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Dnešní stav IPv6



https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html

Dnešní stav IPv6

Google nativní IPv6 29%

https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html


Dnešní stav IPv6

Facebook nativní IPv6 29%

https://www.facebook.com/ipv6/?tab=ipv
6

https://www.facebook.com/ipv6/?tab=ipv6


Dnešní stav IPv6

CZ.NIC nativní IPv6 ~30%

Zdeněk Brůna CZ.NIC - IPv4/IPv6 stacked 
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Nasazení IPv6 dle zemí EU
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Dnešní stav IPv6

Nasazení IPv6 v ČR v SK

● Having an IPv6 address space allocation or 
assignment from RIPE NCC

● Visibility in the Routing Information Service (RIS)
● Having a route6 object in RIPE Database
● Having a reverse DNS delegation set up



Vyčerpání IPv4

run out?

Poslední příděl /8 pro RIPE od IANA v roce 2011

Dle RIPE dojde k vyčerpání IPv4 ještě v roce 2019

Poslední souvislý blok /22 přidělen 1.10.2019



Vyčerpání IPv4

RIPE přiděloval poslední bloky /22 v celku

Nyní bude přidělovat /22 v menších nesouvislých blocích

Po vyčerpání všech bloků se žádosti budou dostávat na čekací listinu

● čekací listina - max. /24
● čekání na uvolnění bloku



Zamyšlení - proč tak pomalu?

Důvody pomalého přechodu

● nákladné nasazení bez přímého návratu investic - noční můra 
investorů
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Zamyšlení - proč tak pomalu?

Důvody pomalého přechodu

● nákladné nasazení bez přímého návratu investic - noční můra 
investorů

● nákladná údržba
● trénink IT expertů
● špatná podpora v CPE
● dvojitá konfigurace (dual stack)
● bezpečnost
● zákazník nesmí poznat rozdíl = není snadné propagovat jako 

výhodu



IPv4 vs. IPv6

Příklad ze života

ČR (Praha) - Irská republika (Dublin)

● Úkol - propojit rychle dvě lokality pomocí IPSec VPN
● Zdroj uživatelských dat i řízení infrastruktury Praha
● Uživatelé v Dublinu
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IPv4 vs. IPv6

Příklad ze života

ČR (Praha) - Irská republika (Dublin)

● Úkol - propojit rychle dvě lokality pomocí IPSec VPN
● Zdroj uživatelských dat i řízení infrastruktury Praha
● Uživatelé v Dublinu
● Řešení (dočasné) - IPv4 over IPv6 “VPN”

○ Rozdíl v latencích až 50% (rok 2016)
○ Rozdíl v PL až 1%



IPv4 vs. IPv6

Ecommerce vs. latence

● Amazon - zlepšení o 100ms ~ 1% výnosů (HTTP)
● Walmart - zlepšení o 1s ~ 2% zvýšení konverze

www.inex.ie (IPv6)www.inex.ie (IPv4)

http://www.inex.ie
http://www.inex.ie


IPv4 vs. IPv6

Ecommerce vs. latence

PageLoadTime = ObjectInPage/Concurency * Latency

(150 HTTP GET / 6 souběžných spojení) * -20ms latence = -
500ms = zlepšení o ½ vteřiny

20ms rozdílu latence = ½ vteřiny nahrávání stránky



IPv4 vs. IPv6

Ecommerce vs. latence

Amazon
20ms -> +0.2% prodeje = $400mil.

Akamai
20ms -> +1.4% prodeje = $38 mil.

Google
0.5s -> 20% v tržbách = $1.1 mld.

https://www.retevia.net/seo/

https://www.retevia.net/seo/


IPv4 vs. IPv6

IPv6 vs. IPv4 NAT

Náklady na CGN per uživatel je $332 (~7300 Kč)

Předpokládaná cena IPv4 adresy v roce 2021 je $50 (~1100 Kč)

Náklady na 1GB CGN NAT (hardware) je $1000 (~22.000.- Kč)

Střední ISP - 5 Gbit provozu

● 35% Google (Youtube)

● 15% Instagram

● 10% Facebook

Až 60% (3Gbit) provozu lze odbavit nativně přes IPv6

Teoretická úspora 66000.- Kč na CGN

https://pc.nanog.org/static/published/meetings/NANOG76/1991/20190610_Howard_Prisoner_Of_Ipv4_v1.pdf
Skvělá přednáška NANOG 76 Lee Howard - Prisoner of IPv4



IPv6 bezpečnost

Základní konfigurace zařízení není vhodná pro bezpečný běh IPv6

Je nutné ošetřit konfiguraci (minimálně)

● Router role theft - host isolation, ND RA - Guard packet inspection

● Address theft - IPv6 snooping  (DHCP guard when used)

● Destination guard

● Binding guard



Shrnutí
● IPv4 adresy budou brzy vyčerpány
● Nasazování IPv6 v ČR stagnuje
● Obsah je z velké části dostupný po IPv6
● Rychlejší (zatím) komunikace po IPv6 oproti IPv4
● Zlevnění provozu (bez NATu) a lepší uživatelská 

zkušenost
● Nutné se soustředit na IPv6 bezpečnost



Mít či nemít IPv6?
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Mít či nemít IPv6?

● Rozhodně mít! …..a používat ….. a propagovat

● Nebojte se a obraťte se na NIX.CZ nebo CZ.NIC
○ poradíme Vám jak na IPv6
○ nasdílíme ukázky nastavení zařízení
○ …. uděláme čaj nebo kávu



Děkuji za pozornost

“I tried to come up with an IPv4 joke, 
but the good ones were all already 

exhausted…”


