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CONVERGÊNCIA DO IPV4 PARA IPV6: MÉTODOS E APLICABILIDADE

Generson Batista da Silva
Júlio César da S. Santos
Rodrigo de Souza Carvalho
Professor Orientador: MSc Renan Costa Alencar¹

Resumo
Com o passar do tempo e com as evoluções tecnológicas em crescimento
vertiginoso, os endereçamentos em IPv4 estão cada vez mais escassos. Há alguns
anos, a quantidade de dispositivos conectados à internet e que necessitavam desse
endereço para trocar informações era bem menor do que hoje em dia. Atribuía-se
um endereço IPv4 apenas a computadores e por conta disso, acreditava-se que a
quantidade de endereços disponíveis era o suficiente para atender a demanda.
Com o avanço tecnológico, equipamentos como celulares e tablets obtiveram
capacidade de acesso a internet, e, por conta disso, passaram a necessitar de um
endereço IPv4 também, o que fez com que a quantidade não fosse mais suficiente
para a demanda agora apresentada. Tendo em vista essa situação, grandes redes
estão implantando o IPv6 – uma nova versão que visa sanar os problemas
apresentados pelo IPv4 – ou se preparando para tal implantação. No entanto,
existem poucos artigos e estudos disponíveis na internet sobre a quantidade e a
qualidade da conectividade IPv6. Este artigo é disposto com base nas literaturas
de vários autores renomados na área de redes de computadores e contém
informações sobre diversos aspectos da migração do IPv4 para o IPv6. A razão
pela qual a aceitação do IPv6 ainda é baixa se dá devido ao alto custo do serviço
de migração numa rede corporativa, visto que grande parte da internet hoje trafega
dados em cima do IPv4. Este artigo tem como objetivo revisar alguns caminhos de
migração entre os protocolos, como o tunelamento e o empilhamento duplo, sua
aplicabilidade e as formas ágeis de introduzir esses métodos na rede. Também irá
se mostrar como o IPv6 pode ser vantajoso com relação a quantidade de
endereçamentos, segurança, prioridade de envio dados, configuração de rede,
entre outros benefícios.

Palavras-chave: IPv6, IPv4, Tunelamento, Pilha Dupla, Convergência.

¹ Professor da UNIBRA. Mestre em Engenharia da Computação. Contato: mr.costaalencar@gmail.com.
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Abstract
With the passage of time and with technological developments in a dizzying
growth, IPv4 addresses are increasingly scarce. A few years ago, a number of
devices connected to the Internet and needing this address to exchange information
were much smaller than they are today. Assigning an IPv4 address only to
computers and containing it, it is believed that the number of contacts available was
sufficient or sufficient to meet demand. With technological advances, equipment
such as cell phones and tablets have the ability to access the Internet, and therefore
an IPv4 address is also needed, which meant that the quantity was no longer
sufficient for the demand now available. In view of this situation, large networks are
implementing IPv6 - a new version that aims to solve the problems presented by
IPv4 - or preparing for such deployment. However, there are few articles and studies
available on the Internet on the quantity and quality of IPv6 connectivity. This article
is based on the literature of several renowned authors in the area of computer
networks and contains information on various aspects of the application of IPv4 to
IPv6. The reason why the acceptance of IPv6 is still low is due to the high cost of
the service of using the corporate network, seen as a large part of the Internet,
today, when data is transferred over IPv4. This article aims to review some paths of
use between protocols, such as tunneling and double stacking, their applicability
and the agile ways of applying these methods on the network. We will also show
how IPv6 can be advantageous in terms of the number of addresses, security,
priority of sending data, network configuration, among other benefits.

Keywords: IPv6, IPv4, tunneling, Dual Stack, Convergence.

11

1. INTRODUÇÃO

O IPv6 vem se tornando uma realidade no contexto de redes de
computadores atualmente, e cada vez mais, se vê a necessidade de colocar esse
assunto em pauta, visto que há de ser uma evolução obrigatória para todos os
segmentos de rede que utilizam tal protocolo para a estrutura lógica de
funcionamento.
Empresas como a ”Google” afirmam através de pesquisas que ao redor do
mundo, grande parte das empresas utilizam o IPv4 na estrutura de rede, o que faz
com que vários serviços sejam hospedados e fornecido em cima dessa tecnologia.
Porém, com a recente escassez de endereçamentos IPv4, as corporações se veem
cada vez mais induzidas a fazer a migração para a nova versão do protocolo,
fazendo com que o IPv6 seja a única solução para tal problema.
Embora a internet seja uma rede mundial livre de uma coordenação central,
existem órgãos responsáveis hierarquicamente pelas alocações e coordenação
dos endereçamentos IPs, sendo estes a Internet Assigned Numbers Authority –
Autoridade dos números de endereçamento da internet (IANA) com nível mundial
de coordenação de endereçamentos; os órgãos, Regional Internet Registries Registros regionais de internet (RIR), que são responsáveis por uma grande área
demográfica e reconhecidos pelo IANA, como o Latin American and Caribbean
Internet Address Registry – Registros de endereço de internet para a América latina
e Caribe (LACNIC), responsável pela América latina e algumas ilhas do Caribe.
E por fim, para o Brasil tem-se o Núcleo de Informação e Coordenação do
ponto BR (NIC.br) que é responsável pela distribuição de endereços IP e registro
de nomes de domínios a nível nacional. Estes órgãos por sua vez limitam os
endereços para as empresas, órgãos públicos e demais usuários da internet, que
façam solicitação de endereços IPs válidos.
Vários estudos como “O novo protocolo da internet” e “Redes MLPS”
apontam o quanto é custoso – e isso em todos os aspectos, seja em questão de
tempo, de dinheiro ou de esforço – fazer a migração de tecnologias, o que justifica
o fato de algumas empresas não ficam tão suscetíveis a fazê-la devido aos riscos
e aos prejuízos a curto prazo envolvidos. Já outras, com uma visão mais aberta pro
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futuro, tendem a fazer a migração o quanto antes, vislumbrando os benefícios
futuros.
Este artigo tem o intuito de mostrar as técnicas de convergência entre essas
duas versões do protocolo IP (Internet Protocol), levando em conta que isso não é
feito de modo abrupto, ou seja, de uma só vez. O trabalho visa apresentar as
aplicabilidades de tal migração, e abordar alguns cenários onde cada detalhe faz a
diferença na hora de uma empresa decidir se está na hora certa de fazer a mudança
em sua estrutura de rede.
1.1. Objetivos
1.1.1. Objetivo Geral

Este trabalho tem o objetivo de fornecer, com base em referências técnicas
embasadas, um estudo de caso sobre a aplicabilidade da convergência de
tecnologia IPv4 para IPv6, levando em consideração diversos fatores referentes a
necessidade de isso ser feito e em qual tipo de redes é rentável – seja de maneira
financeira ou tecnicamente – ou não.
1.1.2. Objetivos específicos
Visando atingir o objetivo principal, alguns objetivos específicos são
pertinentes a este artigo. São eles:


Aumentar o conhecimento e a distribuição de informações sobre os
protocolos IPv4 e IPv6;



Apresentar vantagens da aplicação do IPv6 nas redes de computadores;



Mostrar como as duas versões do Internet Protocol (IP) podem coexistir
numa rede;



Apresentar a transição na rede através do tunelamento e o empilhamento
duplo.

1.2. Justificativa
O artigo atenta para o fato da grande necessidade de se ter ciência de alguns
métodos de migração do IPv4 para o IPv6 na rede, devido ao fato dessa solução
ser, em breve, obrigatória.
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Muitas instituições não tratam com tanta urgência essa questão, entretanto,
vale ressaltar que as mesmas podem e devem aplicar as técnicas de forma
gradativa, sem que haja impacto nos serviços prestados.
De fato, a convergência da rede para a nova tecnologia gera vários
benefícios em diversos aspectos, como por exemplo, maior segurança de dados,
aumento de desempenho no envio e recebimento de dados, dentre outras
vantagens técnicas e práticas que serão abordadas neste estudo.
Sendo assim, o conhecimento sobre as técnicas de tunelamento e
empilhamento duplo é de fundamental importância para os profissionais da área e
demais interessados. Alcançar os objetivos propostos servirá de base para solução
de problemas advindos do contexto em que este artigo está inserido.
1.3. Metodologia
Este artigo foi constituído e embasado em informações coletadas de estudos
feitos sobre o assunto em questão. Foram coletados dados de várias referências
bibliográficas e artigos sobre transição de IPv4 para IPv6.
Os fundamentos para o referencial teórico e o desenvolvimento foi filtrado e
verificado, sendo feita a comparação de dados e informações em fontes confiáveis
a fim de atestar a veracidade do material disposto para que não houvesse nenhuma
informação imprecisa ou conteúdo errôneo.
Foram usadas algumas literaturas de pessoas reconhecidas na área de rede
de computadores para a base deste artigo, tais como o norte-americano Andrew
Stuart Tanenbaum doutor na área de Ciências da Computação e que tem bastante
influencia na área de redes. Seus livros servem de base para vários cursos na área
em diversas universidades no mundo.
Também foram usadas referências de Gabriel Torres, brasileiro bastante
famoso e influente na área de redes em nosso país e criador do portal “Clube do
Hardware”, bem como de algumas outras personalidades da área.
Todo material de consulta foi retirado de sites, artigos, livros e vídeos
disponibilizados na web.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1.

Protocolo IP
O protocolo IP tem a responsabilidade de encaminhar e endereçar os

pacotes de dados que trafegam na internet. Os pacotes são divididos em duas
partes antes de serem enviados. Uma é o cabeçalho, responsável pelas
informações de endereçamento para que a mensagem saiba pra onde tem que ser
enviada. E a outra são os dados, ou seja, a mensagem que tem que ser transmitida.
Assim, de acordo com Torres (2001), quando o dado trafega através da rede,
a mensagem é dividida em partes, e cada uma dessas partes pode seguir por rotas
distintas até chegar ao seu destino. Por conta disso, as partes podem chegar fora
da ordem em qual foram postas no envio. Nesse caso, a reordenação dos pacotes
é feita por outro protocolo muito ligado ao IP, o TCP (Transmission Control
Protocol).
2.1.1. IPv4
Segundo Medeiros (2008), a versão 4 do protocolo IP é a mais utilizada nas
redes hoje em dia, e é composta por 32 bits para endereçamentos representados
em 4 seções de números decimais que variam de 0 a 255, onde parte desse
endereço identifica a rede e outra parte identifica a estação.
Por ser constituído com 32 bits de endereçamento, o IPv4 tem a capacidade
de gerar mais de 4 bilhões de endereços. Na década passada, não se tinha noção
de que esse número seria tão irrisório à vista do que necessitamos hoje. O
crescimento exponencial de usuários de internet e o avanço tecnológico que faz
cada vez mais aparelhos precisarem de um endereçamento de IP para se
interconectar às redes de computadores fez com que essa quantidade se tornasse
insuficiente.
Segundo Santos et al (2010) os aspectos não previstos para o IPv4 foram o
grande crescimento das redes e um possível e provável esgotamento dos
endereços IP, além do aumento das tabelas de roteamento. Problemas
relacionados a segurança da informação e sobre a prioridade dos dados que são
transmitidos em determinados tipos de pacotes também não foram bem
ponderados.
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Abaixo a Figura 1 apresenta algumas características da versão 4 em relação
a versão 6 do protocolo IP.

Figura 1 - Comparação entre IPv4 e IPv6
Fonte: Autoria própria, 2020

2.1.1.1.

Cabeçalho IPv4

Segundo Tanenbaum (2003), a versão 4 do protocolo IP possui doze
campos fixos que compõe o seu cabeçalho. O tamanho dele pode variar de 20 à
60 bytes a depender de alterações que possam ser feitas ou não. A Figura 2
apresenta o cabeçalho do IPv4.

Figura 2 - Cabeçalho do protocolo Ipv4. Fonte: ipv6.br

A RFC 791 regulamenta as seguintes descrições para cada campo do cabeçalho
IPv4:
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Versão: Possui 4 bits e define a versão do protocolo IP do datagrama.
Comprimento do Cabeçalho: Possui 4 bits e determina onde começam os
dados enviados.
Tipo de Serviço: Possui 8 bits e determina a diferença entre datagramas
Comprimento do Datagrama: Possui 16 bits e é o comprimento do
datagrama, medido em octetos, incluindo cabeçalho e dados da internet.
Identificador: Possui 16 bits e é um valor de identificação atribuído pelo
remetente para ajudar na montagem dos fragmentos de um datagrama.
Flags: Possui 3 bits e são vários sinalizadores de controle.
Deslocamento de Fragmentação: Possui 13 bits e indica a que datagrama
o fragmento pertence.
Tempo de Vida: Este campo possui 8 bits e serve para que o datagrama
não fique circulando eternamente na rede. Cada vez que ele faz um salto em um
roteador, é decrementado de um até chegar em zero.
Protocolo: Possui 8 bits e determina a qual protocolo da camada de
transporte o datagrama será encaminhado.
Soma da verificação do Cabeçalho: Possui 16 bits e serve para detectar
erros no datagrama.
Endereço IP da Fonte: Possui 32 bits e contém o endereço IP do remetente.
Endereço IP do Destino: Possui 32 bits e contém o endereço de IP do
destinatário.
Opções: Permite fazer alteração ou ampliações no cabeçalho.
2.1.1.2.

Endereçamento Ipv4

Segundo Torres (2001), o endereço de IP é um número composto por 32
bits que é representado em decimal na forma de quatro números de 8 bits cada
separados por um ponto. Nesse modelo, o menor endereço de IP possível é o
0.0.0.0 e o maior, 255.255.255.255.
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Abaixo, a figura 3 mostra as classes de endereços IPv4 e suas respectivas
máscaras de sub-rede.

Figura 3 - Classes Ipv4. Fonte: Google, 2020

Os endereçamentos IP estão distribuídos para vários proprietários no mundo
todo atualmente. São esses proprietários que emprestam ou alugam os endereços
para que os usuários possam se conectar com outros hosts na internet.
2.1.1.3.

NAT

De acordo com Morimoto (2010), o NAT é uma técnica avançada de
roteamento que permite que vários hosts acessem a internet através de um único
IP válido.
Essa técnica faz com que quando um pacote seja direcionado para a web,
seu endereço IP seja mascarado, fazendo com que vários usuários ou hosts
diferentes, obtenham acesso pelo mesmo IP válido de saída para a internet sem
nenhum problema. Esse processo é feito em tempo real, e não afeta a navegação,
a velocidade ou a latência dos pacotes que são transmitidos.
Abaixo a Figura 4 mostra como funciona essa técnica.
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Figura 4 - Funcionamento da técnica NAT. Fonte: Google, 2020

2.1.1.4.

DHCP

Segundo Kurose (2011), o protocolo de configuração dinâmica de endereços
IP na rede, ou seja, o DHCP, permite que, através de um servidor ou roteador, seja
feita a configuração de endereços de forma automática para todos os hosts
linkados a esse ativo.
Essa configuração automática é feita do seguinte modo: o host envia um
pacote de broadcast para o IP 255.255.255.255, que é transmitido para toda a rede.
Quando o servidor recebe esse pacote, ele responde o mesmo com outro pacote
de broadcast para o IP 0.0.0.0. Porém, esse pacote só vai ser recebido pelo host
que enviou a solicitação para ele, por que ele estará associado ao MAC da placa
de rede do ativo.
Neste pacote, enviado pelo servidor, estará contido as informações
referentes a endereço de IP, máscara de rede, gateway e servidor DNS.
A Figura 5 a seguir mostra o funcionamento do DHCP.
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Figura 5 - Funcinamento DHCP. Fonte: Esli-nux.com

2.1.2. IPv6
Em dezembro de 1998, especificada pela RFC 2460, foi apresentada a
versão 6 do protocolo IP, que no caso, seria a solução para grande parte dos
problemas da versão 4, como por exemplo, a escassez inevitável de endereços
disponíveis.
De acordo com Santos et al (2010), dentre as maiores mudanças com
relação ao IPv4, destacam-se: simplificação do cabeçalho, maior capacidade para
endereçamentos, suporte para cabeçalhos de extensão, capacidade de identificar
fluxo de dados e suporte a autenticação e privacidade.
Essa versão tem 128 bits de campo para seus endereçamentos, o que faz
com que haja uma quantidade mais que suficiente (mais de 340 undecilhões de
endereços possíveis) dos mesmos para as futuras gerações.
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Um ponto interessante a se notar é que o IPv6, por conta de seu vasto
número de endereços, não precisa de técnicas de soluções paliativas tal como o
NAT ou o CIDR, dentre outras.
2.1.2.1.

Cabeçalho IPv6

Diferentemente do cabeçalho da versão 4, o da versão 6 possui 8 campos e
um tamanho fixo de 40 bytes. O modelo base desse cabeçalho é simplificado e
utiliza somente campos essenciais para o reconhecimento de informações, o que
faz o desempenho no tráfego de dados ser impactado de modo relevante (COMER,
2006).
Abaixo, a figura 6 nos mostra os campos do cabeçalho IPv6.

Figura 6 - Cabeçalho do protocolo IPv6. Fonte: site IPv6.br, 2020

Os campos do cabeçalho têm as seguintes descrições:
Versão: Possui 4 bits e identifica a versão do protocolo utilizado. No caso, o
valor desse campo é 6.
Classe de Tráfego: Possui 8 bits e identifica os pacotes por classes de
serviços ou prioridade. Ele provê as mesmas funcionalidades e definições do
campo "Tipo de Serviço do IPv4".
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Identificador de fluxo: Possui 20 bits e identifica pacotes do mesmo fluxo
de comunicação. Idealmente esse campo é configurado pelo endereço de destino
para separar os fluxos de cada uma das aplicações e os nós intermediários de rede
podem utilizá-lo de forma agregada com os endereços de origem e destino para
realização de tratamento específico dos pacotes.
Tamanho dos Dados: Possui 16 bits e indica o tamanho, em bytes, apenas
dos dados enviados junto ao cabeçalho IPv6. Substituiu o campo Tamanho Total
do IPv4, que indicava o tamanho do cabeçalho mais o tamanho dos dados
transmitidos. Contudo, o tamanho dos cabeçalhos de extensão também é somado
nesse novo campo.
Próximo cabeçalho: Possui 8 bits e identifica o cabeçalho de extensão que
segue o atual. Ele foi renomeado (no IPv4 chamava-se Protocolo) para refletir a
nova organização dos pacotes IPv6, uma vez que ele deixou de conter os valores
referentes a outros protocolos, para indicar os tipos dos cabeçalhos de extensão.
Limite de encaminhamento: Esse campo possui 8 bits e é decrementado
a cada salto de roteamento e indica o número máximo de roteadores pelos quais o
pacote pode passar antes de ser descartado. Ele padronizou o modo como o campo
Tempo de Vida (TTL) do IPv4 vinha sendo utilizado, o qual diferia significativamente
da descrição original que o definia como o tempo, em segundos, para o pacote ser
descartado caso não chegasse à seu destino.
Endereço de Origem: Possui 128 bits e indica o endereço de origem do
pacote.
Endereço de Destino: Possui 128 bits e indica o endereço de destino do
pacote.
2.1.2.2.

Endereçamento IPv6

O endereçamento desta versão é escrito em forma hexadecimal e divide-se
em 8 grupos de 16 bits cada, que são separados pelo caractere “:” (BRITO, 2013).
Abaixo, segue um exemplo, de acordo com a Figura 7:
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Figura 7 - Exemplo de endereçamento IPv6. Fonte: Autoria própria, 2020

Conforme Santos et al (2010), “esta notação é representada de forma
endereço-IPv6/tamanho do prefixo, onde o ‘tamanho do prefixo’ é um valor decimal
que especifica a quantidade de bits contíguos à esquerda do endereço que
compreende o prefixo.”
Como esse sistema de nomenclatura fornece endereços extensos, foram
adotadas algumas técnicas de abreviação para tais. Uma regra consiste em omitir
todos os zeros à esquerda num quarteto. Outra, permite a representação de uma
sequência de zeros por meio do caractere “:”.
Seguem exemplos de abreviação abaixo, conforme Figura 8:

Figura 8 - Exemplo de abreviação de endereçamento. Fonte: site IPv6.br
2.1.2.3.

SLAAC

Uma das funções mais interessantes e que pode ser muito útil numa rede
que o IPv6 oferece é a possibilidade da rede se autoconfigurar sem a necessidade
de estar rodando um servidor DHCP na mesma, que se chama SLAAC (Stateless
Address Autoconfiguration).
Para essa configuração, o host utiliza suas próprias informações e atribui
elas como informações de host-id(ID da rede), juntamente ao prefixo da rede, e
assim, combinando o prefixo IPv6 com as informações da placa de rede do ativo,
ou seja, com o MAC.
De acordo com Filippetti (2008), o host determina a informação do prefixo
por meio de um router na rede, uma vez de posse dessa informação, ele adiciona
como Interface ID o endereço MAC da sua placa de rede.
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A Figura 9 a seguir mostra o funcionamento do SLAAC.

Figura 9 - Funcionamento do SLAAC. Fonte: internetsociety.org

2.1.3. DHCPv6

De acordo com Santos et al (2010) o DHCP é um protocolo de
autoconfiguração stateful que faz a distribuição de endereços IP dinamicamente
em uma rede, a partir de um servidor DHCP. No caso do protocolo IPv6, o DHCPv6
tem o intuito de fornecer informações de redes quando não há roteadores fazendo
a estrutura lógica entre elas.
Através do envio de pacotes de multicast os hosts trocam as informações
com o servidor DHCP para que haja o reconhecimento das configurações de
gateway e DNS e endereçamento de IP.
Porém, a versão 6 possui a autoconfiguração como uma de suas muitas
ferramentas, o que faz com que um servidor DHCP seja algo dispensável para
utilização nessa tecnologia.
Contudo, para fins de gerência ou para prover algumas informações, um
servidor DHCPv6 ainda pode ter utilidade.
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3. LIMITAÇÕES DO IPV4
Segundo Santos et al (2010), o design inicial do IPv4 não antecipou, dentre
vários outros problemas, o crescimento exponencial da internet e isso criou muitos
empecilhos que acabaram, por assim dizer, concebendo a ideia para a alteração
do sistema de numeração do IPv4.
As limitações do IPv4, segundo vários estudos analisados, são destacadas
abaixo.
I. Escassez de endereços IPv4: Devido à escassez de endereços IPv4,
muitos usuários/organizações implementaram o NAT para mapear vários
endereços IPv4 privados para um único endereço IPv4 público. Mais estações de
trabalho e dispositivos conectados à Internet também exigem a necessidade de
mais endereços, e as estatísticas atuais comprovam que o espaço público do
endereço IPv4 será esgotado no devido tempo. Isso tornou a escassez do sistema
de endereçamento IPv4 uma grande limitação.
II. Segurança: Como afirmado anteriormente, o design inicial não previa
alguns problemas, mas também não foram previstas ameaças à segurança naquele
momento.
III. Qualidade de serviço: A qualidade do serviço depende dos 8 bits do
campo de serviço do tipo IPv4 e da identificação da carga útil. Este serviço tem
funcionalidade limitada e a identificação da carga útil não é possível quando a carga
útil do pacote de datagrama IPv4 é criptografada.
IV. Problemas de configuração de endereço: A configuração de
endereços IP deve ser simplificada e esclarecida à medida que redes e Internet
estão se expandindo e muitos computadores e novos dispositivos inventados estão
usando IP.
Tendo uma visão clara dos pontos destacados em relação aos problemas
de endereços IPv4, e contando, é claro, como o número de usuários na Internet
aumentando continuamente, o problema principal agora é que o número de
endereços disponíveis está se tornando cada vez menor.
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Outro aspecto é sobre o desenvolvimento de novos aplicativos, como
videoconferência e multimídia, e que exige que novos recursos de IP sejam
desenvolvidos.
4. PRÓS E CONTRAS DA IMPLEMETENÇÃO DO IPV6
4.1. Vantagens do IPv6
Ao contrário da versão 4, a versão mais nova do protocolo IP foi projetada
visando a necessidade das redes de computadores futuras e devido a isso há várias
vantagens em sua aplicação (SANTOS ET AL, 2010).
A seguir, segue uma lista de vantagens em se adotar o IPv6, com base na
análise de estudos sobre o caso.
I. Grande espaço de endereçamento: A principal vantagem do IPv6 sobre
IPv4 é o espaço de endereço. Isto foi projetado para suportar mais de 340
undecilhões de endereços IP comparado com os 4,3 bilhões de endereços IPv4.
II. Melhor segurança: A especificação IPv6 exige que os hosts habilitados
devem suportar o protocolo IP Security (IPSec), fazendo com que a segurança dos
hosts seja mais elevada. O IPv6 também inclui recursos como criptografia de carga
útil e autenticação da fonte da comunicação.
III. Autoconfiguração: Inclui um mecanismo plug-and-play que facilita a
conexão do equipamento à rede. Esse recurso chamado de “stateless
autoconfiguration” ou SLAAC, como falado anteriormente, acelera a conexão com
a rede. O administrador de rede não precisa configurar manualmente o dispositivo.
No mecanismo, o roteador fornecerá o prefixo do anúncio do roteador
automaticamente.
IV. Otimização: O IPv6 incorpora as práticas recomendadas do IPv4, mas
remove características obsoletas. Também melhora o endereçamento e o
roteamento da rede. Disposta todas essas vantagens, fica claro que a transição pro
IPv6 é algo que beneficia de forma prática uma rede de computadores.
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V. Implementação de IPSec de forma nativa: A segurança é
incrementada, uma vez que a implementação de IPSec é nativa inclusive para
pacotes ICMP.
VI. Crescimento do número de endereços multicast: Seu funcionamento
é similar ao do broadcast, dado que um único pacote é enviado a vários hosts,
diferenciando-se apenas pelo fato de que no broadcast o pacote é enviado a todos
os hosts da rede, sem exceção, enquanto que no multicast apenas um grupo de
hosts receberá esse pacote. Deste modo, a possibilidade de transportar apenas
uma cópia dos dados a todos os elementos do grupo, a partir de uma árvore de
distribuição, pode reduzir a utilização de recurso de uma rede, bem como otimizar
a entrega de dados aos hosts receptores.
VII. Não uso do NAT: Na versão 6 do protocolo IP, essa técnica não precisa
ser usada tendo em vista que cada host receberá um endereço de IP real para se
comunicar com outros ou com a internet. Isso traz à tona o fato de que haverá uma
necessidade de se montar uma infraestrutura mais robusta, visto que precisará de
mais elementos de rede para fazer divisões de sub-redes fisicamente, o que vai
gerar uma maior gerência e proteção em troca de investimento monetário.

4.2. Limitações IPv6
Quando abordam-se as limitações do IPv6, atentam - se a poucos itens, pois
como sucessor de um protocolo com diversos problemas estruturais e de
planejamento, o IPv6 surge com a responsabilidade corrigir as falhas existentes em
seu antecessor e suportar o crescimento exponencial do uso da Internet dos dias
atuais.
Dessa forma, as maiores dificuldades encontradas serão, sem dúvida, na
longa demora para a transição completa de uma versão do protocolo para outra.
Por isso, como apresentaram, existem alguns métodos para auxílio a essa
transição, cabendo ao usuário escolher qual se adapte melhor a sua realidade.
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5. MÉTODOS DE TRANSIÇÃO
Todos concordam que a evolução natural da Internet será o IPv6, porém
mesmo tendo essa consciência, tem-se que levar em conta o alto grau de
disseminação do IPv4, que aliado a falta de profissionais preparados para trabalhar
com IPv6 e o alto custo dos equipamentos para implementação do mesmo, causa
uma lentidão a esse processo de transição.
Assim o prazo para que essa transição ocorra por completo não é exato,
podendo levar alguns anos ou até mesmo mais algumas décadas. Nesse período
irá ter duas tecnologias operando em paralelo.
No entanto, para Filippetti (2008), “esta migração já teve início faz algum
tempo. Se não se percebe, é porque o que quer que seja que estão fazendo, estão
fazendo certo”.
Segundo o nic.br “A técnica de Pilha Dupla e o Tunelamento são vistas com
bons olhos para o bom desenvolvimento do protocolo, pois como o IPv6 será
inserido na rede de forma progressiva, oferecerá aos usuários um maior
aprendizado sobre o processo de operação do protocolo IPv6, trazendo assim, uma
maior confiança no desligamento definitivo do protocolo antigo.”

5.1. Empilhamento Duplo

Esse método consiste em implementar e utilizar ambos os protocolos, IPv4
e IPv6 na rede em geral, de maneira gradativa, implicando na coexistência de duas
redes em paralelo. Dessa forma, essa estratégia facilita o processo de transição
para um ambiente baseado em IPv6, abaixo uma figura que ilustra o método em
questão.
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Figura 10 - Funcionamento da técnica de pilha dupla. Fonte: site IPv6.br, 2020

De acordo com Santos et al (2010), a utilização do método de pilha dupla
permite que hosts e roteadores estejam equipados com pilhas para ambos os
protocolos, tendo a capacidade de enviar e receber os dois pacotes, IPv4 e IPv6.
Certas funcionalidades de cada protocolo fazem a configuração para o
recebimento de seus endereçamentos nesse método. No caso do IPv4, são
utilizados o DHCP e o IP fixo. Já no IPv6, usa-se o Link Local, Autoconfiguração e
DCHPv6.
Para Filippetti (2008), a vantagem deste método é que novos elementos de
rede já podem ser endereçados em IPv6, e os elementos já existentes podem ser
migrados em fases sem grandes impactos.

5.2. Tunelamento

Quando não há a possibilidade de adoção da pilha dupla nos dispositivos,
uma das alternativas viáveis é o tunelamento, que consiste no encapsulamento de
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pacotes IPv6 dentro de pacotes IPv4, de uma outra maneira, viabilizam que o
tráfego baseado em uma tecnologia, IPv4 ou IPv6, possa ser transportado por um
meio transferência baseado em outra tecnologia (BRITO, 2013).
Ainda que as técnicas de tunelamento sejam interessantes por viabilizar uma
rápida facilitação operacional na comunicação entre essas tecnologias, causam
preocupação, pois além de possuírem um pior desempenho comparado às outras
técnicas de transição, elas não contribuem para a concretização completa da
transição para o IPv6, trazendo consigo um efeito negativo, a manutenção do IPv4
ativo por mais tempo que o desejado.

5.2.1. Túnel 6in4

Segundo Filippetti (2011), nessa técnica um túnel manual é estabelecido
entre dois nós IPv4, trabalhando com tráfego IPv6. Esse tráfego é permitido através
do encapsulamento 6in4, que consiste em colocar os pacotes IPv6 dentro dos
pacotes IPv4, adequando os cabeçalhos e colocando uma marcação tipo 41 nos
mesmos, assim quando o destino receber um pacote com tipo 41, ele removerá o
cabeçalho IPv4 tratando-o como pacote IPv6.
Nesse ponto é importante entendermos a diferença entre 6over4 e 6in4. O
primeiro, ou 6over4, é propriamente um túnel estabelecido manualmente que
permite conexão IPv6 entre nós IPv4, já o 6in4 é a técnica de encapsulamento
utilizada por esse túnel em questão, técnica essa que também pode ser utilizada
em outros mecanismos de transição.
Abaixo, uma imagem que ilustra o funcionamento deste método de
tunelamento.
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Figura 11 - Funcionamento do tunelamento 6over4. Fonte: site IPv6.br, 2020

5.2.2. Túnel 6to4

A técnica de tunelamento 6to4 consiste na formação de túneis
automaticamente configurados entre hosts ou sites que possuem trânsito IPv4, ou
seja, necessitam de acesso à Internet IPv6. Esse método somente é possível com
ajuda de relays de pilha dupla públicos distribuídos pela Internet, estes executam a
pilha dupla tornando-se responsáveis pela intermediação da comunicação IPv4 e
IPv6 (FILIPPETTI, 2011).
Essa técnica de tunelamento é tradicionalmente muito utilizada, porém, traz
consigo alguns problemas que tem causado seu abandono. Um problema que
atinge o 6to4, diz respeito à segurança, afinal, os relays são públicos e bem
conhecidos tornando-se alvos fáceis de ataques que gerem negação de serviço ou
mesmo a falsificação por meio de spoofing, um relay intermediário falso.
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5.3. Tradução

Segundo Brito (2013), a tradução é um mecanismo de transição utilizado na
comunicação de hosts que operam somente com uma versão do protocolo IP, ou
que utilizem pilha dupla, possibilitando um roteamento transparente no tráfego de
pacotes entre eles. Pode realizar tanto a conversão de endereços como a troca de
tráfego TCP ou UDP.
Na RFC 6052 mostra que a instalação simples do NAT64 pode consistir em
um gateway com duas interfaces conectadas a uma rede IPv4 e uma rede IPv6,
respectivamente. O tráfego da rede IPv6 é roteado através do gateway, que
executa todas as traduções necessárias para transferir pacotes entre as duas
redes. No entanto, a conversão não é simétrica, [3] porque o espaço de endereço
IPv6 é muito maior que o espaço de endereço IPv4 ; portanto, o mapeamento de
endereço um para um não é possível. O gateway mantém o mapeamento de
endereços IPv6 para IPv4, que pode ser estabelecido com um algoritmo automático
(mapeamento sem estado) ou com traduções especiais e manuais (mapeamento
com estado) quando o primeiro pacote da rede IPv6 atinge o gateway NAT64.

6. Considerações Finais

A adoção do IPv6 pelas grandes empresas, pelo menos em nosso país,
ainda é encarada com muita desconfiança. Porém, cresce cada vez mais o número
de usuários que estão utilizando a nova tecnologia para navegar na internet.
Os resultados da migração para a nova tecnologia são visíveis em algumas
situações, como por exemplo, nos conteúdos fornecidos pelo Google, Facebook e
Netflix. Essas três companhias já trabalham na convergência de tecnologia há
anos, e se vê cada vez mais os impactos dessa migração ao usufruir conteúdos de
suas plataformas.

Essas corporações, bem como algumas outras, são responsáveis pela maior
quantidade de tráfego gerado em cima do IPv6, e, não muito raramente, fazem
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campanhas para a conscientização da importância da inclusão dessa “nova
tecnologia” na nossa vida, por assim dizer.

Inclusive, o Google dispõe de plataformas onde pode-se testar a conexão
em IPv6 e verificar dispositivos que já dão suporte à tecnologia. Um exemplo disso
é o site https://ipv6test.google.com, onde é feita a verificação de compatibilidade
do dispositivo que acessa o link.

Abaixo segue um gráfico disponibilizado pela Google onde pode-se
acompanhar a porcentagem de usuários da internet que já estão fazendo uso do
IPv6.

Figura 12 - Gráfico de usuários IPv6. Fonte: Reprodução Google, 2020

Com certeza a adesão dessas grandes empresas à nova tecnologia trouxe
uma melhora na qualidade do serviço oferecido e isso se deve a diversos fatores,
dentre os quais muitos foram falados aqui neste artigo. Fica claro que a nova versão
do IP é, sim, viável para quaisquer tipos de rede de computadores.
Contudo, pesquisas mostram que sites governamentais, bancos, estatais e
até mesmo o comércio virtual estão com uma taxa baixa de adoção ao IPv6. Muitos
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desses serviços não são essenciais ou prioritários (a depender da ocasião), o que
é mais um motivo para se planejar e projetar a mudança de tecnologia em curto
prazo.
É nessas situações que a migração se torna algo muito viável e aplicável. O
custo benefício compensa todo esforço que será necessário para dedicar tempo e
recursos na convergência. Não há dúvidas que a empresa se beneficiará bastante
de fazê-la o quanto antes.
Outro caso em que a mudança de tecnologia se torna aplicável é com
relação aos ISPs, ou seja, aos provedores de internet. Muitas das empresas que
fornecem serviços de telecomunicações já estão aderindo ao IPv6, adquirindo
equipamentos compatíveis com a nova tecnologia e ofertando serviços em cima da
nova versão do protocolo para seus clientes.
Entretanto, há alguns tipos de redes em que a questão da migração deve
ser pensada e repensada. Por exemplo, a rede de um hospital público. Por ser um
serviço essencial e de alta demanda, uma convergência de tecnologia mal
planejada pode gerar prejuízos não só financeiros.
De modo geral, a aplicabilidade da convergência se dá devido a algumas
questões que tem de ser levadas em conta numa rede. É uma rede que roda um
serviço essencial? Há recursos para se fazer uma migração em curto/médio prazo?
Há profissionais especializados e capacitados para fazerem tal manobra sem que
haja danos colaterais na rede? As tecnologias de transição são confiáveis?
A resposta a essas perguntas vai deixar claro se fazer uma mudança de IPv4
para IPv6 é viável ou não para uma rede de computadores.
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7. Conclusão

No estudo realizado foram demonstradas técnicas de transição e
convergência entre as versões 4 (IPv4) e 6 (IPv6) do protocolo IP. O crescimento
exponencial de dispositivos e equipamentos que utilizam a Internet faz necessário
a maior disponibilidade de quantidade de endereços por parte do protocolo
utilizado.
Como foi apresentado nesse artigo, o IPv6 não vem somente para
disponibilizar uma maior capacidade de endereçamento, mas traz também diversas
funcionalidades e atualizações, como novas versões de protocolos de auxílio e
facilidades em sua configuração, o que impacta diretamente no desempenho da
conectividade da rede.
Diante disso, pode-se afirmar que a migração é um passo inevitável e
indispensável para as grandes redes corporativas e redes de distribuição do serviço
de internet, contudo não há tanta preocupação com o fato. Embora ainda se utilize
o IPv4, não estamos preparados para suportar comunicações em IPv6, tornando
assim imprescindível o aprimoramento das técnicas de transição antes da plena
implantação do IPv6, buscando dessa forma o melhor entendimento das soluções
que o novo protocolo fornece.
Concluindo, a viabilidade para realização da transição entre as versões do
protocolo IP utilizando as técnicas dispostas neste artigo não exigem um alto custo
– a depender do tamanho da rede – e de fato, são bastante benéficas tendo em
vista a situação atual do IPv4. Basta que haja um projeto bem elaborado e a
disposição de expandir o conhecimento na área para que se possa suavizar os
efeitos da transição buscando sempre soluções efetivas e ágeis para tal migração.
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