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IPv6: hoe ver zijn we?



AMS-IX



AMS-IX



eggert.org

http://eggert.org
http://eggert.org


Google



Google: per land



Status van de transitie
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De toekomst?

IPv4

dual stack

IPv6

2010 2030



Maar... dat is allemaal 
dual stack! 

Wanneer gaan we over 
op alleen IPv6?



Terminologie

• IPv4 = alleen v4, geen v6 

• Dual stack = zowel IPv4 als IPv6 

• "IPv6" ≈ dual stack ? 

• IPv6-only = ...?



IPv6-only (1)



IPv6-only (2)



IPv6-only (3)

https://wiki.geant.org/display/~federated-user-3/Office+network+transition+to+IPv6+only

https://wiki.geant.org/display/~federated-user-3/Office+network+transition+to+IPv6+only
https://wiki.geant.org/display/~federated-user-3/Office+network+transition+to+IPv6+only


IPv6-only (3a - 3c)
• IPv6 en geen IPv4, maar wel: 

a. NAT64/DNS64: vertaalt IPv6 naar IPv4 

b. 464XLAT: vertaalt IPv4 → IPv6 → IPv4 

c. DS-Lite: tunnelt IPv4 over IPv6-only netwerk 

• Plus steeds IPv4 NAT



De verschillen
• IPv4 op systeem uitzetten: 

• applicaties kunnen denken dat je niet met het internet 
verbonden bent 

• lokale service discovery werkt soms niet 

• Alleen IPv6-router, geen NAT64/XLAT/DS-Lite: 

• kan lokaal nog IPv4 doen (service discovery) 

• maar geen IPv4-only sites bereiken 

• of IPv4-only applicaties gebruiken



De verschillen (2)
• Alleen IPv6-router + NAT64/DNS64: 

• kan IPv4-only sites bereiken 

• maar geen IPv4-only applicaties 

• geen "IPv4 literals" (http://149.20.64.69/) 

• XLAT464 of DS-Lite: 

• (bijna) alles werkt!

http://149.20.64.69/
http://149.20.64.69/


Dus?
• Verreweg de meeste IPv6 is dual stack 

• Grote buitenlandse mobiele netwerken doen 
IPv6-only op hun netwerk maar wel met NAT64 
en meestal 464XLAT 

• Sommige ISPs (ex-UPC?) doen IPv6-only op hun 
netwerk + DS-Lite IPv4 = grote IPv4 NAT bij ISP 

• Echte IPv6-only zeer zeldzaam



Dual stack: 
wat is sneller, v4 of v6?



ping / ping6
IPv4 IPv6 +/-

www.google.com 2118 1887 -10.9%
www.ams-ix.net 2510 2217 -11.7%
www.ietf.org 1660 1402 -15.5%
www.isc.org 144814 145981 +0.8%
www.stipv6.nl 15166 12324 -18.7%
www.wikipedia.org 1760 1002 -43.1%
www.facebook.com 72512 118041 +62.8%
www.yahoo.com 20086 21044 +4.8%
www.apple.com 1656 122037 +7269.4%
www.nasa.gov 2040 7756 +280.2%

http://www.google.com
http://www.ams-ix.net
http://www.ietf.org
http://www.isc.org
http://www.stipv6.nl
http://www.wikipedia.org
http://www.facebook.com
http://www.yahoo.com
http://www.apple.com
http://www.nasa.gov


Geen verbinding

2011

http://www.potaroo.net/ispcol/2015-11/v6perf.html

2015

http://www.potaroo.net/ispcol/2015-11/v6perf.html
http://www.potaroo.net/ispcol/2015-11/v6perf.html


IPv6 RTT t.o.v. IPv4

http://www.potaroo.net/ispcol/2015-11/v6perf.html

http://www.potaroo.net/ispcol/2015-11/v6perf.html
http://www.potaroo.net/ispcol/2015-11/v6perf.html


Dus...
• IPv6 is vaak sneller dan IPv4! 😀😀😀😀😀😀 

• waarom? 

• geen NAT 

• de betere ISPs doen IPv6 = beter pad? 

• Maar ook vaak langzamer...       😬😬😬😬 

• Moraal van het verhaal: happy eyeballs



Happy eyeballs
• Als een systeem dual stack runt 

• Tegelijkertijd: 

• vraag IPv4-adres aan DNS en probeer dan een 
verbinding te maken 

• vraag IPv6-adres aan DNS en probeer dan een 
verbinding te maken 

• Gebruik de verbinding die het eerst tot stand komt 

• Blijf het betreffende protocol (een tijdje) gebruiken



Conclusies

• "Zolang we koffie hebben, drinken we koffie." 

• Ofwel: goede IPv4 + goede IPv6 is mooi! 

• Maar op slechte IPv4 (of slechte IPv6!) zit 
niemand te wachten, zet dat maar uit 

• vandaar geen 6to4 en Teredo meer!



Vragen?




