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IPv6 v ACTIVE 24

2009 - počátek systematického zavádění

2010 - dualstack jako možnost

2011 - aktivní účast na IPv6 dni

- monitoring IPv6, podpora pro AWSTATS

6.6.2012

- všechny webhostingy v režimu dualstack

- webftp, webmail, phpMyadmin – dostupné po IPv6

- podpora IPv6 na příchozí poště

- možnost zadávání IPv6 glue záznamů do DNS

- 50% sleva na webhosting objednaný po IPv6

před 6.6.2012

900 domén s AAAA záznamem

~ 0,4 %

IPv6 provoz cca 500 Kbps 

 ~ 0,1 ‰

po 6.6.2012

38 000 domén s AAAA záznamem

~ 20 %

IPv6 provoz cca 5 Mbps 

 ~ 1 %



A co na to zákazník?

používání IPv6 našimi zákazníky

výsledky loňského IPv6 dne

výsledky naší ankety
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A co na to zákazník?

„IPv6 jsem používal již v roce 2005 v univerzitním prostředí. 
Jsem rád, že pomalu ale jistě proniká do korporátního a statního 
prostředí.“

„určitě je to nová technologie internetových protokolů, která by 
mohla přispět k rozvoji“

„Ano, za 1) musím mít možnost objednat si IPV6 od 
poskytovatele ADSL, od poskytovatele WiFi připojení a nebo od 
UPC, potom taky musím mít možnost si někde koupit modem 
nebo router s touto technologií a pak se rád začnu zabývat tímto 
"nutným zlem", ale v obchodech se nyní sežene 99 procent 
hardwaru jen na IPV4 a poskytovatel internetu nabízí pouze 
"pevnou veřejnou IPV4 adresu" - takhle to IPV6 opravdu nikdy 
nespustíme!! „



A co na to poskytovatelé služeb?

postupně se snaží

statistiky

IPv6 provoz tok v NIX.CZ

2009 2012

IPv6 provoz IPv6 provoz

IPv4 a IPv6  provoz IPv4 a IPv6  provoz



peeringové mapy– viz http://nix.cz/cz

A co na to poskytovatelé služeb?



.cz domény s AAAA záznamy – https://labs.nic.cz

2009

2012

A co na to poskytovatelé služeb?



IPv6 a české AS – https://labs.nic.cz

2009

2012

A co na to poskytovatelé služeb?



Co přináší IPv6?

více IP adres

podpora vyšších přenosových rychlostí

vyšší bezpečnost

možnost dřívějších upgradů

konkurenční výhoda

poklidnou budoucnost



Ale zavedení IPv6 také znamená ... 

práci navíc

zvýšení složitosti síťové infrastruktury

zvýšení rizika 

- chyb

- bezpečnostních incidentů

investice?



Závěr

nevyhnutelnost

postupná implementace

příležitost

nebo máte alternativu?


