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RESUMO DA PROPOSTA:
O texto da política atual para IPv6 refere à RFC 3177 que de uma forma geral
recomenda a designação de:
/48 nos casos gerais, exceto quando for um cliente muito grande.
/64 quando for sabido que uma e apenas uma sub-rede é necessária.
/128 quando for absolutamente sabido que um e apenas um equipamento
estará conectado.
Mas essa RFC já foi atualizada (RFC 6177) deixando a anterior desatualizada.
De uma forma geral, deixa decisão sobre o tamanho da designação para os
operadores da rede e elimina a recomendação da RFC3177 de que por defeito
os clientes de um ISP deveriam receber uma designação de /48.
JUSTIFICAÇÃO:
A RFC 3177 indica que a designação para os usuários finais de um ISP deve
ser de /48 sempre que exista a possibilidade de mais de uma sub-rede. A
política atual do LACNIC é baseada nessa RFC e sua recomendação.
Em maio de 2011 foi publicada uma nova RFC (6177) substituindo à RFC
3177. Esta indica que corresponde ao operador da rede decidir qual prefixo
designar a seus clientes.
Mesmo assim, há uma indicação de que prefixos /64 devem ser designados
apenas quando tiver certeza de que não é necessária mais de uma sub-rede. E
que para os casos em geral seja designada, por exemplo, /56.
Pelo fato de que a política atual refere a uma RFC já desatualizada é
justificável a alteração proposta.

E a partir de 2005 as comunidades de alguns RIR (APNIC, ARIN, RIPE)
iniciaram discussões sobre as políticas de designação dos LIR/ISP para seus
clientes de blocos menores como, por exemplo, /56.
A RFC3177 teve algumas críticas principalmente em relação ao desperdício
dos endereços, já que, segundo sua recomendação, uma empresa grande com
muitos trabalhadores poderia receber a mesma quantidade de IP que um
usuário residencial.
Situação em outros RIR:
- AfriNIC:
Ainda faz referência à RFC 3177 e segue a recomendação da designação de
/48 por defeito.
- APNIC:
Não faz referência à RFC 3177 nem a 6177. Mas indica que a decisão do
tamanho do bloco a ser designado para um usuário final deve ser do LIR/ISP.
No exemplo do cálculo de HD-RADIO indica o /56 como prefixo a ser utilizado.
- ARIN:
Não faz referência à RFC 3177 nem à 6177. Mas indica que a decisão deve ser
baseada na comunidade. Na referência a HD-RATIO indica /56 como métrica
de cálculo.
- RIPE:
Não faz referência à RFC 3177 nem a 6177. Mas indica que a decisão do
tamanho do bloco a ser designado para um usuário final deve ser do LIR/ISP.
No exemplo do cálculo de HD-RADIO indica o /56 como prefixo a ser utilizado.
TEXTO DE LA PROPUESTA:
Substituir o texto do parágrafo "4.1 Alcance":
[RFC 3177], a ênfase particular deste documento é sobre as políticas
relacionadas com os bits à esquerda a partir dos limites /48 dentro do bloco
2000::/3.
Por:
"[RFC 6177], a ênfase particular deste documento é sobre recomendações aos
LIR/ISP para as designações a seus usuários e clientes conectados".
Substituir o texto do parágrafo "4.2.1. Utilização":
"Diferentemente do IPv4, IPv6 é geralmente designado para usuários finais em
quantidades fixas (/48). A utilização real de endereços dentro de cada
designação será razoavelmente baixa, quando comparada a designações IPv4.
Em IPv6, "utilização" é medida apenas em termos dos bits à esquerda do limite
do /48. Em outras palavras, utilização refere-se à designação de /48 para

usuários finais, e não ao número de endereços utilizados dentro de blocos
individuais de prefixo /48 nesses usuários finais.
No decorrer deste capítulo, o termo utilização refere-se à designação de /48s
aos usuários finais, e não ao número de endereços designados dentro dos /48s
individuais nesses usuários.”
Por:
" Ao contrário do IPv4, IPv6 é geralmente designado para usuários finais em
quantidades fixas. A utilização real de endereços dentro de cada designação
será razoavelmente baixa, quando comparada com as designações IPv4. No
IPv6, a “utilização” é medida em termos dos bits à esquerda do limite /56. Em
outras palavras, utilização refere-se à designação de /56 para usuários finais e
não ao número de endereços utilizados dentro de blocos individuais de prefixo
/56 nesses usuários finais.
No decorrer deste capítulo, o termo utilização refere-se à designação de /56s
para os usuários finais, e não ao número de endereços designados dentro dos
/56s individuais nesses usuários.”
Substituir o seguinte texto do parágrafo "4.5.3.1. Designação do espaço de
endereçamento":
"As designações devem ser feitas de acordo com as instruções existentes
[RFC3177, RIRs-on-48], as quais são resumidas aqui em:
/48 nos casos gerais, exceto quando for um cliente muito grande.
/64 quando for sabido que uma e apenas uma sub-rede é necessária.
/128 quando for absolutamente sabido que um e apenas um equipamento
estará conectado.”
Por:
" As designações devem ser feitas de acordo com a necessidade apresentada
pelo usuário do ISP e com as recomendações existentes [RFC6177],
das quais se destacam as mais importantes:
O usuário ou site final devem receber a quantidade suficiente de designações
para satisfazer as suas necessidades atuais e planejadas.
Não menos que /64 devem ser designados a um usuário ou site final.
A seleção exata do tamanho do bloco a ser designado é uma decisão
operacional do LIR/ISP.
A RFC6177 recomenda uma designação maior a /64 para os usuários/sites
finais, mas que não seja adotado o plano de designar /48 por defeito a todos os
usuários/sites finais.
Uma recomendação seria designações entre /48 e /56."

INFORMAÇÃO ADICIONAL:
Tempo de implementação: Imediato

