περιγραφεεί παρακάτω
ω.
Ο τυυπικός τρόπος με τον οποίο
ο
κάθε ττοπικό δίκτυο μιας μον
νάδας θα λααμβάνει το πρόθεμα
/64 μέσα από το πρόθεμα
α /56 που έχει λάβειι από τον DHCPv6 sserver περιγγράφεται
ακάτω. Ανάλ
λογα με τηνν χρήση τουυ κάθε υποδ
δικτύου, καθ
θορίζονται σσυνήθεις αριθμοί με
παρα
βάση
η τους οποίίους προκύπ
πτει το ακρ
ριβές πρόθεεμα κάθε υπ
ποδικτύου. Π.χ. το Wii-Fi μιας
μονά
άδας λαμβάν
άνει πάντοτεε τον αριθμ
μό 255. Ο τρόπος
τ
με τον
τ οποίο η σύμβαση αυτή θα
επιλέέγεται σε κά
άθε CPE είνα
αι μέσω σταττικού config
guration.
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Παρα
ακάτω δίνετται επιγραμ
μματικά πίνα
ακας με τους αριθμούς ανά χρήσση. Στο παρ
ράδειγμα
παρα
ακάτω, επιλ
λέχτηκε σανν πρόθεμα ολόκληρηςς της μονάδ
δας το 20001:648:3412:33400::/56
(αριθ
θμός μονάδ
δας 1234h). Με βάση
η αυτό το
ο παράδειγμα, το υπ
ποδίκτυο πρ
ροκύπτει
μεταττρέποντας τον
τ αύξοντα
α αριθμό σττο δεκαεξαδ
δικό σύστημ
μα αρίθμηση
σης (δεκαδικ
κό 0 έως
255, δεκαεξαδικό 00 έως fff) και αντικ
καθιστώντα
ας τα ψηφία
α του (έστω
ω ΧΥ) στα δεξιά
δ
του
τέταρ
ρτου αριθμο
ού της διεύθυνσης IPv6 (2001:648:33412:34XY::/64).
Πίνακ
κας 1. Επιγραμ
μματικός πίνα
ακας αριθμώνν δικτύου ανά
ά τύπο χρήση
ης εντός μονά
άδος

Αύξω
ων αριθμόςς

Χρήση
η υποδικτύ
ύου

Παράδειγ
ιγμα

Φυλάσ
σσεται για μελλοντική

2001:648::3412:3400:://64

αριθ
θμοδότησηςς
0

χρήση
1-50

Γενική
ής χρήσης υπ
ποδίκτυο

2001:648::3412:3401::/64

100-2200

Σχολικ
κά εργαστήρ
ρια / τάξεις

2001:648::3412:3464:://64

250-2255

Ασύρμ
ματο δίκτυο

2001:648::3412:34fa::/6
64

5.3 ΟΦΕΛΗ
Αν κ
κάθε λειτουργία της μονάδας ανττιστοιχεί σεε κάποιο υπ
ποδίκτυο μεε πρόθεμα /64 που
ανήκ
κει στο συνο
ολικό πρόθεεμα της μοννάδας (/56) και λαμβάν
νει ξεχωρισττό ID μέσα από την
λίστα
α με τις πρ
ροκαθορισμέένες διαθέσ
σιμες λειτου
υργίες που αναφέρθηκα
α
αν, είναι δυ
υνατό να
γίνουυν στο μέλλο
ον συγκεκριιμένες τροποοποιήσεις σε
σ άλλες υπη
ηρεσίες ώσττε να διαφορ
ροποιούν
την σ
συμπεριφορ
ρά τους ανα
αλόγως με ττην source IPv6
I
που λα
αμβάνουν. Σ
Στο παράδειγμα της
παρα
αγράφου 5.2 η υπηρεσία φιλτρα
αρίσματος περιεχομένο
π
ου δυνητικάά θα μπορούσε να
συμπ
περιφέρεται διαφορετικ
κά όταν το Χ
ΧΥ είναι από
ό 200 έως 25
55.
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5.4 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡ
ΡΟΣΩΠΑ
Καθώ
ώς το πλή
ήθος των χρηστών
χ
π
που χρησιμο
οποιούν τη
ην υπηρεσίαα απομακρ
ρυσμένης
πρόσ
σβασης του ΠΣΔ (dialu
up) βαίνει δδιαρκώς μειο
ούμενο τα τελευταία
τ
έττη, δεν προβ
βλέπεται
ενεργγοποίηση του IPv6 σττην συγκεκρ
ριμένη υπηρεσία. Στην
ν περίπτωσση που στο
ο μέλλον
αποφ
φασιστεί να δοθεί πρόσ
σβαση IPv6 και σε μεμ
μονωμένα άττομα που σσυνδέονται στο
σ ΠΣΔ
μέσω
ω προσωπικο
ού λογαριασ
σμού από τοο σπίτι, προ
οτείνεται η απαίτηση
α
γιαα ένα /56 (ή
ή /48) να
χαλα
αρώσει και να καθορισ
στεί στο /6
60. Με αυττό τον τρόπ
πο εξακολοουθεί να υπ
πάρχει η
δυνα
ατότητα για 16
1 ξεχωριστά υποδίκτυα
α σε κάθε κα
ατοικία που συνδέεται σστο ΠΣΔ.
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6. R
RADIUS ΚΑΙ
Κ LDAP
P
Η ση
ημερινή αλλ
λά και μελλ
λοντική λειττουργία της ταυτοποίησ
σης και εξοουσιοδότηση
ης για το
δίκτυυο πρόσβασ
σης του ΠΣΔ
Δ βασίζεται σ
στο κλασικό
ό μοντέλο όπ
που επιγραμμματικά:
1.

Τ
Το CPE συνδ
δέεται με PP
PP στον NASS του ΠΣΔ.

2. Ο NAS εκτελ
λεί ένα RAD
DIUS reques t προς την υπηρεσία
υ
RA
ADIUS του Π
ΠΣΔ.
3. Ο εξυπηρετη
ητής RADIU
US εκτελεί έένα LDAP request
r
προς την υπηρεεσία καταλό
όγου του
Π
ΠΣΔ.
4. Η υπηρεσία
α καταλόγο
ου διαθέτει όλα τα απαραίτητα
α
δεδομένα (password hashes,
δ
διευθύνσεις IP, κα) για να απαντήσ
σει στην πρ
ροσπάθεια ταυτοποίησηης και να πρ
ροσθέσει
ττα κατάλληλ
λα attribute
es στην απά
άντηση με βάση
β
τα οπο
οία θα διαμμορφωθεί η σύνδεση
ττης κάθε μοννάδας.
Στα π
πλαίσια της ανάπτυξης της υπηρεσ
σίας, θα υπά
άρξει συνεργ
γασία με τηνν ομάδα δια
αχείρισης
των κεντρικών δρομολογη
ητών του Π
ΠΣΔ καθώς και με την ομάδα αανάπτυξης της
τ
νέας
ρεσίας RADIIUS και τηςς νέας υπηρ εσίας LDAP
P στα πλαίσ
σια του τρέχχοντος έργο
ου για τις
υπηρ
κατά
άλληλες ρυθ
θμίσεις που οδηγούν σττην χρήση των
τ RADIUS
S attributes που περιγρ
ράφονται
στο ττρέχον κεφά
άλαιο.

PPP prrefix
from RA
ADIUS

RA
A D IU S

Delegaated Prefixx
from RADIUS

N
PP
PP Link CPE Home LAN
BRA S

Εικόν
να 2. Επεξήγησ
ση της χρήση
ης του εξυπηρ
ρετητή RADIU
US για την ανά
άθεση προθεμ
μάτων IPv6 στους
σ
συνδέέσμους του CP
PE

ΙΤΥΕ
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6.1 IETF RA
ADIUS AT
TTRIBUTESS
Για ττην δυναμικ
κή ρύθμιση
η του NAS σχετικά μεε τις λειτου
υργίες που περιγράφηκαν στα
προη
ηγούμενα κεεφάλαια, προβλέπεταιι η χρήση των
τ
παρακάτω RADIU
US attributes όπως
καθο
ορίζονται στα RFC3162, RFC4818 κα
αι στο draft--ietf-radext--ipv6-accesss-07:
11. Framed
d-IPv6-Preffix (πολλαπ
πλές τιμές)
Καθορίζζει το πρόθεμα IPv6 πουυ ανατίθεται στον σύνδεεσμο PPP τοου συνδρομη
ητή. Στις
περισσότερες περιιπτώσεις, ττο prefix αυτό
α
ενσωματώνεται μέσα στο Router
Advertissement που μεταδίδετα
αι από τον NAS
N
προς το CPE μέσαα από τον σύνδεσμο
σ
PPP. Το attribute αυ
υτό μπορεί ννα πάρει πο
ολλαπλές τιμ
μές.
22. Framed
d-IPv6-Pooll (μία τιμή))
Η λειτο
ουργία του συγκεκριμέένου attribu
ute είναι πα
αρόμοια μεε του Framed-IPv6Prefix, με
μ την διαφ
φορά ότι σ
στην περίπττωση του Framed-IPv6
F
6-Pool το πρόθεμα
ανασύρεεται από ένα
α pool προθθεμάτων που
υ εδράζεται στον NAS, αντί να καθ
θορίζεται
ρητά απ
πό τον RADIIUS. Οπότε,, ο RADIUS
S καθορίζει το
τ pool και ο NAS φρο
οντίζει να
επιλέξει ένα ελεύθερ
ρο (δεν το έέχει δώσει αλ
λλού) πρόθεεμα μέσα απ
πό αυτό.
33. Delegatted-IPv6-Prrefix (πολλ
λαπλές τιμέές)
PE, αν το τελευταίο
Καθορίζζει το πρόθεεμα IPv6 ποου είναι δυνα
ατό να αναττεθεί στο CP
ζητήσει να λάβει πρ
ρόθεμα μέσω
ω DHCPv6 Prefix Deleg
gation. Στηνν γενική περ
ρίπτωση,
ς τιμές, με σσυνέπεια το
ο CPE να
το συγκεκριμένο atttribute μποορεί να έχει πολλαπλές
ν λάβει πολ
λλαπλά preffixes.
μπορεί να
4
4. Delegatted-IPv6-Prrefix-Pool (μία τιμή)
Έχει τηνν ίδια σχέση με το Deleggated-IPv6-Prefix με τη
ην σχέση τουυ Framed-IP
Pv6-Pool
με το Framed-IPv6
F
6-Prefix. Είνναι δηλαδή η δεξαμενή προθεμάττων από τη
ην οποία
μπορεί να
ν γίνει απ
πόδοση προοθεμάτων στα
σ
CPEs μέέσω του μηηχανισμού DHCPv6
D
Prefix Delegation.
D
55. Framed
d-Interface--ID (μία τιμ
μή)
Καθορίζζει τα τελευτταία 64 bitss (Least Sig
gnificant Bits) της διεύθθυνσης IPv6
6 που θα
έχει το CPE. Υπενθ
θυμίζεται όττι με βάση τα 64 αυτά bits και την διαδικα
ασία του
π θα καθορίσει τα πρ
ρώτα 64 bitts (Most Sig
gnificant Bitts) μέσα από
ό κάποιο
SLAAC που
router advertiseme
a
ent (RA) ποου θα περιέέχει ένα πρόθεμα /64, το CPE μπ
πορεί να
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Pv6 συνδυά
άζοντας ταα δύο διαφ
φορετικά
καταλήξξει σε μια πλήρη διιεύθυνση IP
κομμάτιια.
6
6. Framed
d-IPv6-Route (πολλαπ
πλές τιμές)
Μέσω του
τ
συγκεκρ
ριμένου attrribute, είνα
αι δυνατό να
α εγκαταστααθεί στον NAS
N
ένα
IPv6 rou
ute που να
α οδηγεί πρ
ρος το inteerface του συνδρομητή
σ
ή. Τυχόν υπ
ποδίκτυα
ρυθμισμ
μένα πίσω απ
πό το CPE ((ήτοι μέσα στην
σ
μονάδα
α), μπορούνν με αυτό το
ον τρόπο
να αποκ
κτήσουν συνδεσιμότητα
α με το υπ
πόλοιπο δίκ
κτυο. Για ναα γίνει αυτό
ό πρέπει
απαραίττητα να υπά
άρχει το σχεετικό config
guration στο CPE και παράλληλα
α το user
profile του
τ συγκεκρ
ριμένου CPE να περιλαμ
μβάνει το αν
ντίστοιχο Fraamed-IPv6--Route.
77. DNS-Se
erver-IPv6-A
Address (π
πολλαπλές τιμές)
τ
Δίνει τηνν δυνατότηττα να καθορ
ριστεί ένα σύ
ύνολο από IPv6
I
recursiive DNS serrvers που
θα αποδ
δοθούν στο CPE.
C
Ο τρό πος με τον οποίο οι διεευθύνσεις αυυτών των se
ervers θα
μεταδοθ
θούν στο CP
PE δεν καθο ρίζεται ρητά
ά, αλλά επί του παρόνττος προσφέρ
ρονται οι
εξής τρό
όποι:


RFC5006 ή RFC6106 γγια την ενσ
R
σωμάτωση των DNS sservers στα
α Router
A
Advertiseme
ents του NA
AS.
 Μέσω
Μ
DHCPv6 Statelesss Options
8
8. Route-IIPv6-Inform
mation.
Δίνει τη
ην δυνατότη
ητα στον NA
AS να συμπ
περιλάβει ένα ή περισσσότερα προ
οθέματα,
routes προς
π
τα οπο
οία θα εγκαττασταθούν εντός του CPE
C όταν επ
πιτευχθεί η σύνδεση
PPP. Ο μηχανισμόςς με τον οποοίο επιτυγχά
άνεται το πα
αραπάνω είν
ίναι η εισαγωγή από
S ενός ή πεερισσοτέρωνν route info
ormation op
ptions (RFC
C4191, παρ. 2.3) στα
τον NAS
router advertisemen
nts που στέλλνει προς το
ο CPE πάνω από τον σύύνδεσμο PPP
P.
9
9. Framed
d-IPv6-Address
Διεύθυνσ
ση που θα δοθεί
δ
στο CP
PE από τον BRAS
B
μέσω του μηχανισσμού DHCP
Pv6-NA.
110. Statefull-IPv6-Add
dress-Pool
Δεξαμεννή προθεμάττων από τη
ην οποία μπ
πορεί να γίίνει απόδοσση διευθύνσ
σεων στα
CPEs μέσω DHCPv6
6-NA.
111. NAS-IPv
v6-Addresss
Διεύθυνσ
ση IPv6 του
υ NAS στον οποίο τερμ
ματίστηκε η σύνοδος PP
PP. Χρησιμο
οποιείται
μόνο για
α accounting
g.
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Η χρ
ρήση των πα
αραπάνω atttributes σττις διάφορεςς φάσεις το
ου κύκλου ζζωής μιας σύνδεσης
σ
παρα
ατίθενται στον παρακάττω πίνακα:
Πίνακ
κας 2. RADIU
US Attributes

R
RADIUS Attribute

Framed-IP
Pv6Prefix
Delegated-IIPv6Prefix
F
Framed-InteerfaceID

Access
A
Req
quest (as
hintt)

































Route

Framed-IP
Pv6Address
Route-IPvv6Informatiion
Delegated-IIPv6Prefix-Po
ool

ΙΤΥΕ
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Request



Framed-IP
Pv6-

Address

A
Accounting



F
Framed-IPv6
6-Pool

D
DNS-Server--IPv6-

Access Ac
ccept
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Stateful-IP
Pv6-



Address-P
Pool
N
NAS-IPv6-Ad
ddress







Καθώ
ώς είναι πιθ
θανό ορισμ
μένα από τα
α παραπάνω
ω attributes να μην υυποστηρίζοννται από
τρέχο
ουσες ή διαθέσιμες εκδόσεις
ε
τοου λειτουρ
ργικού που τρέχει στο
τον εκάστοττε NAS,
προβ
βλέπεται η εναλλακτική
ε
ή προσωρινή
ή χρήση τω
ων κατάλληλ
λων Vendorr Specific Attributes
(π.χ. Cisco) που παρέχουν την ανάλογη
η σε κάθε πεερίπτωση λειτουργία.

6.2 ΧΡΗΣΗ RADIUS
R
ATTIBUTE
A
ES ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ
Π
ΤΩ
ΩΝ ΜΟΝΑΔ
ΔΩΝ ΤΟΥ ΠΣΔ.
Π
Μια τυπική μονάδα του ΠΣ
ΣΔ αναμένετται να χρησ
σιμοποιεί τα
α εξής attribbutes από αυτά
α
που
φέρθηκαν σττην προηγού
ύμενη παράγγραφο.
αναφ
11.
22.
33.
4
4.

Framed
d-IPv6-Preffix
Delegatted-IPv6-Prrefix
Framed
d-Interface--ID
DNS-Se
erver-IPv6-A
Address

6.3 FRAMED
D-INTERFA
ACE-ID
Η χρ
ρήση του κά
άθε attributte εντός τουυ ΠΣΔ είνα
αι μάλλον προφανής,
π
εεκτός ίσως από την
περίπ
πτωση του Framed-In
nterface-ID
D. Με την χρήση
χ
του τελευταίου,, εξασφαλίζζεται ότι
μπορ
ρεί να είναι εκ
ε των προττέρων γνωσττή η πλήρηςς τελική διεύ
ύθυνση του CPE κάθε μονάδας,
μ
με τα
α ανάλογα διαχειριστικ
κά οφέλη. Η τελική διεύθυνση το
ου CPE προοκύπτει από
ό SLAAC
όπουυ τα Most Significant 64 bits πρ
ροκύπτουν από
α
το Fra
amed-IPv6-P
Prefix και τα
τ Least
Signif
ificant 64 biits από το Frramed-Interrface-ID.
Για π
παράδειγμα
α, αν το Fra
amed-IPv6--Prefix είναι 2001:648:3
3412:3456::/664 και το FramedInterrface-ID είνα
αι aaaa:bbb
bb:cccc:dddd
d, τότε η διεύθυνση πο
ου θα έχει τοο PPP interrface του
CPE είναι 2001:6
648:3412:3456:aaaa:bbbb
b:cccc:dddd
d.
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6.4 CISCO VEENDOR SPECIFIC ATTTRIBUTES
Συνο
οπτικός πίνα
ακας με τα σχετικά Cissco vendor specific attributes και το αντίστοιχο IETF
RADIUS attributte δίνεται παρακάτω. Τ
Τονίζεται ότιι δυστυχώς η τεκμηρίωσση που προσφέρει η
ρεία Cisco είναι
ε
ελλιπή
ής και σε ποολλές περιπ
πτώσεις παρ
ραπλανητικήή ή λανθασ
σμένη. Ο
εταιρ
διαχεειριστής θα
α πρέπει σε όλες τις π
περιπτώσειςς που μπορεί να χρησσιμοποιήσει τα IETF
attrib
butes να δείίξει προτίμηση σε αυτά αντί για τα αντίστοιχα VSAs.
V
Πίνακ
κας 3. Παραδεείγματα Cisco
o Vendor Spe cific Attributtes

Παρ
ράδειγμα Ciisco-AVPairr

IETFF

cissco-avpair =

Ανντίστοιχο με το Framed--IPv6-Route
e

"ipv6:routte=2001:DB
B8:2::/64"
cissco-avpair =

Ανντίστοιχο με το Framed--IPv6-Prefix
x

"ipv6
6:prefix=20
001:DB8:2:://64 0 0 onliink
a
autoconfig"
"
ciisco-avpairr="ipv6:outtacl#1=denyy

(δενν υπάρχει αν
ντίστοιχο IE
ETF attribute)

200
01:DB8::/10
0",
ciisco-avpair="ipv6:inac
cl#1=permiit

(δενν υπάρχει αν
ντίστοιχο IE
ETF attribute)

2001:D
DB8:1::/64 any"
a

6.5 ΑΝΤΙΣΤΟ
ΟΙΧΙΣΗ RA
ADIUS ΚΑΑΙ LDAP ATTRIBUTE
A
ES.
Για λ
λόγους απλ
λότητας, η αποθήκευση
α
η των attrib
butes στον LDAP θα γγίνεται σε βάση
β
ένα
προςς ένα, δηλαδ
δή πλήρης αντιστοιχία
α
ττου κάθε atttribute με το
ο αντίστοιχοο LDAP attrribute. Η
μονα
αδική παραττήρηση που έχει σημασίία από την πλευρά
π
της υλοποίησηςς είναι ότι καθώς
κ
το
λεξικ
κό ενός εξυπ
πηρετητή καταλόγου
κ
σ
σε κάποιες περιπτώσεις
ς δεν επιτρρέπει την χρ
ρήση του
χαρα
ακτήρα ‘-‘ (π
παύλα), για
α την αποθή
ήκευση στο
ον κατάλογο
ο θα χρησιμμοποιείται η μορφή
CameelCase (βλέέπε: http://e
en.wikipediaa.org/wiki/C
CamelCase) , αφού φυυσικά αφαιρ
ρεθούν οι
παύλ
λες.
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6.6 ATTRIBU
UTES ΠΟΛΛ
ΛΑΠΛΩΝ Τ
ΤΙΜΩΝ
Υπεννθυμίζεται τέλος
τ
ότι ορισμένα
ο
απ
πό τα παρα
απάνω attributes (π.χχ. DNS-Serv
ver-IPv6Addrress) μπορούν να έχουνν πολλαπλέές τιμές (mu
ultivalued attributes). Η αποθήκεευση των
πολλ
λαπλών τιμώ
ών ενός attrribute που πρέπει να επιστραφεί
ε
ADIUS γίνεται στην
από τον RA
υπηρ
ρεσία καταλόγου με τηνν αντίστοιχη χρήση LDA
AP multivalu
ued attributtes.

6.7 DNS-SERVER
E
-IPV6-ADDREESS
Εξαίρ
ρεση αποτελ
λεί το DNS-Server-IPvv6-Address, που σε κάπ
ποιες περιπττώσεις θα χρειαστεί
χ
να κ
καθορίζεται π.χ. από τον ίδιο τοον NAS ή από τον RADIUS
R
μεε στατικό τρόπο
τ
ή
προγγραμματιστικ
κά. Ένα παρ
ράδειγμα ποου προκρίνεεται σαν αρκετά αντιπρροσωπευτικό είναι η
χρήσ
ση του DNS για αποτελεεσματικότερ
ρο content filtering
f
στο
ο ΠΣΔ. Στο π
παράδειγμα
α αυτό, οι
πρωττοβάθμιες μονάδες
μ
θα χρησιμοποιο
χ
ούν ένα σύννολο από «π
περιορισμένοους» DNS servers οι
οποίο
οι δεν επισττρέφουν απάντηση για domains που
π θεωρούν
νται από τοο ΠΣΔ σαν βλαβερά
και α
απαγορεύοννται. Αντίθεετα, π.χ.

οοι διοικητικέές μονάδες δεν υπόκεεινται σε αυ
υτόν τον

περιο
ορισμό, με αποτέλεσμα
α να πρέπεει να λάβου
υν ένα άλλο
ο σύνολο απ
από DNS se
ervers. Η
υλοπ
ποίηση ενόςς τέτοιου σχήματος
σ
γ ίνεται καθο
ορίζοντας στον
σ
RADIU
US τα διαφ
φορετικά
σύνολα από διευ
υθύνσεις τω
ων εξυπηρεττητών DNS και προγραμματίζοντάςς τον να επ
πιστρέφει
το κα
ατάλληλο αννάλογα με το
τ group κάτ
άτω από το οποίο
ο
η μονά
άδα είναι κααταγεγραμμένη στην
υπηρ
ρεσία καταλ
λόγου. Περ
ρισσότερες πληροφορ
ρίες σχετικά
ά με το σσυγκεκριμέννο θέμα
περιέέχονται στηνν αντίστοιχη
η μελέτη για
α την υπηρεσ
σία καταλόγ
γου και τον RADIUS.

ΙΤΥΕ
Ε

24

Π2.13 – v1.1@30/7/2
2012

7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η ΔΙΚΤΥΟΥ
Υ ΠΣΔ
Για ττην διευθυνσ
σιοδότηση το
ου δικτύου π
πρόσβασης η τρέχουσα μελέτη
μ
εκθέέτει δύο διαφ
φορετικές
προσ
σεγγίσεις. Στο
ο υπόλοιπο του
τ κεφαλαίίου εκτίθεται σε λεπτομέέρεια η πρώττη και επικρα
ατέστερη
προσ
σέγγιση η οπ
ποία έχει κα
αταστρωθεί από την αρ
ρχή λαμβάνο
οντας υπόψ
ψη τις τρέχο
ουσες και
μελλοοντικές ανάγγκες του ΠΣ
ΣΔ, ενώ δενν λαμβάνει υπόψη
υ
την μέχρι
μ
τώρα δδιευθυνσιοδό
ότηση σε
επίπεεδο IPv4. Η δεύτερη λύσ
ση εκτίθεταιι στο κεφάλαιο 8 και απ
ποτελεί μια υυβριδική πρ
ροσέγγιση
για εευκολότερη ευθυγράμμισ
ε
ση με την ττρέχουσα κα
ατάσταση το
ου ΠΣΔ, ειδδικά όσον αφ
φορά τις
διευθθύνσεις που χρησιμοποιο
χ
ύνται στο IP
Pv4.

7.1 ΓΕΝΙΚΑ
Με ττον όρο «δ
διευθυνσιοδότηση» ενννοείται ο καθορισμός
κ
των προθ εμάτων κα
αι άλλων
χαρα
ακτηριστικώ
ών κάθε μονάδας του διικτύου πρόσ
σβασης που
υ συνδέεται στο ΠΣΔ Καθώς
Κ
το
δίκτυυο πρόσβασ
σης συνεργγάζεται στεν
ενά και στη
ηρίζεται στο κεντρικόό δίκτυο το
ου ΠΣΔ,
απαιττείται απαρ
ραίτητα συννεργασία μεε την ομάδα
α διαχείριση
ης του κενττρικού δικττύου. Με
αυτό τον τρόπο
ο μπορεί να
α εξασφαλισ
στεί ότι ο σχεδιασμός θα εξυπηρρετεί τρέχου
υσες και
λοντικές δια
αχειριστικές ανάγκες αλλλά και ότι μπορεί να επιτρέψει ττην αποτελεεσματική
μελλ
λειτο
ουργία των τρεχουσών
τ
και
κ μελλονττικών υπηρεσιών του ΠΣ
ΣΔ.
Το π
παρόν κείμεενο ασχολείίται κυρίως με την διεευθυνσιοδόττηση σε ό,ττι αφορά το
ο δίκτυο
πρόσ
σβασης του ΠΣΔ, ήτοι τα προθέμ
ματα που χρ
ρησιμοποιού
ύνται από ττις μονάδες.. Αν έχει
ληφθ
θεί μέριμνα
α ώστε οι όποιες αν αφορές να
α συμπεριλα
αμβάνουν ττις σημανττικότερες
λεπτο
ομέρειες πο
ου αφορούν άλλους τομ
μείς όπως π.χ. η διευθυν
νσιοδότηση του δικτύου
υ κορμού
σε κάθε περίπτω
ωση η πρω
ωταρχική πη
ηγή για αυττά τα στοιχ
χεία είναι φ
φυσικά η ανντίστοιχη
υ παραδοτέο
ου 2.13.
μελέττη εντός του

7.2 ΚΑΤΗΓΟ
ΟΡΙΟΠΟΙΗΣ
ΣΗ ΜΟΝΑΔ
ΔΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΟΠΟ
Ο
ΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
Ν ΠΡΟΘΕΜ
ΜΑΤΩΝ
Για ττον καθορισ
σμό των προ
οθεμάτων κα
αι άλλων χα
αρακτηριστικών που θαα ανατεθούνν σε κάθε
μονά
άδα ή πρόσω
ωπο, σημεία που ενδεχοομένως θα χρ
ρειαστεί να ληφθούν υπ
πόψη είναι:
1.. Η γεωγραφική περιο
οχή
22. Ο NAS που
π αντιστο
οιχεί στην μ
μονάδα (σημ
μειώνεται ότι εν καιρώ θθα υπάρχει στο
σ ΠΣΔ
μονάχα ένας
έ
NAS)
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33. Η ιδιότηττα/κατηγορ
ρία (π.χ. δημ
μοτικό σχολείο, γυμνάσιο, εκπαιδευυτικός, κα)
Στο π
παρελθόν έχχει φανεί όττι η κατηγοοριοποίηση με
μ βάση τα παραπάνω κριτήρια μπορεί να
έχει εξαιρετικά ευεργετική επίδραση σ
στην ευκολία με την οποία
ο
μποροούν να εκτελούνται
ηση των aaccess lists, η ρύθμιση της υπ
πηρεσίας ελέγχου
εργασ
σίες όπως η συντήρη
περιεχομένου, κ.α.
Η πρ
ροτεινόμενη προσέγγιση
η για την δη
ημιουργία κα
ατηγοριών είναι
ε
η δημιιουργία ομά
άδων από
προθ
θέματα (poo
ols) στις οπ
ποίες η τριά
άδα (γεωγρα
αφική περιοχ
χή, NAS, ιδδιότητα) είνα
αι κοινή.
Άρα ένα pool αποτελεί
α
τηνν μικρότερ
ρη ομαδοπο
οιημένη υπ
ποδιαίρεση προθεμάτω
ων μέσα
ΠΣΔ. Τα po
ools των διευ
υθύνσεων τοου ΠΣΔ χωρίζονται σε ελεύθερα ((όπου η τριά
άδα τους
στο Π
δεν έέχει καθορισ
στεί) και σε υπό χρήση
η όπου το καθένα αντισ
στοιχεί σε μμια μοναδική
ή τριάδα.
Με α
αυτό τον τρόπο
τ
το σχήμα
σ
μπορ
ρεί μελλονττικά να πρ
ροσαρμοστεεί στις μελ
λλοντικές
απαιττήσεις του ΠΣΔ οι οποίες όπως εείναι φυσικ
κό δεν είναι επί του πααρόντος γνω
ωστές με
απόλ
λυτη ακρίβεεια. Το μήκ
κος του κάθθε pool δενν καθορίζετα
αι τελεσίδικκα στα πλα
αίσια του
τρέχο
οντος κειμέένου, αλλά σίγουρα θα
α πρέπει να
α είναι αρκεετά μεγάλοο ώστε να επιτρέπει
ε
ουσια
αστικό aggregation (πο
ολύ μικρά po
ools δεν επιιτυγχάνουν κάποιο
κ
ουσιιαστικό όφεελος) και
όχι υυπερβολικά μεγάλο ώσττε το σχήμα
α να μην οδη
ηγείται σε αραιή
α
χρησιμμοποίηση. Αν
Α και το
/48 φ
φαίνεται να
α είναι το κατάλληλο μέγεθος για κάθε po
ool, οι ακριιβείς διαστά
άσεις θα
επαν
νεξεταστού
ύν στο μέλλ
λον και πά
άντα σε συ
υνεργασία με
μ την ομάδδα διαχείριισης του
δικτύύου κορμού
ύ. Η χρήσ
ση του /448 έχει σεε κάθε περίπτωση ταα εξής ση
ημαντικά
πλεο
ονεκτήματα:
Επιτρέπεει την εύκολ
λη διαχείρισ
ση καθώς το
ο 48 συμπίπττει με το όρριο της 3ης άννω κάτω
τελείας (:)
( στον αλφ
φαριθμητικόό συμβολισμ
μό ενός προθ
θέματος.
22. Δεν έχει μεγάλο μέγεθος, οπότεε η ομαδοπο
οίηση (aggre
egation) σε εεπίπεδο /48 περιέχει
6 /56.
μόνο 256
33. Επιτρέπεει την περαιττέρω ομαδοοποίηση σε άλλες
ά
ομάδεες μέχρι το //40.

1..

7.3 ΠΡΟΘΕΜ
ΜΑ ΤΟΥ ΠΣ
ΣΔ
Το Εθνικό Δίκτυ
υο Έρευνας και Τεχνολλογίας έχει επί
ε του παρόντος παρααχωρήσει τη
ην χρήση
8:3400::/40 στο ΠΣΔ,, μετά από
ό αίτημα ττου τελευτταίου. Η
του προθέματος 2001:648
α το μήκος προθέματοςς 40 βασίζετται
δικαιιολόγηση για
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1..

Στο γεγο
ονός ότι για κάθε σχολικ
αι η χρήση εενός /56 (δη
ηλ. 8 bits
κή μονάδα προβλέπετα
μέχρι το 64).
22. Στο γεγο
ονός ότι ο αριθμός τω
ων μονάδωνν σε καμία περίπτωση δεν αναμένεται να
16
ξεπεράσεει τις 65536 (2 ), ακόμα
α και μετά τη
ην παρέλευσ
ση 10 ετών.

Επομ
μένως, για την εξυπηρέττηση των ανναγκών του ΠΣΔ, χρειά
άζεται ένας χώρος μήκους 8+16
bits α
από το 64, ήτοι
ή
( 64 – 24 = ) 40.

7.4 ΥΠΟΔΙΑΙΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟ
ΟΥ ΧΩΡΟΥ
Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣ
ΣΕΩΝ.
Στον παρακάτω
ω πίνακα δίνονται οι υποδιαιρέσ
σεις του χώ
ώρου 2001:6648:3400::/4
40 σε 16
θέματα /44, με τα ενδιά
άμεσα μήκη
η προθεμάτω
ων να φαίνο
ονται στα εενδιάμεσα κελιά
κ
του
προθ
πίνακ
κα. Ο τρόπ
πος με τον οποίο κάθθε πρόθεμα /44 υποδια
αιρείται σε άλλα μεγα
αλύτερου
μήκο
ους προθέμα
ατα μέχρι κα
αι 16 x /48 είίναι ανάλογο
ος.
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Πίνακ
κας 4. Υποδια
αιρέσεις του χώρου
χ
2001:6448:3400::/40
2001:648:3400::/44
2001:648:3
3400::/43
2001:648:3410::/44
20001:648:3400::/42
2001:648:3420::/44
2001:648:3
3420::/43
2001:648:3430::/44
2001:648:34
400::/41
2001:648:3440::/44
2001:648:3
3440::/43
2001:648:3450::/44
20001:648:3440::/42
2001:648:3460::/44
2001:648:3
3460::/43
2001:648:3470::/44
20001:648:3400::/40
2001:648:3480::/44
2001:648:3
3480::/43
2001:648:3490::/44
20001:648:3480::/42
2001:648:34a0::/44
2001:648:3
34a0::/43
2001:648:34b0::/44
2001:648:34
480::/41
2001:648:34c0::/44
2001:648:34c0::/43
2001:648:34d0::/44
20001:648:34c0::/42
2001:648:34e0::/44
2001:648:3
34e0::/43
2001:648:34f0::/44
4

Όπω
ως αναφέρθη
ηκε και προ
οηγουμένωςς, ο χώρος του
τ ΠΣΔ χω
ωρίζεται σε pools προθ
θεμάτων.
Για ττο ΠΣΔ προττείνεται η μιικρότερη πιιθανή ομάδα
α ομοειδών προθεμάτωνν να είναι /4
48. Κάθε
πρόθ
θεμα /48 πεεριέχει 28 προθέματα
π
/56, δηλαδή μπορεί να ομαδοπο ιήσει 256 ομοειδείς
ο
μονά
άδες.

7.5 ΧΡΟΙΑ ΠΡΟΘΕΜΑΤ
Π
ΤΟΣ
Ότανν ένα πρόθεεμα /48 χρη
ησιμοποιηθεεί για μια συ
υγκεκριμένη
η κατηγορίαα ομοειδών μονάδων
μ
(μέχρ
ρι 256 ανά /48), μεταδ
δίδει την «χχροιά» του προς τα πά
άνω στα μικκρότερα πρ
ροθέματα
μέχρι και το /44
4. Για την επιλογή
ε
ενόός προθέματτος /48 για μια άλλη κκατηγορία ομοειδών
ο
μονά
άδων, πρέπεει να αποφεευχθεί στο μ
μέγιστο δυννατό η χρήσ
ση προθεμάάτων που έχ
χουν ήδη
αποκ
κτήσει χροιά
ά. Άρα, σκο
οπός της εισ
σαγωγής τη
ης έννοιας της χροιάς
άς είναι ετερ
ροειδείς
μονά
άδες να λαμ
μβάνουν πρ
ροθέματα //56 από διαφορετικά ανώτερα
α
πρ
ροθέματα.
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Πίνακ
κας 5. Παραγό
όμενη χροιά από
α το 2001:6
648:3400::/48
2001:648::3400::/47

20001:648:3400::/48
20001:648:3401::/48

20001:648:3400::/46
2001:648:3
3402::/47

20001:648:3402::/48
20001:648:3403::/48

2001:648:340
00::/45
2001:648::3404::/47

20001:648:3404::/48
20001:648:3405::/48

20001:648:3404::/46
2001:648::3406::/47

20001:648:3406::/48
20001:648:3407::/48

20011:648:3400::/44
2001:648:3
3408::/47

20001:648:3408::/48
20001:648:3409::/48

20001:648:3408::/46
2001:648::340a::/47

20001:648:340a::/48
20001:648:340b::/48

2001:648:340
08::/45
2001:648:340c::/47

20001:648:340c::/48
20001:648:340d::/48

20001:648:340c::/46
2001:648::340e::/47

20001:648:340e::/48
20001:648:340f::/48

παραπάνω παράδειγμα
α, φαίνεται ότι το 2001:648:3400:::/48 μεταδίδδει το προττιμώμενο
Στο π
είδοςς του (χροιά
ά) μέχρι κα
αι το 2001:6
648:3400::/44, με αποτέέλεσμα τα υυπόλοιπα 155 /48 να
«προ
οτιμούν» να ανατεθούν σε μονάδες που ανήκου
υν στην ίδια κατηγορία..

7.6 ΑΜΟΙΒΑ
ΑΙΑ ΑΠΩΘΗ
ΗΣΗ ΚΑΙ Μ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚ
ΚΕΣ ΕΠΕΚΤ
ΤΑΣΕΙΣ.
Κάθεε νέα μονάδα τοποθετεί το /56 τηςς μέσα στο /48
/ του poo
ol που ανήκεει με τρόπο ώστε να
αφήννει κενά προθέματα μικρότερου μήκους (έέως /47) από
α
τα άλλ
λλα /56 πο
ου έχουν
τοπο
οθετηθεί ήδη
η μέσα του. Για παράδειιγμα, αν μια
α μονάδα λάβει το 2001::648:3400:://56, τότε
ανήκ
κει στο 20011:648:3400:::/49 (μέρος του 2001:6
648:3400::/4
48). Η επόμμενη μονάδα
α που θα
λάβεει πρόθεμα μέσα
μ
από το
ο 2001:648::3400::/48 θα
θ πρέπει (π
προσπαθώντ
ντας να αποφύγει το
2001:648:3400::/49) να λάβει το π ρόθεμα 20
001:648:3400
0:8000::/566, που ανή
ήκει στο
8000::/49. Γενικά, αν ληφθεί υπ
πόψη ότι το 2001:6488:3400::/48 παράγει
2001:648:3400:8
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προθ
θέματα /56 της
τ μορφής 2001:648:34400:xy00::/556, τότε η σειρά
σ
με τηνν οποία τα xy
x πρέπει
να εξξαντληθούν είναι:
1..
2.
3.
4
4.
5.
6
6.
7.
8
8.

00,80
40,c0
0
20,60,a0,e0
10,30,50,70
0,90,b0,d0,f0
08,18,28,38
8,48,58,68,78,8
88,98,a8,b8,c88,d8,e8,f8
04,0c,14,1c,24,2c,34,3c,44
4,4c,54,5c,64,66c,74,7c,84,8c,9
94,9c,a4,ac,b4,bc,c4,cc,d4,dcc,e4,ec,f4,fc
5e,62,66,6a,6e,,72,76,7a,7e,82
2,86,8a,8e,
02,06,0a,0e,12,16,1a,1e,22,,26,2a,2e,32,366,3a,3e,42,46,4aa,4e,52,56,5a,5
b2,b6,ba,be,c2,,c6,ca,ce,d2,d6
6,da,de,e2,e6,e
ea,ee,f2,f6,fa,fee
92,96,9a,9e,a2,a6,aa,ae,b
01,03,05,077,09,0b,0d,0f,111,13,15,17,19,1b,11d,1f,21,23,25,277,29,2b,2d,2f,31,33,35,37,39,3bb,3d,3f,41,43,45,47,49,4b
,4d,4f,51,533,55,57,59,5b,5d
d,5f,61,63,65,667,69,6b,6d,6f,71,73,75,77,79,7b,7d,7f,81,83,885,87,89,8b,8d
d,8f,91,93,
95,97,99,9b,9d,9f,a1,a3,a5,a7,a9,ab,ad,aaf,b1,b3,b5,b7,b
b9,bb,bd,bf,c1,c3,c5,c7,c9,cbb,cd,cf,d1,d3,d5
5,d7,d9,db,
d,ef,f1,f3,f5,f7,ff9,fb,fd,ff
dd,df,e1,e33,e5,e7,e9,eb,ed

Υπό συγκεκριμέννες συνθήκεες, είναι δυννατό η 7η και 8η ομάδα
α παραπάνω
ω να μην απ
ποδοθούν
ά να μείνουνν κενές. Η παραπάνω
π
μ
μεθοδολογία
α μπορεί να ακολουθηθε
α
εί αν κριθεί ότι είναι
αλλά
δυνα
ατό στο μέλ
λλον να απα
αιτηθεί το //56 να επεκ
κταθεί π.χ. στο αντίσττοιχο /54 χωρίς να
χρεια
αστεί ξανά αριθμοδότ
τηση. Βλέπεε π.χ. το παρ
ράδειγμα το
ου επόμενουυ πίνακα:
Πίνακ
κας 6. Παράδειγμα ομαδοπ
ποίησης τεσσ
σάρων /56 σε ένα
έ /54

2001:64
48:3400:040
00::/56
2001:64
48:3400:050
00::/56

2001:648
8:3400:04400::/54
2001:64
48:3400:060
00::/56
2001:64
48:3400:070
00::/56

7.7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΙΣΗ ΧΩΡΟ
ΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝ
ΝΣΕΩΝ
Ιδιαίττερη μέριμννα πρέπει να
α δοθεί στηνν εισαγωγή και
κ χρήση εν
νός εργαλείίου που θα επιτρέπει
ε
την δ
διαχείριση και
κ καταγρα
αφή της χρή
ήσης του διικτυακού χώ
ώρου από ττις διάφορεςς ομάδες
που συμμετέχου
υν στο έργο
ο. Επί του παρόντος για
γ την δια
αχείριση τουυ συνολικού
ύ χώρου
θύνσεων η προδιαγραφ
π
άλληλου εργγαλείου δεν εμπίπτει σττους σκοπού
ύς αυτής
διευθ
ή του κατά
της μ
μελέτης, εκττός φυσικά από την πρ
ροφανή προ
οτροπή ότι θα
θ πρέπει ννα υποστηρίίζει IPv6.
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Σε εεπίπεδο ανά
άθεσης προ
οθεμάτων σ
σε μονάδες,, ενδέχεται να χρειασστεί η επιπ
πρόσθετη
δημιο
ουργία κάπ
ποιου απλο
οποιημένου εργαλείου που να απαριθμεί
α
((με την σεειρά που
περιγγράφηκε σττις προηγού
ύμενες παρ
ραγράφους) τα προθέμ
ματα και ττις μονάδεςς και να
δημιο
ουργεί συνδ
δυασμούς ένα
έ
προς έένα με αυττές.

Οι ακ
κριβείς ανάάγκες ενός τέτοιου

εργαλ
λείου ενδεχχομένως να φαίνονται
φ
α
απλές στην θεωρία,
θ
αλλ
λά αναμένετται η εφαρμο
ογή στην
πράξξη να αναδεείξει απαιτήσ
σεις που δεεν είναι εύκολο να προ
οβλεφθούν. Για τον λόγο αυτό,
γίνετται ειδική μννεία στο σημ
μείο αυτό ποου να επιτρέέπει την τρο
οποποίηση κκαι εμπλουττισμό του
παρό
όντος κεφαλ
λαίου σε ό,ττι αφορά τυυχόν εργαλεεία διαχείρισ
σης χώρου δδιευθύνσεωνν που θα
χρησ
σιμοποιηθού
ύν.
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8. ΕΝΑΛΛΑΚΤΤΙΚΗ ΛΥΣΗ
Η ΓΙΑ ΤΗΝ Δ
ΔΙΕΥΘΥΝΣ
ΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚ
ΚΤΥΟΥ ΤΟΥ
Υ ΠΣΔ
8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΓΗ
Αντί του πλήρου
υς επανασχεεδιασμού τοου σχήματοςς διευθυνσιο
οδότησης τοου IPv6 για
α το ΠΣΔ
που περιγράφηκ
κε στο κεφ
φάλαιο 7, σ
στο παρόν κεφάλαιο περιγράφετ
π
ται μια απλ
λούστερη
υβριδ
δική λύση η οποία λαμ
μβάνει υπόψ
ψη την σημ
μερινή συμπ
πληρωματικήή διευθυνσιιοδότηση
των μ
μονάδων το
ου σχολικού δικτύου μεε διευθύνσειςς από το υπ
ποδίκτυο 10. 0.0.0/8. Ειδ
δικότερα,
τα ση
ημεία ιδιαιτέέρου ενδιαφ
φέροντος είνναι τα εξής:
1..

Το γεγοννός ότι οι μο
ονάδες σήμ
μερα διαθέτο
ουν και διευ
υθύνσεις μέσσα από τον ιδιωτικό
χώρο 10.0.0.0/8.
22. Το γεγοννός ότι η χρ
ρήση του δικ
κτύου 10.0.0
0.0/8 είναι ήδη
ή κατατεττμημένη με βάση τις
κατηγορίες των μονά
άδων (πρωττοβάθμια, δεευτεροβάθμ
μια, διοικητικκή).
33. Το γεγοννός ότι το αναγνωριστικ
α
κό (“id”) τη
ης κάθε μονάδας εντός του 10.0.0.0
0/8 είναι
ένας αριθ
θμός μήκους 16 bits (10
0.x.y.0/24 αννά μονάδα όπου
ό
x.y είνααι το 16 bit ID).
I

8.2 ΑΝΤΙΣΤΟ
ΟΙΧΙΣΗ ΙΔΙΙΩΤΙΚΟΥ Χ
ΧΩΡΟΥ IPV4 ID ΣΕ IP
I V6.
Εφόσ
σον το ID κάθε μονάδα
ας είναι ήδη καθορισμέννο και γνωσ
στό, είναι λοογικό να αναζητηθεί
μέθοδος που να επιτρέπει τη
ην χρήση τοου 16 bit αυττού αριθμού
ύ για το IPv6
v6. Όπως πρ
ροκύπτει,
ώρος 2001:6
648:3000::/4
40 δίνει τηνν δυνατότη
ητα χρήσης
ς αυτού τουυ αριθμού για την
ο χώ
δημιο
ουργία ενόςς μοναδικο
ού προθέμα
ατος ανά μονάδα,
μ
λαμβάνοντας φυσικά υπ
πόψη το
γεγοννός ότι 56--40=16. Με αυτό τον τρόπο, η διευθυνσιοδ
δότηση για το IPv6 του
τ
ΠΣΔ
εκμετταλλεύεται την εργασία
α που έχει γγίνει ήδη για
α τον ιδιωτικ
κό χώρο κααι την εφαρμ
μόζει για
τον εεαυτό της.
Το σ
σχήμα διευ
υθύνσεων που
π
τελικά θα χρησιμοποιείται από το Π
ΠΣΔ θα πρ
ρέπει να
περιλ
λαμβάνει χώ
ώρο και για άλλους σκοοπούς από τους παραπά
άνω όπως λ..χ. τις συνδέέσεις του
δικτύύου κορμού, τα υποδίκ
κτυα των daata centers του ΠΣΔ κ.α. Άρα, ο χχώρος των IDs που
προκ
κύπτουν με την διαδιικασία που περιγράφη
ηκε πρέπει συνεπώς να αφήνει αρκετά
προθ
θέματα ελεύθερα για αυτούς τους σ
σκοπούς.

8.3 ΠΛΕΟΝΕΕΚΤΗΜΑΤΑ
Α ΚΑΙ ΜΕΙΟ
ΟΝΕΚΤΗΜ
ΜΑΤΑ
Η χχρησιμοποίη
ηση του σχήματος
σ

διευθυνσιοδ
δότησης που
π
περιγρράφηκε πα
αραπάνω,

παρο
ουσιάζει τα εξής
ε
σημανττικά πλεονεκ
κτήματα:
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1..

Επιτρέπεει την χρησ
σιμοποίηση α
ησης η οποίία έχει ήδη γίνει και βρίσκεται
β
αριθμοδότη
υπό χρησ
σιμοποίηση..
22. Επιτρέπεει την ένα προς ένα αντιστοίχισ
ση των ιδιω
ωτικών διευυθύνσεων IP
Pv4 που
χρησιμοπ
ποιεί μια μο
ονάδα με τοον IPv6 χώρο της. Αυττό σημαίνειι ότι δυνητικά ότι η
χρησιμοπ
ποίηση IPv6
6 μπορεί να γγίνει με statteless τρόπο
ο σε συσκευέές όπως το CPE.
C
33. Σε μονάδ
δες που δενν διαθέτουνν εξοπλισμό που να δίν
νει εγγενή σσυνδεσιμότη
ητα IPv6,
είναι δυννατό να χρ
ρησιμοποιηθθούν άλλεςς συσκευές εντός μοννάδας οι οπ
ποίες θα
ρυθμίζοννται αυτόματα και με sttateless τρόπ
πο και θα πα
αρέχουν οι ίδιες συνδεσ
σιμότητα
μέσω κάπ
ποιου μηχαννισμού μετά
άβασης, π.χ.. 6rd (βλέπεε παράγραφοο 9.1)

Εκτό
ός από τα παραπάνω
π
πλεονεκτήμα
π
ατα, η μεθο
οδολογία αυτή δυστυχώ
ώς υποφέρει από τα
εξής προβλήματτα:
1..

Η ομαδο
οποίηση τωνν προθεμάτω
ων όπως έχεει περιγραφ
φεί στην παρράγραφο 7.2
2 μάλλον
δεν είναιι εφικτή με το σχήμα π
που περιγρά
άφεται σε αυ
υτό το κεφάάλαιο. Επομ
μένως, τα
αντίστοιχχα πλεονεκττήματα που προκύπτου
υν δεν υφίστανται.
22. Πιθανές τρέχουσεςς αλλά κα
αι μελλονττικές δυσκ
κολίες πουυ προκύπτο
ουν από
ώρου των IIPv4 IDs και
κ των λοιπών χρήσεω
ων του χώρου των
συγκρούσεις του χώ
άτων IPv6 (π.χ. dataa centers, PPP links, backbonee links). Καθώς
Κ
η
προθεμά
διευθυνσ
σιοδότηση το
ου ιδιωτικούύ χώρου έχεει γίνει χωρίς να ληφθοούν υπόψη οι
ο λοιπές
ανάγκες που αναφέέρονται στηνν παράγραφ
φο 8.2, απα
αιτείται λεπττομερέστερη
η μελέτη
δ
αν η εξυπ
πηρέτηση τω
ων λοιπών αναγκών (π
προθέματα που δεν
για να διαπιστωθεί
κατάλήγγουν σε μονά
άδες) είναι ή όχι προβλη
ηματική.
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9. ΕΞΥΠΗΡΕΤΤΗΣΗ ΜΟΝ
ΝΑΔΩΝ ΜΕ
ΕΣΩ ΜΗΧΑ
ΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
Μ
ΗΣ
9.1 ΓΕΝΙΚΑ
Για μ
μονάδες όπο
ου για ποικίίλους λόγουυς (π.χ. βλάβη ή απώλεεια του CPE
E που έχει δο
οθεί από
το ΠΣΔ) η χρήσ
ση εγγενούς IPv6 είναι α
αδύνατη, είνναι δυνατό να
ν εξεταστεεί σε επίπεδο ΠΣΔ η
ση κάποιου μηχανισμού
ύ μετάβασηςς για την παροχή συνδ
δεσιμότηταςς. Το επικρα
ατέστερο
χρήσ
σχήμ
μα για την επίτευξη
ε
αυτού του στόόχου είναι η εγκατάσταση ενός μμικρού tunn
nel client
μέσα
α στην μοννάδα ο οπο
οίος μπορεεί ενδεικτικ
κά να χρησ
σιμοποιήσει ένα από τα εξής
πρωττόκολλα:
1..
22.
33.
4
4.
55.

SixXS ( 6in4
6
+ AYIYA
A)
6in4 + TS
SP
6in4
6to4
6RD

Ο tunnel client αποκαθιστά
ά σε όλες τιις περιπτώσ
σεις σύνδεση
η με το IPv66 internet μέσα
μ
από
οιου είδους tunnel
t
και ακολούθως
α
ανακοινώνεει τον εαυτό
ό του σαν IP
Pv6 router στο
σ ή στα
κάπο
LAN που είναι συνδεδεμένο
σ
ος. Σαν υποψ
ψήφιοι tunn
nel clients αναφέροντα
α
αι ενδεικτικά
ά οι εξής
πτώσεις:
περιπ
11.
22.
33.
4
4.
55.

Κάποιοςς οικιακός ro
outer με cusstom firmwaare, π.χ. Lin
nksys με OpeenWRT
Κάποιοςς οικιακός ro
outer με το εργοστασια
ακό firmware, π.χ. AVM
M Fritz!Box.
Κάποιο access
a
pointt με custom
m firmware, π.χ.
π Microtiik Groove μεε OpenWRT
T.
Κάποιο CPE
C ειδικά κατασκευασ
κ
σμένο για το
ον σκοπό αυ
υτό, π.χ. goggoCPE.
Κάποιο VMWare im
mage με το κατάλληλο λειτουργικό
ό και εγκαττεστημένο λογισμικό
άποιο VMW
Ware Player μέσα στην μονάδα
μ
που εκτεελείται σε κά
6
6. Κάποιο PC
P με το κα
ατάλληλο λεειτουργικό και
κ εγκατεσττημένο λογισ
ισμικό
Για την περίπττωση του tunnel
t
servver, οι επιιλογές αλλά
άζουν ριζικκά ανάλογα
α με το
ου έχει επ
πιλεγεί. Σε πολλές περιπτώσεις
π
είναι απααραίτητη η αγορά
πρωττόκολλο πο
ειδικευμένου υλ
λικού για το
ον συγκεκριιμένο σκοπό
ό (π.χ. gogo
oSERVER), ενώ σε άλλ
λες είναι
σότερες λειττουργίες να εκτελεστούνν από συνηθ
θισμένους roouters (π.χ. 6to4).
εφικττό οι περισσ
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9.2 ΔΡΟΜΟΛ
ΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ TUN
NNELS
Στηνν περίπτωση
η που μέσ
σα στο δίκττυο του ΠΣΔ
Π
υπάρχο
ουν ταυτόχχρονα πελά
άτες που
προέέρχονται από
ό εγγενείς συνδέσεις
σ
IP
Pv6 και άλλο
οι πελάτες που
π προέρχοονται από συνδέσεις
σ
μέσω
ω tunnel, είναι
ε
πιθανό
ό να μην μπορούν πελάτες
π
καιι από τις δδύο κατηγο
ορίες να
χρησ
σιμοποιήσου
υν προθέματτα μέσα απόό τις ίδιες ομάδες.
ο
Αν το πρόθεμαα που έχει ανατεθεί
στην κάθε μονάδ
δα θα μπορ
ρούσε εν δυννάμει να εμφανιστεί πίσ
σω από το σσημείο τερμ
ματισμού
AS) ή πίσω από το σημ
μείο τερματισ
σμού του tu
unnel, όπως είναι φυσικ
κό τα δύο
PPP (δηλ. τον NA
ά σημεία θα πρέπει να συμμετέχου
σ
υν σε ένα πρ
ρωτόκολλο δρομολόγησσης ώστε ανά
α πάσα
αυτά
στιγμ
μή να είναι γνωστό
γ
που
υ βρίσκεται το κάθε ένα από τα πολλές χιλιάάδες προθέμ
ματα των
μονά
άδων. Στην περίπτωση
π
που
π το εσωττερικό πρωττόκολλο δρο
ομολόγησηςς του ΠΣΔ κριθεί
κ
ότι
δεν μ
μπορεί να χειριστεί
χ
τονν τυχόν μεγγάλο αριθμ
μό από routtes που θα παράγεται από ένα
τέτοιιο δυναμικό
ό σχήμα κα
αι είναι απα
αραίτητη η επίτευξη καλύτερου aaggregation για την
σταθ
θερότητα του δικτύου, τότε
τ
είναι δδυνατό να επιλεχτεί
ε
ένα
α ξεχωριστόό IPv6 addrress pool
ην εξυπηρέττηση των tu
unnels.
για τη
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10. ΕΞΥΠΗΡΕΤΤΗΣΗ ΜΟΝ
ΝΑΔΩΝ ΜΕ
ΕΣΩ BRIDG
GING MOD
DE (RFC14
483)
Μονά
άδες που, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 9 δεν διαθέττουν πλέον CPE που να
α μπορεί
να χρ
ρησιμοποιήσ
σει σύνδεση
η IPv6, μπορ
ρούν εναλλα
ακτικά κάπο
οιου μηχανιισμού μετάβ
βασης να
χρησ
σιμοποιήσου
υν το υπάρχον CPE πουυ διαθέτουν σε συνδυασ
σμό με κάποοια άλλη συ
υσκευή η
οποία
α υποστηρίζζει IPv6 και διαθέτει τηνν δυνατότηττα να κάνει PPPoE.
P

10.1 PPPOE ΚΑΙ BRIDG
GING.
Στα π
πλαίσια του
υ RFC1483 brridging, μια
α συσκευή CPE
C μπορεί να
ν γεφυρώσσει το εσωτεερικό της
LAN με το WAN
N uplink τηςς, επιτρέπονττας σε άλλεες συσκευές που βρίσκοονται εντός του LAN
να εκ
κκινήσουν συνόδους
σ
PP
PP over Eth
hernet με το
ον BRAS στη
ην άλλη άκκρη του upliink. Από
την ο
οπτική γωνία
α του BRAS
S το σχήμα α
αυτό δεν έχεει καμμία διιαφορά με ττην περίπτω
ωση όπου
το ίδ
διο το CPE εδραιώνει
ε
ένα σύνδεσμ
μο PPPoE μαζί του. Από την οπτικκή του πελά
άτη/CPE,
κάπο
οια τρίτη συ
υσκευή (ικα
ανή για PPP
β
στο
σ LAN τοου CPE εκττελεί την
PoE) που βρίσκεται
αλλη
ηλουχία εκκ
κίνησης του PPPoE σανν ο PPPoE server
s
να βρίσκεται πρραγματικά μέσα
μ
στο
LAN. Στην πραγγματικότητα
α τα πακέτα του PPPoE (PADI – iniitiation /PA
ADO – offer /PADR αι από το LA
AN interface
e στο WAN (ATM) interface και
requeest/PADS – session) ανντιγράφοντα
ανάπ
ποδα, ταξιδεεύοντας από
ό και προς τον BRAS. Άρα εντέλει η σύνοδοος PPP εδραιώνεται
ανάμ
μεσα στον BRAS
B
και την
τ
τρίτη σ
συσκευή, εννώ το ενδιά
άμεσο CPE απλά εκτελ
λεί χρέη
γέφυυρας ανάμεσ
σα σε Etherrnet και AT
TM/AAL5. Ουσιαστικά,
Ο
η μοναδικήή διαφορά ανάμεσα
CPE είναι ότι το τελευτα
αίο διαθέτει DSL interfa
ace ενώ η
στην τρίτη συσκευή και ένα κανονικό C
ο του PPPooE και του RFC1483
πρώττη διαθέτει μονάχα Ethernet inteerface. Με την μέθοδο
bridgging, η απου
υσία DSL intterface μπορ
ρεί να παρα
ακαμφθεί.

10.22 IPV6 ΜΕΕ PPPOE
Αν σττο παραπάννω σχήμα, η τρίτη συσκ
κευή έχει τηνν δυνατότηττα PPPv6 κααι prefix dellegation,
τότε η σύνοδος PPP που εδ
δραιώνει μπ
πορεί να συμ
μπεριλαμβάν
νει κανονικκά την φάση
η IPCPv6
(βλέπ
πε παράγρα
αφο 2.3) και
κ ακολούθθως η συσ
σκευή μπορεί να ζητήσσει από το
ον BRAS
προθ
θέματα IPv6 μέσω DHC
CPv6 prefix d
delegation όπως
ό
συνήθως.
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ND
DRA and
DH
HCPv6 PD

PPPoEE

BR
RA S

RF
FC1483
b
bridge

CPE
E w/ IPv
v6
Home LA
AN

NDRA
with delegated
d
prefix

Εικόν
να 3. Επεξήγησ
ση της λειτου
υργίας του συ
υνδυασμού της ικανής για PPPv6
P
συσκευυής και του RFC1483
R
bridg
ge
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11. ΕΞΑΝΤΛΗΣΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩ
ΩΝ IPV4
Μια επιπρόσθεττη κατεύθυ
υνση η οπ
ποία πρέπειι να τύχει ιδιαίτερης μέριμνας, είναι η
μελλ
λοντική εξάνντληση των διευθύνσεω
ων IPv4. Όπω
ως είναι γνω
ωστό, καθώςς οι διευθύννσεις που
μπορ
ρούν να προ
οκύψουν απ
πό τα 32 bitts του πρωττοκόλλου IPv4 είναι σσχετικά λίγεες για να
καλύύψουν τις αννάγκες του σημερινού
σ
κ
κόσμου, η επ
πικείμενη εξξάντλησή τοους έχει ήδη
η αρχίσει
σήμεερα να δημιο
ουργεί προβ
βλήματα εξυυπηρέτησηςς των αναγκ
κών των διααφόρων οργγανισμών
από ττα Regionall Internet Re
egistries. Επ
πομένως είνα
αι δυνατό οι μελλοντικέές ανάγκες του
τ ΠΣΔ
να μη
ην μπορούν να εξυπηρετηθούν απόό το Ευρωπα
αϊκό RIR (RIPE).
Είναιι επομένως σημαντικό να κριθεί σ
σε ποιο βαθμ
μό το πρόβλημα της εξξάντλησης του
τ IPv4
επηρ
ρεάζει το ΠΣ
ΣΔ και να διιερευνηθούνν τα μέτρα και οι τεχνο
ολογίες που είναι ή θα είναι
ε
στο
μέλλ
λον διαθέσιμ
μες για την επίλυσή
ε
του.. Ενδεικτικά
ά αναφέρεται ότι ενδεχχόμενη αδυναμία του
ΠΣΔ να προμηθ
θευτεί νέες διευθύνσειςς IPv4 μπορεί να οδηγ
γήσει στην ανάγκη υιο
οθέτησης
τεχνο
ολογιών όπ
πως το Dua
al Stack Liite (DS-Lite, RFC6333
3). Φανερά μια τόσο δραστική
δ
αλλα
αγή και η συνεπαγόμ
μενη προμή
ήθεια εξοπ
πλισμού πο
ου συνεπάγγεται δεν αποτελεί
α
αντικ
κείμενο του παρόντος έργου,
έ
αλλά
ά η επισήμαννση τυχόν μελλοντικών
μ
ν προβλημά
άτων που
θα π
προκύψουν στην λειτο
ουργία του ΠΣΔ και η διατύπω
ωση προτάσσεων είναι φανερά
απαρ
ραίτητη.
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12. D
DNS
12.1 DNS TRA
ANSPORT
Σήμεερα το ΠΣΔ διακινεί όλ
λη την κίνησ
ση DNS πάννω από IPv4
4, ακόμα κααι για ερωτήσεις που
κατα
αλήγουν σε απάντηση που περιλα
αμβάνει εγγγραφές DNS που σχεττίζονται με το IPv6
(ΑΑΑ
ΑΑ). Για τηνν δημιουργία
α ενός δικτύύου που μπο
ορεί να λειτουργήσει ενντελώς πάνω
ω από το
πρωττόκολλο IPvv6 πρέπει να
α ενεργοποιιηθεί η χρήσ
ση DNS πάν
νω από IPv6
v6 transportt, για την
οποία
α και απαιτο
ούνται μια σειρά
σ
από ρυυθμίσεις στο
ους NAS και τα CPE τουυ ΠΣΔ.
Για ττην χρήση το
ου DNS, προ
οβλέπεται η χρήση:
1.. DHCPv6
6 Stateless Service (RFC
C3736)
22. NDRA DNS
D
Option (RFC 5006,, 6106)
Αν κ
και προτείνεεται η χρήσ
ση και τωνν δύο μεθόδων σε όλα
α τα σημείία (NAS-CP
PE, CPEυποδ
δίκτυα), καττ’ εξαίρεση στην περίίπτωση CPE
Es που δεν
ν υποστηρίζζουν (λόγω
ω παλιού
λογισ
σμικού) το RFC5006, προβλέπετα
αι η χρήση μονάχα DHCPv6
D
staateless. Τα stateless
αι:
optio
ons που μπο
ορούν να εισ
σαχθούν είνα
1.. DNS recu
ursive name
e servers
22. DNS search list (π.χ
χ. sch.gr)
33. SIP serveer(s) (SIP se
erver + SIP domain nam
me) (βλέπε υπηρεσία ττηλεδιάσκεψ
ψης ΠΣΔ
στην σχεετική δράση του ΣΤΗΡΙ ΖΩ)
4
4. NTP servver(s) (RFC55908).
Σχετικά με τα DNS
D
recordss (ΑΑΑΑ, P
PTR) που θα
α εισαχθούν
ν, ο αναγνώ
ώστης παραπ
πέμπεται
αντίστοιχο κείμενο
κ
για την
τ υπηρεσίία DNS του ΠΣΔ.
στο α

N D RA
R w/ ‘O’t her
h opt ions flag =1

BR
RA S

DH CPv6 res
D
sponse
cont aining
g DN S
ser ver s

CPE

H om
o e LA N clien
nt s
issue DH CPv6
6
st at eless reques
st s

Εικόν
να 4. Τυπική αλληλουχία
α
γιια την γνωστο
οποίηση των εξυπηρετητώ
ών DNSv6 στο
ο LAN του CPE
E
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12.2 ZONES
Η δη
ημιουργία αννάποδων (re
everse) ζωννών DNS μεε τον συνηθισμένο τρόπ
πο που ακολ
λουθείτο
για ττο IPv4 παρ
ρουσιάζει συγκεκριμένε
σ
ες δυσχέρειιες, οι οποίίες σχετίζοννται με το τεράστιο
τ
πλήθ
θος των πιθανών διευθύ
ύνσεων IPv6
v6 που μπορ
ρεί να έχει ένα
έ σχετικάά μικρό κομ
μμάτι του
δικτύύου πίσω απ
πό ένα CPE. Η τελική λλύση και η μεθοδολογία
μ
α επίλυσης π
που θα ακολ
λουθηθεί
σε κά
άθε περίπτω
ωση θα δοθ
θεί από τηνν υπεύθυνη ομάδα για την υπηρεεσία DNS, οπότε
ο
το
παρό
όν κείμενο δεν
δ περιέχειι λεπτομέρεειες ως προς αυτό το θέμα.
θ
Διαφααίνεται εντο
ούτοις με
σχετιικά μεγάλη
η βεβαιότητα η ανάγγκη εισαγω
ωγής σε υπ
πηρεσία κάάποιου μηχ
χανισμού
δυνα
αμικής παρ
ραγωγής ον
νομάτων η οποία θα πρέπει να υλοποιηθείί από την υπεύθυνη
υ
ομάδ
δα προγραμ
μματιστικά. Σε αντίθετη
η περίπτωσ
ση, ακόμα και
κ ένα απλλό LAN περ
ριέχει 264
πιθαννές διευθύνσ
σεις για του
υς hosts, πρ
ράγμα που κάνει
κ
την χρ
ρήση στατικκής ανάποδη
ης ζώνης
αδύνατη.
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13. ΜΗΤΡΟΠΟ
ΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΙΚΤΥΑ.
Στηνν περίπτωση
η των μονά
άδων που σ
συνδέονται με συνδέσμ
μους MAN στο ΠΣΔ, η κύρια
σύνδεση κάθε μονάδας είνα
ποια μητροπολιτική
αι μια σύνδεεση metro Ethernet
E
πά
άνω από κάπ
μολογητή τη
ης κάθε μηττροπολιτικής
ς μονάδας υυπάρχει ταυ
υτόχρονα
σύνδεση. Επίσης, στο δρομ
διαθεσιμότη
ητα κάποιο
ος εφεδρικ
κός σύνδεσ
σμος (π.χ. DSL). Ο σύνδεσμοςς αυτός
σε δ
ενεργγοποιείται αν
α η πρωτεύουσα σύννδεση υποσ
στεί βλάβη.. Καθώς επ
πί του παρ
ρόντος η
διαχεείριση των μονάδων με
μ αυτού τοου είδους τις
τ συνδέσεεις εκτελείτται από τηνν ομάδα
διαχεείρισης του δικτύου κορμού του Π
ΠΣΔ, θα απα
αιτηθεί συνεεργασία γιαα τον καθορισμό του
σχήμ
ματος μέσα από το οποίο οι μητροπ
πολιτικές συ
υνδέσεις θα
α είναι συνδεεδεμένες σττο δίκτυο
IPv6 του ΠΣΔ.
Το σ
σχήμα που φέρεται σαν
σ
πιθανόττερο για τη
ην ενεργοποίηση του IPv6 σε αυτές
α
τις
συνδέσεις αποκ
κλίνει ελαφ
φρά από τοο σχήμα το
ου DHCPv6 prefix d
delegation που
π
έχει
περιγγραφεί σε αυτό
α
το κείμενο. Αντίί για prefix delegation
n, η μονάδαα διαθέτει δικό
δ
της
loopb
back interfaace και εδραιώνει γειτννίαση OSPF
Fv3 με το εκ
κάστοτε upllink της. Οπότε,
Ο
τα
υποδ
δίκτυα της μονάδας
μ
ανα
ακοινώνοντα
αι από την ίδ
δια μέσω το
ου πρωτοκόλλλου δρομο
ολόγησης
και δ
δεν χρειάζετται να καθορ
ριστούν μέσ
σω DHCPv6. Η φανερή απώλεια σττην περίπτω
ωση αυτή
είναι ότι ο διαχειριστής χρειάζεται να κ
καθορίζει τη
ην αριθμοδότηση της μοονάδας χειρ
ροκίνητα,
αντίθεση με την περίπττωση του p
prefix deleg
gation όπου
υ όλα είναιι καθορισμέένα στην
σε α
υπηρ
ρεσία καταλόγου.
Σε πεερίπτωση που
π κριθεί αναγκαίο,
α
είνναι πιθανό να
ν διερευνη
ηθεί η δυναττότητα DHC
CPv6 PD
και σ
στην περίπτω
ωση των μο
ονάδων αυτώ
ών, τόσο για την MAN
N σύνδεσή τοους όσο κα
αι για την
εφεδ
δρική.
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14. ΠΡΟΔΙΑΓΡ
ΡΑΦΕΣ CPE
E
Για μ
μελλοντικέςς αγορές CP
PE που μπορ
ρεί να χρησ
σιμοποιηθού
ύν από μονάάδες ή πρόσ
σωπα, το
RFC 6204 (Basic Requirem
ments for IP
Pv6 Custom
mer Edge Ro
outers) περιιγράφει τις βασικές
Π
, μια βελτιιωμένη εκδ
δοχή του
απαιττήσεις από μια συσκεευή τέτοιουυ είδους. Παράλληλα,
προττύπου αυτο
ού είναι διιαθέσιμη σ
σαν draft-ieetf-v6ops-62
204bis-09 κκαι αναμέννεται να
ορισττικοποιηθεί το καλοκα
αίρι του 20112. Υπό το πρίσμα της
ς μελλοντικκής εξάντλησης των
διευθ
θύνσεων IPvv4, τονίζεταιι ότι ανάμεσ
σα στις δυνα
ατότητες πο
ου θα προδιααγραφούν θα πρέπει
απαρ
ραίτητα να είναι
ε
και μηχ
χανισμός μεετάβασης (β
βλ. παραπάνω).
Παρα
ακάτω δίνετται ένας ενδ
δεικτικός κα
ατάλογος μεε CPEs που είναι διαθέέσιμα στην ελληνική
ε
αγορ
ρά και επιτρ
ρέπουν τις περισσότερε
π
ες (όχι πάνττα όλες) από τις απαιτοούμενες λειιτουργίες
για μ
μια μονάδα του
τ ΠΣΔ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A
AVM Fritz!B
Box 7270
G
Gennet Oxyg
gen
C
Cisco 887/88
86
Z
ZTE ZXDSL 931VII (*)
H
Huawei HG5530
M
MicroTik RB
B750
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15. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η πο
ολιτική ασφαλείας που ισχύει σήμεερα για το IP
Pv4 δίκτυο πρόσβασης
π
του ΠΣΔ θα πρέπει
στα π
πλαίσια του
υ τρέχοντοςς έργου να αποτυπωθεεί και στο IPv6. Αυτό σημαίνει όττι π.χ. οι
accesss lists θα πρέπει
π
να μεταφραστού
μ
ύν μια προςς μια από IPv4 σε IPv66 με την ανντίστοιχη
λειτο
ουργία.
Σε δεύτερη φάσ
ση, ενδέχετα
αι να χρεια
αστούν σημαντικές τρο
οποποιήσειςς και επεμβ
βάσεις οι
στοιχούν στις διαφορέςς που έχει το IPv6. Γιια παράδειγγμα, το γεγονός ότι
οποίεες να αντισ
σήμεερα οι περισ
σσότερες μο
ονάδες χρησ
σιμοποιούν NAT,
N
δημιο
ουργεί ένα αακούσιο fire
ewall στο
σημεείο που αυτό εφαρμό
όζεται. Καθ ώς στο IP
Pv6 δεν απ
παιτείται πλλέον NAT, τα ίδια
χαρα
ακτηριστικά ασφαλείαςς θα πρέπεει να αναπα
αραχθούν είτε με acceess lists ή με άλλα
παρό
όμοια μέσα.
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16. IIPV6 MULLTICAST
Το π
παρόν κείμεενο ασχολείται με τηνν λειτουργία
α του IPv6 multicast μονάχα στο
ο δίκτυο
πρόσ
σβασης. Για περισσότερ
ρες λεπτομέρ
ρειες σχετικ
κά με τον σχ
χεδιασμό κααι την υλοπο
οίηση του
IPv6 στο δίκτυο κορμού του
υ ΠΣΔ, ο ανναγνώστης παραπέμπετται στην μελλέτη της υπ
πεύθυνης
ην μελέτη αυτή
α
ομάδαςς.
για τη
Καθώ
ώς η τοπολ
λογία με τη
ην βοήθεια της οποίαςς λαμβάνου
υν συνδεσιμμότητα τα CPE
C
των
μονά
άδων του ΠΣ
ΣΔ είναι τοπ
πολογία χωρ
ρίς κύκλουςς και διακλα
αδώσεις (με πιθανή εξαίρεση τις
μονά
άδες με metrro Ethernet)), δεν είναι α
απαραίτητη η συμμετοχ
χή του εκάσστοτε CPE σε κάποιο
PIM (protocol in
ndependentt multicast)) cloud. Η διαπίστωση
δ
αυτή όπωςς θα φανεί επιτρέπει
ε
απλο
ούστερη υλο
οποίηση στο
ο CPE, ευκοολότερη ρύθ
θμιση των συσκευών
σ
εκκατέρωθεν της DSL
σύνδεσης και περισσότερη ασφάλειια στην υλ
λοποίηση του
τ
PIM ccloud (εφόσον δεν
μετέχουν τα CPEs).
συμμ
Η λύύση που προ
οτείνεται για
α το ΠΣΔ σ
σε ό,τι αφορ
ρά την συνδ
δεσιμότητα IPv6 multicast των
CPEss των μονά
άδων είναι η υλοποίη ση του μηχανισμού IGMP/MLD Proxying η οποία
περιγγράφεται σττο RFC 4605 με τίτλοο “Internet Group Ma
anagement Protocol (IIGMP) /
Multticast Listener Discov
very (MLD
D)-Based Multicast
M
Fo
orwarding”. Στα πλαίίσια του
μηχα
ανισμού αυτο
ού, το CPE παίζει
π
τον ρ
ρόλο του rou
uter για τα downstream
d
m συσκευές που
π είναι
μέσα
α στα LAN του
τ και τον ρόλο του ho
ost για το PPP
P upstream interfacee που τον συ
υνδέει με
τον N
NAS. Άρα, το
τ CPE κρα
ατάει λογαρ ιασμό των groups
g
στα οποία οι doownstream πελάτες
του έέχουν ζητήσ
σει συνδρομή
ή στα οποία
α και κάνει το
ο ίδιο συνδρ
ρομή από τοο upstream interface
i
του. Σε περίπτω
ωση που υπά
άρχει τυχόν εκπομπός ενός group ή channel (για SSM), το CPE
οωθεί τα πα
ακέτα στο up
σ όσα άλλαα interfaces του έχει
φρονντίζει να προ
pstream intterface και σε
δεχθεεί joins.
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17. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Η ΠΑΝΩ ΑΠΟ
Α
IPV6
Με β
βάση τα όσ
σα αναφέροννται στο κεεφάλαιο 15, και με δεδ
δομένη την χρήση του framedinterrface-id (βλέέπε παράγραφο 6.3), η διεύθυνση IPv6 του δρομολογητήή της κάθε μονάδας
είναι αναμενόμεενο να είνα
αι γνωστή εκ των πρ
ροτέρων μεε απλές ερρωτήσεις μέέσω του
εξυπη
ηρετητή κατταλόγου. Ως εκ τούτουυ, είναι δυνα
ατό κάτω απ
πό τις κατάλλληλες συνθ
θήκες να
ενεργγοποιηθεί (εφόσον προσφέρεται) η πρόσβα
αση στον κά
άθε δρομολλογητή μοννάδας με
SNM
MP, telnet ή ssh
s πάνω απ
πό IPv6 tran
nsport.
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18. ΜΕΤΑΒΑΣΗ
Η ΕΞΟΠΛΙΣ
ΣΜΟΥ ΚΑΙΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚ
ΚΟΥ
Για ττην λειτουρ
ργία του IPv
v6 όπως έχχει περιγραφ
φεί στο τρέέχον κείμεννο, είναι φυ
υσικό να
απαιττηθούν σημ
μαντικές αλ
λλαγές στιςς ρυθμίσειςς του εξοπλ
λισμού πουυ χρησιμοποιούν οι
υπηρ
ρεσίες πρόσβασης του ΠΣΔ
Π
Παρακ
κάτω εκθέτο
ονται σε γεν
νικές γραμμμές ορισμένα
α σημεία
σε ό
ό,τι αφορά κάθε ξεχω
ωριστή συνιιστώσα του
υ ΠΣΔ που
υ σχετίζετα ι με τις υπ
πηρεσίες
πρόσ
σβασης. Ιδια
αίτερο ενδια
αφέρον στη
ην μετάβαση
η κάθε στο
οιχείου είνα ι η κλιμάκω
ωση των
εργασ
σιών και ο επιπλέον
ε
φό
όρτος που αυυτή συνεπάγγεται, π.χ. στην
σ
περίπτω
ωση των CPEs.

18.1 CPES
Οι αλ
λλαγές στιςς διαμορφώσεις των CP
PEs παρουσ
σιάζουν με βεβαιότητα
β
την σημανττικότερη
και δ
δυσκολότερη αλλαγή που
π θα χρειιαστεί να γίίνει στο ΠΣΔ, λόγω τοου μεγάλου αριθμού
τους (περίπου όσα
ό
και οι μονάδες)
μ
κα
αι λόγω τηςς ποικιλομο
ορφίας τουςς σε κατασκ
κευαστή,
μη flash και έέκδοση λογισμικού που
υ χρησιμοποοιείται. Είναι φανερό
μοντέλο, μνήμη RAM, μνήμ
α
δεν είίναι δυνατό να εκτελεστεί χειροκ
κίνητα, οπόττε στα πλα
αίσια της
ότι η εργασία αυτή
υλοπ
ποίησης θα πρέπει:
π
1..

Να αναγννωριστούν οι
ο διαφορεττικοί τύποι CPEs
C
και πόσοι από αυττούς είναι δυ
υνατό να
υποστηρ
ρίξουν εγγενέές IPv6.
22. Να γίνου
υν τυχόν αναβαθμίσεις στην έκδοσ
ση του λογισ
σμικού για ααυτούς τουςς τύπους
CPE που
υ είναι απαρ
ραίτητο. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει
π
να αυυτοματοποιηθεί στο
βαθμό που
π
αυτό είναι εφικτόό και να δοθεί ιδιαίτεερη μέριμναα ώστε το CPE να
εξακολου
υθεί να λειτουργεί ακόμ
μα και στην περίπτωση αποτυχίας ττης αναβάθμισης.
33. Να γίνου
υν οι απαρ
ραίτητες ρυυθμίσεις με αυτοματοπ
ποιημένο τρρόπο, λαμβ
βάνοντας
υπόψη την
τ
ανάγκη συνέχισης της λειτου
υργίας του CPE
C
ακόμαα και σε πεερίπτωση
αποτυχία
ας της μετάβ
βασης.
4
4. Η επαλή
ήθευση της καλής
κ
λειτοουργίας μετά την μετάβ
βαση να μπ
πορεί να γίνεει επίσης
με αυτόμ
ματο τρόπο ώστε να πε ριοριστούν οι κλήσεις προς
π
τις υπηηρεσίες αρω
ωγής του
ΠΣΔ σε περίπτωση
π
που
π προκύψ
ψουν εμπόδια.

18.22 ΔΡΟΜΟΛ
ΛΟΓΗΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ
Κ
Καθώ
ώς οι δρομο
ολογητές κορμού και ο NAS που θα
α χρησιμοπο
οιείται στο μμέλλον από
ό το ΠΣΔ
είναι περιορισμένοι στον αριθμό, οι αλλαγές που
π
θα απ
παιτηθούν μμπορούν να
α γίνουν
χειρο
οκίνητα σε συνεργασία
σ
σης του δικτύ
ύου κορμούύ.
με την ομάδδα διαχείρισ
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18.33 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ RADIUS,
R
L
LDAP
Όπω
ως αναφέρθ
θηκε και στο
σ
κεφάλα
αιο 6, οι αλλαγές που
π
θα απ
παιτηθούν για
γ
τους
εξυπη
ηρετητές

R
RADIUS

και
κ

τους

εξυπηρετηττές

καταλόγου

αφορρούν

κυρίίως

την

χρησ
σιμοποίηση νέων attrib
butes (RADIIUS ή LDAP) και την εισαγωγή ττων τελευτα
αίων στο
σχήμ
μα του κατα
αλόγου. Οι αλλαγές
α
αυττές, μαζί μεε τυχόν τροπ
ποποιήσεις που θα απα
αιτηθούν
σε δ
διαχειριστικ
κά εργαλεία
α (π.χ. diaalupadmin) δεν παρο
ουσιάζουν σημαντικά θέματα
κλιμά
άκωσης καθ
θώς είναι εγγκατεστημέν
ένα σε περιο
ορισμένο αρ
ριθμό σημείίων. Τυχόνν μαζικές
τροπ
ποποιήσεις στα
σ προφίλ των μονάδδων θα γίνουν κατά πρ
ροτίμηση μεε αυτοματοπ
ποιημένο
τρόπ
πο που να λα
αμβάνει υπό
όψη τις λεπττομέρειες λεειτουργίας του εργαλείοου που περιγγράφεται
στην παράγραφο
ο 7.7.
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19. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜ
ΜΑ IPV6 CONFIGUR
C
RATION ΓΙΑ
Α ΣΥΣΚΕΥΕ
ΕΣ CISCO 8
876
!
inter
rface Vlan1
desc
cription Sch
hool_LAN 10 Mbps
ipv6
6 address sc
chpfx ::/64 eui-64
ipv6
6 enable
ipv6
6 traffic-fi
ilter LAN6 in
i
!
inter
rface Dialer
r1
desc
cription Con
nnection to Edunet ove r aDSL
ipv6
6 address au
utoconfig de
efault
ipv6
6 enable
ipv6
6 mtu 1480
ipv6
6 nd ra-inte
erval 180
ipv6
6 nd ra-life
etime 3600
ipv6
6 dhcp clien
nt pd schpfx
x
!
ipv6 access-list
t LAN6
deny
y tcp any an
ny eq 135
deny
y udp any an
ny eq 135
deny
y tcp any an
ny range 137
7 139
deny
y udp any an
ny range net
tbios-ns net
tbios-ss
deny
y tcp any an
ny eq 445
deny
y udp any an
ny eq 445
perm
mit ipv6 any
y any
!

Στο π
παραπάνω παράδειγμα
π
, το interfacce Dialer 1 λαμβάνει
λ
το
ο πρόθεμα IP
Pv6 schpfx από τον
DHC
CPv6 server. Ακολούθω
ως, το πρόθθεμα αυτό χρησιμοποιείται για ναα αριθμοδοτήσει το
interrface Vlan 1 προσθέτονττας το id :://64, το οποίίο ισοδυναμ
μεί με 0. Γιαα την χρησιμ
μοποίηση
π.χ. ττου id
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