
1711.13   I        I

sistemskih operaterjev zahtevali, naj jim 
omogočijo tudi dostop do omrežja IPv6, so 
pogosto med tistimi, ki menijo, da se posto-
pen prehod na IPv6 še dolgo ne bo izplačal. 

Vlogo uvajanja IPv6 so bolj ali manj pre-
vzeli ponudniki dostopa do interneta, ki 
pa lahko prek IPv6 zaenkrat svojim naroč-
nikom pretežno ponudijo le lastne spletne 
vsebine. Naročnike lahko v uporabo IPv6 
prisilijo zgolj posredno, tako da onemogo-
čijo neposreden dostop do IPv4 in vgradijo 
sistemska prevajalna vrata iz IPv6 v IPv4. 

Kljub temu imajo prevajalska vrata med 
IPv6 in IPv4 pogosto tudi pomanjkljivosti: 
PMTUD je pri IPv4 izbirna, zato lahko pride 
do težav pri pošiljanju daljših podatkovnih 
paketov, če uporabnikova sistemska pro-
gramska oprema ne podpira PMTUD. Na 
področju IPsec so težave pri zagotavljanju 
enake stopnje varnosti v IPv4 in IPv6, saj 
nastavitve pogosto niso transparentne. Na-
stavitev v dodatkih h glavam paketov v IPv6 
večinoma ni mogoče prenesti v opcijski del 
glav paketov IPv4. Kontrolna vsota pri UDP 
je pri IPv4 izbirna. Zato morajo za to funkci-
onalnost poskrbeti prevajalska vrata, kar je 
lahko ob velikem omrežnem prometu zah-
tevna operacija. Povezave v IPv4 lahko prek 
prevajalskih vrat vzpostavijo le računalni-
ki, ki so v IPv6, ne pa tudi nasprotno. Zato 
ponudniki spletnih storitev v IPv6 ne bodo 
mogli zagotavljati vsebin za uporabnike v 
IPv4, če ne bodo imeli tudi neposredne po-
vezave v IPv4.

Alternativna možnost je, da ponudniki 
dostopa do interneta svojim naročnikom 
hkrati omogočijo obe povezavi: IPv4 in 
IPv6. Vendar lahko tu nastanejo težave s 
počasnim preklopom na iskanje v IPv4, ko 
iskana spletna stran prek IPv6 ni dostopna. 
Vsi pomembnejši novi operacijski sistemi 
in spletni brskalniki sicer omogočajo upo-
rabo IPv6, a je algoritem »srečne oči« (angl. 
Happy Eyeballs, opisan v dokumentu RFC 
6555) vgrajen samo v nekatere, kot sta: Mac 
OS X in Safari. Happy Eyeballs zagotavlja 
kolikor se da pravilen prikaz sestavljenih 
spletnih strani, ki vsebujejo tako povezave 
v IPv4 kot v IPv6. Windows 8 namesto al-
goritma »srečnih oči« podpira enostavnejši 
standard, opisan v dokumentu RFC 3484. 
Operacijski sistem najprej preveri povezlji-
vost z izbrano spletno stranjo prek IPv6. Če 
ponudnik spletnih vsebin tako povezavo 
omogoča, steče prenos podatkov po IPv6, 
sicer pa po IPv4.

Ponudniki dostopa do interneta upajo, 
da bodo z usklajenim delovanjem večino 
spletnih dveri v nekaj letih prepričali k pod-
pori IPv6. Poglavitni razlog za to naj bi bila 
predvsem boljša uporabniška izkušnja, ki jo 
bodo deležni njihovi naročniki, če bodo lah-
ko dosegli spletne vsebine v omrežju IPv6 
neposredno, brez uporabe prevajalskih vrat 
ali drugih načinov za dostop do IPv4. Ponu-
dniki dostopa do interneta pričakujejo, da 

bo predzadnji korak prehoda na IPv6 po-
stopna opustitev prevajalskih vrat za IPv4 
pri ponudnikih dostopa do interneta, saj jih 
bodo zagotovili kar upravljavci gostiteljskih 
strežnikov za spletne dveri in ponudniki 
drugih spletnih storitev. S tem bi se preva-
jalska vrata preselila od ponudnikov sple-
tnih k ustvarjalcem spletnih vsebin, ki bi 
hkrati imeli velik interes za popoln prehod 
na IPv6, saj bi s tem odpadla potreba po pri-
lagoditvah.

Sistemska in aplikacijska 
programska oprema

Programska oprema, ki spletne storitve 
uporablja zgolj posredno, naj bi za prehod 
na IPv6 skoraj ne  potrebovala sprememb. 
Drugače je z namensko programsko opre-
mo, ki jo je treba posodobiti z uporabo novih 
programskih knjižnic s skladom protokolov 
IPv6 (angl. IPv6 protocol stack). Potrebne 

spremembe so opisane v specifikacijah 
RFC3493 in RFC3462. Načrtovalci IPv6 so 
se trudili, da bi število potrebnih sprememb 
zmanjšali na minimum in obenem omogo-
čili tudi hkratno uporabo IPv4. Zato so apli-
kacije za Ipv6 združljive za nazaj tudi z IPv4 
in omogočajo hkratno komunikacijo prek 
obeh omrežij. IPv6 je že vgrajen tudi v pod-
porne funkcionalnosti novejših operacijskih 
sistemov, kot je FTP (protokol za prenos da-
totek, angl. file transfer protokol).

Kljub temu utegnemo imeti težave pri 
uporabi dodatne omrežne sistemske pro-
gramske opreme, ki še ni prilagojena za IPv6 
tudi v novih operacijskih sistemi. Pestra iz-
bira alternativnih programov za FTP pred-
stavlja potencialno nevarnost, da se ustvar-
jalec naše programske opreme ne bo odločil 
za prehod na IPv4. Zato bomo prisiljeni sta-
ro programsko opremo zamenjati z novo, 
pri tem pa bomo lahko izgubili določene 
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IPv6 je načrtovan Ni podatka ali ni 
načrtovan

AMIS ✓ ✓ ✗ ✗

APEK ✗ ✓ ✗ ✗

Arne d.o.o. ✗ ✓ ✗ ✗

Arnes ✓ ✗ ✗ ✗

Astec ✓ ✗ ✗ ✗

Bass.si ✓ ✗ ✗ ✗

CHS ✗ ✓ ✗ ✗

delo.si ✗ ✗ ✓ ✗

dnevnik.si ✗ ✗ ✗ ✓

Domenca hosting ✓ ✓ ✗ ✗

gov.si ✗ ✗ ✓ ✗

Iskra Sistemi d.d. ✓ ✗ ✗ ✗

IskraTel ✗ ✓ ✗ ✗

IZUM ✗ ✗ ✓ ✗

LTFE ✓ ✗ ✗ ✗

Mobitel ✓ ✓ ✗ ✗

najdi.si ✗ ✓ ✗ ✗

NIL ✓ ✓ ✗ ✗

NLB ✗ ✗ ✗ ✓

POPtv ✗ ✗ ✗ ✓

RTVSLO ✓ ✓ ✗ ✗

SiMobil ✗ ✗ ✓ ✗

SmartCom ✓ ✓ ✗ ✗

Stelkom ✓ ✓ ✗ ✗

T-2 ✓ ✓ ✗ ✗

Telekom Slovenije ✗ ✓ ✗ ✗

Telemach ✗ ✗ ✓ ✗

TušTelekom ✓ ✓ ✗ ✗

Univerza v Mariboru ✗ ✓ ✗ ✗

zavod go6 ✓ ✗ ✗ ✗

ZDRZZ ✗ ✗ ✓ ✗
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