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6lab.cisco.com 

Eric vyncke stats 

ipv6matrix 
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Různé typy měření 

Klienti 

 Měření kompletní cesty mezi klientem a serverem 

 Kolik uživatelů se připojí na službu pomocí IPv6? 

 

 Infrastruktura 

 #AS, #IPv6 prefixes 

 Je routing pro IPv4 a IPv6 stejný? Kolik prefixů obsahuje BGP 
tabulka? 

 

Obsah 

 Služby dostupné na IPv6 

 Kolik obsahu je dostupného pro uživatele? 
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Měření obsahu 
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Obsah 

Služba Typ záznamu Test 

Web A www.<domain> 

AAAA www.<domain> 

AAAA www6|ipv6|www.v6.<domain> 

Mail A for MX <domain> 

AAAA for MX <domain> 

DNS A for NS <domain> 

AAAA for NS <domain> 

Zjištění z DNS 
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Zdroj dat? 

Alexa top 1 mil. 

 Seznam 1 miliónu nejnavštěvovanějších domén 

 Jak je vytvořen? 

 Mělo by se pořadí brát v potaz? 
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Pořadí? 

Top50: 38% 

Top1000: 16.5% 
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Počet domén – seřazeno dle pořadí v Alexa 
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Zohlednit návštěvnost? 

Návštěvnost jako váha pro výpočet IPv6 

 Populárnější stránka – nasazení IPv6 je důležitější 

 Předpoklad, že uživatel chodí pouze na populární weby 

 

 

Průměr: 232 

Medián: 179 
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IPv6 pro domény (ne)nalezené v Alexa 
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% www obsahu dostupného po IPv6 
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Uživateli navštívené IPv6 stránky 

 IPv4ratio: 99.4% 

 IPv6ratio: 28.4% 

 

0.6% IPv6 only? 

 Testovací weby 

 labs.apnic.net, seznam.cz 

 IPv6 only domény - ipv6.google.com  

 IPv6 only content cache 

 1v2lk3k0.spray6.xx.fbcdn.net 
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Rozbitá IPv6 konektivita 

 .sk – 26% domén inzerující AAAA záznam je z našeho AS 
nedostupných 
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Akamai – State of the Internet 
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Klienti a síťový provoz 
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Google 

http://www.google.com/ipv6 
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http://www.google.com/ipv6 

http://www.google.com/ipv6 
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APNIC 

http://labs.apnic.net/ipv6-measurement/Economies/CZ 
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VUT - IPv6 v dual-stack síti 

Přibližně 80% zařízení používá IPv6 

 

 

 

 

Na wifi 120%? 
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Počet uživatelů? 
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VUT - IPv6 v dual-stack síti 

Přibližně 35 – 40% provozu po IPv6 

 Objemově náročnější provoz (youtube) 

Za rok stále stejné – není obsah! 
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CESNET IPv6 traffic ratio 
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Rychlost IPv6 v mobilní síti 

Facebook, LinkedIN 

 

https://www.linkedin.com/pulse/ipv6-measurements-zaid-ali-kahn 
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Rychlost IPv6 
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Závěr 

Většina statistik nadhodnocuje reálný stav nasazení IPv6 

V dual-stack síti lze očekávat 40% objemu provozu po IPv6 

 Stagnuje díky chybějícímu obsahu 

 IPv6 může být rychlejší / pomalejší 

 Rozdílné cesty v BGP 

 IPv6 na mobilní síti 

 Rychlejší ale nikdo neví proč 
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Další odkazy na 6lab.cz 

http://6lab.cz/live-statistics/data-source/ 

http://6lab.cz/live-statistics/ 

http://6lab.cz/live-statistics/ipv6-brno-univeristy-of-
technology/ 

http://6lab.cz/live-statistics/ipv6-cesnet-nework/ 
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