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Linux IPv6 – Melyik változatot telepítsem?
Ha még habozik, hogy melyik IPv6-megvalósítást válassza linuxos kiszolgálógépe
számára, cikkünk segít a döntésben.

Szaktekintély

tását célzó kezdeményezésekrõl – to-
vábbfejlesztve a már létezõ alkalmazá-
sokat, illetve kipróbálási és ellenõrzési
lehetõséget teremtve más alkalmazások
számára.
A WIDE IPv6 Working Group (a továb-
biakban IPv6 WG) a WIDE-kezdemé-
nyezés része. 1995-ben Japánban az
IPv6-tal való kísérletezés és telepítés cél-
jából indították útjára. 1995 végén az
IPv6 WG már több egymástól független
változattal rendelkezett, és más rendsze-
rekkel való együttmûködési bemuta-
tókat tartottak. Amint a meghatározá-
sokat átvizsgálták és az együttmûködés
gyakorivá vált, úgy tûnt, hogy az IPv6
WG az IPv6-vermeket nem tudta
egymástól függetlenül hatékonyan
megvalósítani.
A megvalósítások erõsségeinek összefo-
gására a WIDE kezdeményezés alvállal-
kozásként útnak indította a KAME
kezdeményezést. Bár az IPv6 WG és
a KAME tevékenysége között akad
átfedés, az IPv6 WG fõképp mûszaki
és újítási kutatást folytat, a KAME
ugyanakkor a megvalósításokért felelõs.
A WIDE IPv6 WG célkitûzései az IPv6-
megvalósítások kialakításában és az
ezekhez kapcsolódó programok bizto-
sításában, az IPv6 ipari termelési kör-
nyezetben való telepítésének ösztön-
zésében és az IPv4-rõl az IPv6-ra való
áttérési módszer kidolgozásában foglal-
ható össze. A fentieken kívül a kezde-
ményezés céljául tûzte ki az IPv6-háló-
zatokhoz tartozó módszerek és szak-
tudás kifejlesztését is.
Az IPv6 a lehetõségeket tartalmazó
hatalmas csomag, amelyben a címzés
a legkézzelfoghatóbb elem. A kezdemé-
nyezés várható eredménye az RFC-knek
megfelelõ, ingyenes IPv6/IPSec-forrás-
kód. A KAME kezdeményezés Japánban
hét vállalatot egyesítõ közös erõfeszítés,
amely a BSD-változatok (FreeBSD,
OpenBSD, NetBSD, BSD/OS) számára
ingyenes, megbízható termék életre
hívása végett jött létre, és különösen az
IPv6-ot, illetve az IPSec-et veszi célba.
A kezdeményezést azért hozták létre,
hogy elkerülje a szükségtelen fejlesztési
átfedéseket, valamint jó minõségû és

(telecom-grade), és alaprendszerként
Linuxot és nyílt forrású rendszert
fog használni.
Az IPv6 létfontosságú módszer, amely
pontosan ilyen számítógéptelepek és
távközlési rendszerek támogatására
hivatott. Az Ericsson jövõképében min-
den nem helyhez kötött felhasználó
„állandóan a hálózatra kapcsolódik
és folytonosan elérhetõként” szerepel.
Ez az új IP-technológia használatához
kapcsolódó újfajta szolgáltatás számos
szolgáltatás beindítására teremt lehetõ-
séget az internetszolgáltatóknak és
a hálózatüzemeltetõknek.
Az internetfelhasználók számának gyors
növekedésével együttjáró vezeték nél-
küli internetkészülékek várható gyara-
podása azonban méretezhetõ és rugal-
mas IP-módszert igényel, amely képes
teret adni a gyors növekedésnek. Éppen
ezért alapvetõ jelentõségû az IPv6
kulcsszerepének elismerése, és a „láto-
másban” szereplõ állandó hálózati kap-
csolat és folytonos elérhetõség fontossá-
gának felismerése. Az új szolgáltatások,
mint amilyen az IP-multimédia is, az
elérhetõség érdekében az egész földgo-
lyóra kiterjedõ egyedi címzés haszná-
latát tételezik fel. Az IPv6 a hozzá tar-
tozó nagy címtartománnyal együtt min-
den készülék számára ilyen globálisan
egyedi címeket fog biztosítani.
Cikkünk a nyílt forrású IPv6-tal kapcso-
latos kezdeményezéseket térképezi fel.
A cél a jelenleg hozzáférhetõ Linux
IPv6-megvalósításokkal való kísérletezés
és ajánlások megfogalmazása, hogy a
közel távközlési szintû kiszolgálótele-
pünkön mûködõ Linux-rendszerünk
számára melyik változatot részesítsük
elõnyben.
Az ajánlásoknak több vizsgálati szem-
pontra kell épülniük, úgymint alkalma-
zásfejlesztési sebesség, a szabványoknak
való megfelelés és a más alkalmazások-
hoz mért teljesítmény.

Nyílt forráskódú IPv6-kezdeményezések
Az elsõ lépés a Nyílt Forráskód Közössé-
gének áttekintése volt, továbbá jelentés
készítése az IPv6-megvalósítások biztosí-

z IPv6 – vagyis az Internet
Protocol Version 6 szavakból
alkotott elnevezés – következõ

nemzedékbeli protokoll, mely az Inter-
net Engineering Task Force (az Internet
felépítését felügyelõ szervezet, a továb-
biakban: IETF) által tervezett megoldás,
a jelenlegi 4-es változat (IPv4) felvál-
tására készült. Napjainkban az Internet
még többnyire az IPv4-et használja,
amely közel húszesztendõs. Az IPv4
„élemedett” kora ellenére mindeddig
figyelemreméltóan rugalmas volt, de
mostanában gondok merültek fel körü-
lötte. A legfontosabb ilyen az IPv4-es
címek egyre fokozódó hiánya az Inter-
netre kapcsolódó új gépek és készülé-
kek körében.
Az IPv6 gyógyírt ad számos, az IPv4-
gyel együtt járó nehézségre, azonban
egy csomó új fejlesztést is hordoz a jövõ
Internete számára. A fejlõdés fõképpen
az útválasztás, az önmûködõ hálózati
beállítás, a biztonság és a hordozhatóság
területeire terjed ki.
Az IPv6 a lehetõségek óriási bõségko-
sarát jelenti, amelyben a címzés csupán
az egyik, bár a leglátványosabb elem.
A címzésnek sok figyelmet szenteltek,
ez azonban csak az egyik kiemelkedõ
témakör, amelyet a tervezõk megragad-
tak. Más rendszeradottságokat a mére-
tezhetõ hálózati elrendezések, a fokozott
biztonsági igények, az adatépség, az
összevont szolgáltatások, az önmûködõ
beállítás, a hordozható megoldások, az
adatok üzenetszórásos közvetítése, és
a globális gerincvezeték szintjén hatéko-
nyabb halmozott hálózati útválasztás
iránti igények alapján fejlesztettek.
Írásunk az IPv6-tal kapcsolatos munká-
latoknak a kanadai Montrealban talál-
ható Ericsson Kutatóközpontban mûkö-
dõ Open Systems Labnél folytatott
Advanced Research on Internet E-Ser-
vers, röviden az ARIES kezdeményezés
részleteit világítja meg. Az ARIES kez-
deményezés 2000 januárjában indult
útjára, amely céljául fürtözött Internet-
kiszolgálótelep elkészíthetõségéhez
szükséges mûszaki háttér megterve-
zését és a prototípus elkészítését tûzte
ki. A próbagép távközlési fokozatú
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magas színvonalú szolgáltatásokat fel-
vonultató alkalmazásokat hozzon létre.
A kezdeményezés még 1998-ban kezdte
meg mûködését, és a tervek szerint 2002
márciusáig tevékenykedik. A vezetõ
kutatók a következõ társaságoktól gyûl-
tek egybe: Fujitsu Limited, Hitachi Ltd.,
IIJ Research Laboratory, NEC Corpora-
tion, Toshiba Corporation és Yokogawa
Electric Corporation. Arra vállalkoztak,
hogy teljes munkaidõben dolgoznak az
IPv6-vermen, tehát fõ feladatukként
kezelik. Tervük, hogy a BSD szerzõi jog
alapján a lehetõ legjobb hálózati kódot
fejlesszék ki, és eredményeiket nyilvá-
nos programként jelentessék meg.
A vállalkozás várható eredménye az
IPv6/IPSec számára a kiváló forráskód
lesz – szabad programként megjelen-
tetve –, amely eredetileg a WIDE Hyd-
rangea IPv6/IPSec-megoldáson alapul,
ez lesz a XXI. század haladó szintû
internetmegoldásának kiindulópontja.
A TAHI kezdeményezés 1998 októberé-
ben Japánban kezdte meg mûködését a
Tokiói Egyetem (University of Tokyo), az
YDC Co. vállalat és a Yokogawa Electric
Co. közötti vállalkozásként. Elképzelé-
sük az, hogy az IPv6 számára ellenõrzési
módszert fejlesszenek ki, és ezeket az
együttmûködési és megfelelési próbák
kifejlesztésén és kutatásán keresztül
vizsgálják meg.
A csoport a minõségfejlesztõ oldalon
a KAME kezdeményezéssel közösen
dolgozik a TAHI kezdeményezés által
fejlesztett módszer kínálásában és a
fejlesztési hatékonyság javításában. Fon-
tos megjegyezni, hogy a TAHI kezdemé-
nyezés a WIDE kezdeményezéstõl is
támogatást kap. A TAHI kezdeményezés
az alábbi eredményeket hozta:

• Megfelelési próbák: a kezdeménye-
zés a megfelelési próbaprogram kész-
leteit kéthavonta bocsátja ki. Meges-
het, hogy kibocsátási dátumának
idõzítése egybeesik a KAME meg-
bízható változatának megjelenésével.

• Együttmûködési próbák egyszerû
hálózatokban: ezek az ellenõrzések
azt vizsgálják, hogy vajon a célgép
tud-e egyedi hálózatokban is dol-
gozni. Mivel e tesztet korlátozott
környezetekben fogják folytatni, ezt
lesz az együttmûködési próbák elsõ
lépcsõje.

• Együttmûködés többféle IPv6-meg-
valósítást tartalmazó környezetben:
ezek a vizsgálatok a való világgal
folytatott együttmûködést ellenõrzik.

• Próbaforgatókönyvek és vizsgálati
eszközök.

A vállalkozás eredményei a nyilvános-
ság számára szabadon és ingyenesen
hozzáférhetõk. Az USAGI- (UniverSAl
Play Ground for IPv6) kezdeményezés
a Linux számára készített IPv6-protokoll
ipari minõségének elõállításán dolgozik,
együttmûködve a WIDE kezdeménye-
zéssel, a KAME kezdeményezéssel, a
TAHI kezdeményezéssel és a Linux IPv6
Felhasználói Csoportjával. Az USAGI
kezdeményezés IPv6-megvalósítását a
késõbbiekben tárgyaljuk.
Az IPv6-DRET kezdeményezés az IPv6
nyilvános Linux-megvalósítása, amelyet
a DGA/DRET (Francia Katonai Kutató
Ügynökség) alapított, és az INRIA
Sophia-Antipolis és az LIP6 Paris szerve-
zetekkel együtt közösen fejlesztett.
Az IPv6-DRET-változatot a 2.1-es Linux-
rendszermagra építették, és a megvaló-
sítás célja az volt, hogy a szolgáltatás
minõségéhez (QoS) megvizsgáljon bizo-
nyos algoritmusokat. A célkitûzés nem
a teljes körû alkalmazás biztosítása volt,
hanem a QoS-hez kapcsolódó bizonyos
algoritmusok kipróbálása.
Mivel az útválasztási kérdések az IPv6-tal
kapcsolatos legfontosabb kutatási terüle-
tek között szerepelnek, a hálózati verem-
be az IPv6-os gazdagépnek és útválasztó
gépeknek egyaránt be kell kerülniük.
Az útválasztó-meghatározás megvalósí-
tása mellett sok energiát fektettek a
GateD-ben levõ RIPng-fejlesztésébe is.
A kezdeményezés befejezte mûködését,
a fejlesztés abbamaradt és a programkód
elavulttá vált.
A Linux IPv6 RPM kezdeményezés 
rpm-csomagokat készít rpm-alapú rend-
szerek számára, például a Red Hat
Linux, TurboLinux és a Caldera Open-
Linux számára. Az IPv6-hálózatokra
kapcsolódáshoz szükséges programokat
és eszközöket tartalmaz, a kezdeménye-
zés célja pedig az IPv6-hálózatokhoz
történõ kapcsolódást megkönnyítõ cso-
magok fejlesztése.
A Debian IPv6-kezdeményezés a Debian
kezdeményezés része, és célja egyes
Debian-csomagok átalakítása úgy, hogy
IPv6-megfelelõkké váljanak.
Amint talán a fentebb felsorolt Linux-
kezdeményezések közül is kitûnt, a
Linux számára mindössze két változat
kínált komoly IPv6-megvalósítást: a
Linux-rendszermagra épülõ megvaló-
sítás és az USAGI kezdeményezés.
Az alábbi szakaszban részletesen ele-
mezzük e két kezdeményezést, illetve
megvalósítást, és az IPv6 Linux-rend-
szerbe való telepítésüket is megvizs-
gáljuk, vagyis hogy melyik változat felel
meg leginkább az IPv6-elõírásoknak.

Az USAGI kezdeményezés a Linux
számára ipari minõséget elérõ IP-verem
elõállítását és az IPv6-megfelelõ hálózat
kísérleti mûködtetését célozza meg 
– a kifejlesztett programot a KAME , a
WIDE  és a TAHI kezdeményezésekkel
szoros együttmûködésben használja fel.
A csoport számos magán- és tudomá-
nyos szervezetbõl tevõdik össze, és a
Linux számára készített IPv6 népszerû-
sítését és telepítését végzi. A csoport
tagjai a WIDE kezdeményezés, a CRL,
a GLUON PARTNERS Co. Ltd., az
INTEC Inc., a Toshiba Corporation, a
Hitachi Ltd., NTT Software Corporation,
a Yokogawa Electric Corporation, a
Tokiói Egyetem és a Keio Egyetem.
2002. március 31. – a létezõ Linux-rend-
szermag saját IPv6 protokollveremmel
rendelkezik, de a TAHI kezdeményezés
értékelési eredményei alapján az IPv6
jelenlegi megvalósításának minõsége
elmarad a más operációs rendszerekben
szereplõ változatokétól, például a
FreeBSD-étõl vagy akár a Microsoft
Windows 2000-étõl.
A kezdeményezés az IPv6-rendszer
fejlesztése és telepítése tekintetében más
kutató-fejlesztõvállalkozásokkal és szer-
vezetekkel is együttmûködik.
Az USAGI kezdeményezés munkáját
összehangolja a KAME kezdeménye-
zéssel – ennek az együttmûködésnek
a gyümölcse egy IPv6-változat a BSD
Unix-rendszer számára – és a TAHI
kezdeményezéssel, ez utóbbi termései
az IPv6-próbák, értékelési meghatáro-
zások és más eszközök.
Az USAGI kezdeményezés jelentõs
mértékben a KAME-programkódra
támaszkodik, amely tulajdonképpen egy
a különbözõ BSD-rendszerek számára
készített IPv6-verem, és erõfeszítéseik
többsége a verem helyesbítésének,
illetve a Linux-rendszerbe történõ minél
jobb illesztésének irányába mutat. Az
USAGI kezdeményezés rendelkezik a
Linux-rendszermaghoz használható
IPv6-megvalósítással.
A kezdeményezés eredménye a Linux-
rendszermaghoz illeszkedõ ingyenes
IPv6-verem és a glibc könyvtárban
sok fejlesztést megért alkalmazói prog-
ramfelületek.
A kezdeményezés második, üzembiztos
változata 2001. február 5-én jelent meg,
további programkódfrissítések kéthe-
tente szerezhetõk be.

A Linux-rendszermag és az IPv6
A Linux-rendszermag saját IPv6-meg-
valósítással rendelkezik. Mint azonban
már korábban említettük, a TAHI kezde-
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Önmûködõ címbeállítás: ezek a próbák
a cím önálló beállítását vizsgálják az
IPv6-nál. Jellegük olyan, hogy az IPv6
állapotnélküli önbeállítás-meghatározás-
nak való megfelelését vizsgálja (2. kép).
Átirányítás: az átirányítási próbák az
IPv6-környezet felfedezési meghatáro-
zás átirányítási lehetõségére vonatkozik.
Az átirányított üzeneteket az útválasztó
küldi, hogy az adott úti cél eléréséhez
egy gazdagépet egy jobb elsõ ugrásbeli
(first-hop) útválasztóhoz irányítson,
vagy a gazdagépnek mondja meg, hogy
a végcél maga is egy szomszéd, tehát
már mutat rá hivatkozás (3. kép).
Környezetfelfedezés: e vizsgálatok
az IPv6-nál a szomszéd felfedezésére
vonatkoztak. A környezetfelfedezõ
protokollt az elemek használják – a
gazdagépek és az útválasztók –, hogy
az ismert kapcsolódó hivatkozásokon
levõ szomszédok számára meghatároz-
zák a kapcsolati réteget, és mielõbb
kitöröljék a gyorstárban lévõ immár
érvénytelen adatokat. A gazdagépek
szintén a környezeti felfedezést használ-
ják a közelben levõ útválasztók felkuta-
tására, amelyek a kapott csomagokat
majd ezek nevében továbbítják. Végül
a csomópontok is használják a proto-
kollt, hogy nyomon kövessék, mely
szomszédok érhetõk el, és melyek nem.
Ha egy útválasztó vagy egy
útválasztóhoz vezetõ útvonal elérése
sikertelen, a gazdagép más használható
útvonalak után néz (4. és 5. kép).
Az IPv6 az a kulcsfontosságú módszer,
amely képes az állandóan a hálózatra
kapcsolódó, nagyszámú felhasználóról
képet alkotni.
Ilyen eredményekre alapozva megálla-
píthatjuk, hogy az USAGI megvalósítás
a Linux-rendszermagba épített válto-
zatnál kedvezõbb eredményeket hozott:
több próbán szerepelt sikeresen, keve-
sebb tesztnél született hibás eredmény,
és az eldönthetetlen esetek száma is
kevesebb volt, mint a rendszermagba
épített változatnál.

Most már tudjuk a leckét
Jellemzõ módon az ilyen feladatok
végrehajtása közben sokat lehet tanulni,
és a szakértelem is gyarapodik. Mindig
akadnak azonban olyan tudnivalók,
amelyekre csak a munka végzése köz-
ben lehet szert tenni, és nagyon is
megéri felhívni rájuk a figyelmet.
Mindig kifizetõdõ, ha a problémákat
egyszerûsítjük. Például nem lehetett
tudni, hogy a ping6 miért volt képes
a 2.4.5-ös rendszermag összeomlását
elõidézni, miközben három webkiszol-

közösségbõl. Azóta Alexey Kuznetsov
és társai az évek alatt meglehetõsen
kevés javítást végeztek rajta.
Az USAGI kezdeményezés csak apró hi-
bajavításokkal jelentkezett, de a verem-
nek a rendszermaggal való teljes egybe-
olvasztása még mindig nyitott kérdés.

Megfelelési vizsgálatok
Ezen a ponton laboratóriumunkban két
próbahálózatot mûködtetünk. Az egyik
hálózatban USAGI IPv6-tal ellátott Linux-
gépek mûködtek, míg a másikon linuxos
gépek az IPv6-veremmel kiegészített
rendszermaggal. Sokat foglalkoztunk a
telepítés végrehajtásával, az útválasztást
és tunnelinget érintõ kérdésekkel.
A kérdés továbbra is az maradt, hogy
melyik változatot fogadjuk el.
Ahhoz, hogy erre a kérdésre tárgyilago-
san tudjunk válaszolni, a budapesti
Ericsson Kutatóközpont megfelelési
próbákat végzett a legfrissebb hivatalos
rendszermaggal – ez a próbák idején
a 2.4.5-ös volt, illetve a próbában az
USAGI IPv6-megvalósítás is szerepelt
(a 2.4.0-s változat alapján).
A vizsgálatokat a University of New
Hampshire InterOperability Lab IPv6
Ellenõrzési leírására alapoztuk (lásd
a Kapcsolódó címeket).
A vizsgálatok értékelése során az alábbi
minõsítéseket használtuk:

IGEN – (megfelelt) a megvalósítás az
adott részfeladatot megoldotta.
NEM – (hibás) a megvalósítás képtelen
volt a kitûzött részfeladatot megoldani.
RÉSZBEN – döntetlen ítélet született,
azaz nem lehetett eldönteni, hogy a
megvalósítás képes-e a próbának meg-
felelni. Ha például a próbafolyamat
három kérés-válaszlépésbõl áll, és a
tesztelõ második kérésére sem érkezik
meg a válasz, a minõsítés döntetlen.
A megfelelést vizsgáló laboratórium
négy ellenõrzésfajtát folytatott le: alap-
vetõ meghatározás, önmûködõ címbeál-
lítás, átirányítás és környezetfelfedezés.
Az alábbiakban részletesen kifejtjük e
próbákat, és ismertetjük a kapott ered-
ményeket.
Alapvetõ meghatározás: ez a vizsgálat-
sorozat az IPv6 alapvetõ meghatározá-
saira vonatkozik. Az alapmeghatározás
megadja az IPv6 fejlécet és a kezdeti
értékadás révén meghatározott IPv6-
fejléceket és a választható lehetõségeket.
Elemzi a csomagmérettel kapcsolatos
gondokat, a forgalomosztályok és folya-
matjelzõk jelentéstanát, és az IPv6-nak
a felsõbb protokollrétegekre gyakorolt
hatását (lásd az 1. képet).

ményezés alapján bebizonyosodott,
hogy elmarad más megvalósítások mö-
gött. Ez nem nagy meglepetés, hiszen
jelentõsebb fejlesztés már egy ideje nem
zajlik. További tényként említendõ meg,
hogy Pedro Roque, a Linux-rendszermag
IPv6 programkódjának írója kivált a

1. kép Alapvetõ meghatározás

2. kép Önmüködö címbeállítás

3. kép Átirányítás
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gáló-alkalmazást futtattunk: az IPv6
fogadására alkalmas javítófolttal kiegé-
szített Apache, Jigsaw és Tomcat kiszol-
gálókat, valamint az alfaváltozatú Java
Merlin 1.4-et. Minden kitisztult azonban
akkor, amikor ezeket a kiszolgálókat és
Java Virtual Machine-t kikapcsoltuk.
Ezenkívül teljes megvalósítás beépítése
sokkal könnyebb és rugalmasabb is, mint
a javítófoltok telepítése. Némely esetben
programhibával találtuk szemben ma-
gunkat, és nem volt könnyû megállapí-
tani, honnan származtak. Vajon az alkal-
mazás IPv6-foltjai, az USAGI IPv6 rend-
szermagfoltok, vagy az IPv6 foltozott
bináris állományai vezettek a hiba jelent-
kezéséhez? A probléma leegyszerûsítése
sokat segített, de azt is bebizonyította:
lehet, hogy egyszerûbb egy átfogó meg-
valósítást beépíteni, mint a letöltött

foltokat egyenként beilleszteni.
Feltétlenül meg kell említenünk, hogy
a Nyílt Forráskód Közössége nagyon
kellemes benyomást tett ránk. A nyílt
forráskóddal dolgozó emberek minden
tõlük telhetõt megtesznek, hogy a fel-
merült programhibák mielõbb elhárít-
hatók legyenek, és elektronikus levele-
inkre is gyorsan válaszolnak. Minthogy
a linuxos gépeinken használt programok
többsége nyílt forrású, kérdéseinkkel
visszatérünk a közösséghez, és gond
nélkül közvetlenül a program fejlesztõ-
jétõl kapunk támogatást – ezt a fontos
tényezõt el kell ismernünk.

Összegzés
A Linux-rendszermagba beépített IPv6-
megvalósításon a 2.4.0-s változat meg-
jelenése óta semmilyen jelentõsebb
fejlesztés nem történt. Sok esetben IPv6-
forgalommal még a rendszermag össze-
omlását is képesek voltunk elõidézni.
Másrészrõl viszont az USAGI a Linux
számára olyan IPv6-megvalósítást bizto-
sít, amelyet a FreeBSD IPv6-verembõl
ültetett át, és amely jelenleg a legjobb
IPv6-megvalósítás. Megbízhatóbbnak
bizonyult és kedvezõbb megfelelési
próbaeredményeket hozott, mint a linu-
xos rendszermag-megvalósítások. Az
a tanulság szûrhetõ le, hogy az USAGI-
változat érettebb a rendszermagba
épített megvalósításnál, több szolgálta-
tást biztosít és az elõírásoknak való na-
gyobb mértékû megfelelés jellemzõ rá.
Ha több tényezõ alapján szeretné eldön-
teni, melyik IPv6-megvalósítást telepítse
linuxos kiszolgálógépeire, mérlegelnie
kell például a fejlettségi állapotot, a ki-
szolgálón dolgozó emberek számát, az
ipar és tudományos világ felõl érkezõ
támogatást, a legfrissebb RFC-knek való
megfelelést – mindezek alapján valószí-
nûleg az USAGI kezdeményezés IPv6-
megvalósítását fogja választani. Mind-
amellett mindkét alkalmazás kapcsán
egy fontos aggodalom merült fel. Sajnos
nincs teljes leírás, amely a támogatott
RFC-ket és az egyes tervezési döntések
mögötti motivációkat részletezné.
Reménykedem benne, hogy a Linux-

közösség és az USAGI kezdeményezés
szorosabbra fûzi az együttmûködés szá-
lait, és a Linux számára nagyon megbíz-
ható és hatékony IPv6-megvalósítással áll
elõ. Hiszek abban, hogy az eredmény egy
jól megírt, rendszermagba ágyazott IPv6-
megvalósítás lesz – egy nagyon óhajtott
sikerrecept a jövõ IPv6-kiszolgálói szá-
mára, amely a nem helyhezkötött Inter-
net terjedéséhez is hozzá fog járulni.
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Fõként az átviteli osztályba (carrier-
class) tartozó kiszolgálógépek
kutatásával foglalkozik – valós idejû,
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