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Výchozí stav 

• Nová budova výzkumného centra ČVUT 

• Vznik v době IPv4-exhaust 

• Buštěhrad u Kladna, připojení optikou do sítě ČVUT přes FBMI 
Kladno 

• Základem jsou zaměstnanci ze 4 fakult ČVUT – nutná viditelnost 
mnoha technologií (data, tiskárny, technologická zařízení – plc, 
datatakery, weby, simulační stroje, …) 

• Na celou budovu jeden C-blok IPv4 … nutnost nasazení IPv6 

 



Aktuální (konsolidovaný) stav 

• 2 segmenty pure-IPv4 (ACS + bezpečnostní kamery) 

• 1 segment pure-IPv6 (telefony proti Cisco CUCM) – cca 60 
telefonů 

• 8 segmentů v režimu dual-stack (public i private IPv4) 

• Běžný denní podíl IPv6 … kolem 50% 

• Zatím nejvyšší denní podíl IPv6 … něco přes 86% 

 

 => nutný monitoring 



Co je ten “zbytek” na IPv4? 

• Část Cloud-služeb a úložišť (uloz.to, uschovna.cz, většina zahraničních 
cloudů včetně Amazonu, OneDrive, …. Výjimkou je Google) 

 

• Komunikace “technologií budovy” s okolním světem 

 

• Live web-stream služby (tv – hlavně O2, internetová radia, …) 

 

• Část provozu RDP od home-ISP … ale objevují se už IPv6-RDP 

 

• Centrální servery ČVUT, které nemají dual-stack kvůli load-balanceru a 
SSL bráně (bohužel většina serverů včetně download.cvut.cz ) 

 



Čím to hlídáme – ad1) 
• Scrutinizer – komerční SW od firmy Plixar 

– trial: pamatuje si posledních 24 hodin, některé pokročilé funkce 
nedostupné 

– roční maintenance full-verze začíná někde cca na 5.000-7.000$ 

– graficky hezký, přehledný, různé pohledy na data 

– Win7-64bit / 8GB RAM / 4core (velké požadavky na RAM) 

– Rychlé zpracování dat 

– Mnoho filtrů s jednoduchým nastavením  

– Více filtrů současně  

 



Scrutinizer – ukázka základního náhledu (přenesená data, počty paketů,…) 



Scrutinizer – ukázka flow-náhledu 



IPv6 – TCP…90-95%, UDP…5-8%, ICMPv6 
IPv4 – TCP… 94-97%, UDP… 2-5%, ICMP 
IPv6 – https-443 (70-80%) / http-80 (15-25%) / imaps (1%) / dns / rdp / … 
IPv4 – http-80 (50-60%) / https-443 (30-40%) / imaps (1-5%) / shoutcast-8000 (1-3%) / … 

Scrutinizer – ukázka základních statistik 



IPv4 – většinou 600-700B/paket (downlaod.cvut.cz, net-úložiště) 
IPv6 – obvykle menší pakety kolem 300-400B/paket (běžný net-provoz / google, …) 

Scrutinizer – ukázka základních statistik 



Čím to hlídáme – ad2) 
• FlowViewer – původně vyvíjen pro NASA (pro „Earth Sciences 

Data and Information Systém“ (ESDIS) networks) 
– pomalejší při větších objemech dat 

– dává základní informaci o provozu 

– nemá nadstavby (rozšířenou analýzu) 

– free 

– Ubuntu 64bit / 4GB RAM / 4core (velké požadavky na rychlost disku) 

 

• Obě platformy krmeny „flows“ z Microtik CCR16 
(transparentní FW) 



FlowViewer – ukázka 



FlowViewer – ukázka 



Útoky po IPv6 

• Aktuální poměr útoků IPv4/IPv6 na standardní porty (3306, 
3389, 5900, 22, 23, …) cca 100:1 

 

• U nás zachycena divná anomálie … relativně dost útoků po 
IPv6 na port 161 (SNMP) 

 

• Většina útoků na IPv6 je vázaná na primární IPv4-scan (IPv4-
scan => reverzní DNS => DNSv6 => útok po IPv6), dělat IPv6-
honeypot aktuálně nemá smysl 

 

• Závěr … IPv6-firewall je nutností !!! 

 



Problémy a průšvihy… 

• Temporary IPv6-adresy … nedohledatelné u nás (hlavně u wifi-
hotspotů) 

• Velice malá podpora reverzních DNS záznamů na IPv6 … např. 
Google-clustery - u flow-analýzy (flow-collector) nelze 
konsolidovat provoz do domén 

• Telefony Cisco (69xx) … po resetu povoleno IPv4-DHCP a snaží 
se po ní komunikovat (omezeně použitelné na dual-stack 
segmentech), zpětně nelze IPv4 adresu smazat, atd. 
Nekonzistence v IPv6-chování např. vůči DHCPv6 … 6901 v.s. 
6921 (dibbler/MAC), nekonzistence různých FW 

 



HW-podpora IPv6 
• Tiskárny … téměř vždy bez problémů (Xerox, HP, Canon, …) 

• Kamery … celkem slušná podpora (Vivotek, Axis, …) 

• Tablety a mobily … nic moc (starší Android – ne, Android 5 – 
částečná podpora, Win-phone – zmiňováno od 8/8.1) 

 

 

 

 

• Průmyslová automatizace – zoufalá krize 
– Průmyslové automaty/PLC/MaR: jen vyjímečně (ty, co jedou na 

novějších linux-jádrech … ale těch je minimum) 

– DataLoggery, DataTakery: prakticky nic (občas nějaký grafický portable-
datalogger) 

 



HW-podpora IPv6 

• Průmyslová automatizace, infrastruktura budov – zoufalá krize 
– NTP hodiny (MobaTime, MasterClock, atd.) … nic 

 

– vrátníci/SIP (2N, …) … nic 

 

– Měřící přístroje, inteligentní senzory: nic moc 

 

– Převodníky (RS232/eth, RS485/eth,…): velice málo (např. Antratek, 
cena cca 50-100€) 

 

– SW pro prům.aplikace (např. Labview): sliby… 

 

 

 



Děkuji za pozornost… 

 

 

 

 

 

 
                                                                           frantisek.vanek@cvut.cz 


