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INTRODUÇÃO
A intenção deste trabalho é mostrar a configuração do servidor Apache para conteúdo
HTTP sobre o protocolo IPv6. Quais configurações são necessárias e outros aspectos
que devem ser observados com mais critério durante esse processo.
Não abordaremos aqui configurações de servidores de nomes ou configuração de
servidores proxies. Contudo, exibiremos alguns detalhes de como esses outros serviços
podem ser utilizados para interagir com o servidor Apache auxiliando a migração para
IPv6.
A escolha do tema se deve ao trabalho diário do autor, que trata de configuração de
servidores HTTP e proxies reversos para prover conteúdo para a rede interna de sua
empresa e conteúdo externo para a Internet, por meio de hosts virtuais e proxies
reversos.
Pretendo aqui mostrar como a escolha da estratégia correta em conjunto com uma
análise criteriosa dos navegadores clientes e do servidor de conteúdo pode tornar a
migração para o novo protocolo mais segura, simples e transparente para o usuário final.
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O SERVIDOR
O Apache HTTP Server, ou simplesmente Apache, é um projeto mantido pela Apache
Software Foundation para suportar o desenvolvimento e manutenção de um servidor de
conteúdo HTTP. A versão mais atual do Apache é a 2.4.6. Este projeto existe desde 1996
e é considerado, hoje (2013) o servidor HTTP mais utilizado em todo o mundo para prover
conteúdo dinâmico e estático na Internet.
Abaixo temos um gráfico de utilização de servidores HTTP por websites.

Uso de servidores HTTP por website, em 08/2013, W3Techs.com

O Apache possui suporte nativo ao IPv6 desde a versão 2.0.14 e há patches para prover
suporte para versões mais antigas.
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O PROTOCOLO
O Internet Protocolo (IP) versão 6 é a última revisão do protocolo IP, que veio para
substituir o protocolo Ipv4, utilizado atualmente. O IPv6, veio para suprir algumas
deficiências e corrigir algumas falhas de segurança do IPv4, que foram descobertas ao
longo de todo o histórico de utilização do IPv4.
Em relação ao endereçamento, o IPv6, basicamente, se utiliza de endereços de 128 bits
de tamanho, que superam em muito os 32 bits utilizados pelo seu antecessor. Sendo
possível, endereçar até 3,4x10 38 endereços distintos.
Mesmo tendo iniciado seu desenvolvimento há bastante tempo e com a ameça presente
do esgotamento dos endereços do IPv4, a implantação do IPv6 ainda é muito baixa frente
ao IPv4. Abaixo temos uma tabela posicional indicativa do uso de IPv6 por país.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ISO-3166
Code
RO
LU
CH
EU
FR
JP
BE
DE
PE
US

73

BR

Indíce

Usuários
de Internet
9715451
468581
6539759
0
51820298
99488183
8150621
68167009
11166330
248858778
93800562

Taxa uso IPv6

Usuários IPv6

População

País
Romania
Luxembourg
Switzerland
European Union
France
Japan
Belgium
Germany
Peru
United States of
America
Brazil

10.3554%
8.2672%
7.6669%
6.1069%
5.7223%
4.5666%
4.3099%
3.9825%
3.5929%
3.5054%

1006073
38738
501396
0
2965312
4543227
351283
2714751
401195
8723495

22070539
515548
7675774
0
65117238
125854755
10449515
82128927
31017585
319623399

0.0175%

16415

208445695

A tabela completa pode ser obtida em http://labs.apnic.net/dists/v6dcc.html

A maioria dos sistemas operacionais utilizados em servidores atualmente já possuem
suporte para IPv6 e por muitas vezes já o tem configurado em sua instalação básica. Para
termos algum parâmetro da utilização do protocolo analisamos o interesse em pesquisas
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em habilitar e desabilitar o protocolo por meio do Google Trends.

desabilitar IPv6
habilitar IPv6

Contudo, o interesse pela implantação do IPv6 tem aumentado consideravelmente,
principalmente por conta de esforços de escala global depreendidos nesse intuito. O
interesse em ativar IPv6 dentro das redes dos provedores vem crescendo, como podemos
ver no gráfico de barras abaixo.
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PRÉ-REQUISITOS
Para um servidor HTTP prover conteúdo em IPv6 é bastante simples, pois o mesmo provê
esse conteúdo através de estruturas do sistema operacional no qual está instalado. Daí, o
requisito fundamental para que o servidor HTTP suporte IPv6 é que o sistema operacional
também possua suporte ao mesmo. Claro, que alguma configuração, alteração de código
e, talvez, recompilação seja necessária para o aplicativo responsável pelo servidor.
Abaixo temos uma tabela com o suporte a IPv6 por sistemas operacionais:
OS

Versão

Pronto para IPv6

Padrão

AIX

4.3

Sim

Sim

Android

4.2 (Jelly Bean)

Parcial

Sim

Cisco IOS

15.2

Sim

Sim

Fedora

13

Sim

Sim

FreeBSD

9.0

Sim

Sim

HP-UX

11i

Sim

Sim

IBM i

7.1

Sim

Sim

iOS

4.1

Sim

Sim

Juniper JUNOS

12.2

Sim

Sim

Mac OS X

10.7 (Lion)

Sim

Sim

OpenBSD

5.2

Sim

Sim

OpenVMS

8.3

Sim

Sim

Red Hat Enterprise Linux

6

Sim

Sim

Solaris

10

Sim

Sim

11

Sim

Sim

Sim

Sim

5.1 (XP)

Sim

Não

6.X (Vista),(7),(8)

Sim

Sim

6.5 (Mobile)

Sim

Sim

7.5

Não

Não

z/OS

V1R4.0

Sim

Sim

z/VM

V5R1.0

Sim

SUSE Linux Enterprise
Server
Ubuntu
Windows NT
Windows Phone

11.04 (Natty
Narwhal)
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A maioria dos sistemas utilizados já provê suporte ao IPv6. Alguns oferecem suporte tanto
como módulo adicional do sistema, como parte do seu kernel. Como, por exemplo, as
distribuições Linux que para prover suporte como parte do kernel necessitam

de

recompilação do mesmo.
Como a implantação do IPv6 não ocorreu em detrimento do uso do IPv4, mas sim,
ocorrerá de forma concomitante ao uso do novo protocolo. Por algum tempo os dois
protocolos terão que conviver isolados um do outro, pois os mesmos não se comunicam.
Assim as aplicações necessitarão de formas de trabalhar com os dois protocolos
empilhados – o que comumente é referenciado como pilha dupla.
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DO PONTO DE VISTA DO CLIENTE
Navegadores e Proxies
É fácil deduzir que a maioria dos clientes dos servidores HTTP serão os navegadores.
Sendo eles o elo entre o usuário final e o servidor de conteúdo. Elo esse que deverá
prover suporte ao protocolo utilizado, seja ele qual for e evitar problemas de performance
no cliente. Abaixo temos uma tabela referente ao suporte por parte dos navegadores e
proxies.

Aplicação
Google Chrome
Internet Explorer
Konqueror
Mozilla/SeaMonkey
Mozilla Firefox
Opera
Safari
Polipo
Privoxy
Squid cache
WWWOFFLE

Categoria

Suporte IPv6?

Versão mais antiga
com suporte IPv6
Initial
4.01
2.2

Navegador
Sim
Navegador
Sim
Navegador
Sim
Navegador
Sim
Navegador
Sim
1.5
Navegador
Sim
7.20b
Navegador
Sim
Proxy
Sim
0.8
Proxy
Sim
3.0.13 beta
Proxy
Sim
3.1
Proxy
Sim
2.6d
Fonte: Wikipedia em Agosto/2013 (Dados referentes à março/2011)

O servidor Apache permite detectar se o cliente está utilizando IPv6 através do módulo
Server Side Includes. Essa configuração é feita criando uma variável de ambiente. Para
isso basta configurar o arquivo de configuração do servidor (httpd.conf – na maioria das
distribuições)

e

configurar

a

linha

SetEnvIfNoCase

REMOTE_ADDR

"^0-9a-f+$"

IPV6_USER=1.

Alguns navegadores, quando recebem registros A e AAAA do servidor DNS, optam pelo
IPv6, como o Google Chrome e o Internet Explorer 8. Já outros, como o Firefox optam
pelo IPv4. No caso específico do Firefox, é possível alterar essa configuração.
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Olhos Felizes
Para que a pilha dupla de protocolos IPs (versão 4 e 6) possa ser implementada e
mantida, há várias técnicas que podem ser utilizadas. Cada uma dessas com seu custo
de implementação e esforço a ser empreendido. A maioria delas funcionam de forma
transparente para o usuário final. No entanto, a maioria delas está voltada para a conexão
de dados e não para as aplicações.
Para tornarmos transparente do ponto de vista da aplicação é necessária a utilização de
algum processamento que possa detectar se o protocolo mais novo está implementado e
se utilizar dele. Caso não esteja, utilizar o protocolo mais antigo.
Tudo isso funcionaria de maneira perfeita, não fosse o fato que quando a aplicação opta
pelo IPv6, pode ocorrer uma demora em torno de 15 a 30 segundos que aplicação tenha
ciência que o IPv6 está indisponível e, só nesse momento, liberar a aplicação para tentar
utilizar a conexão IPv4 que estava disponível todo esse tempo. Ou seja, optar por uma
conexão IPv6 indisponível tem uma penalidade muito alta.
Do ponto de vista do usuário, isso poderá sem bastante complicado, principalmente se
tivermos falhas consecutivas ou intermitência nos links de conexão. Além da espera da
ordem de segundos por um conteúdo que levaria segundos para ser entregue em uma
conexão funcional. Para resolver esse problema o IETF liberou uma RFC chamada Happy
Eyeballs, que a grosso modo determina que o cliente mantenha os dois protocolos
conectados simultâneamente e a primeira conexão que for bem sucedida será utilizada. A
aplicação pode gravar os estados das conexões de tal maneira que a ocorrência de falha
em um dos protocolos penalizará apenas a primeira tentativa de conexão.
Essa abordagem de manter as duas conexão simultâneas necessita de uma configura
como mostrado abaixo no servidor de nomes.
appipv6.test IN AAAA 2001:DB8::2042:3042
appipv6.test IN A 212.3.14.213
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A tabela abaixo mostra os resultados de testes de conexão sobre a pilha dupla em vários
sistemas operacionais e navegadores. O tempo exibido se refere ao tempo gasto para
detectar o estado de falha quando o protocolo preferido não respondeu.
Firefox
MAC OS X
10.7.2 8.0.1

Firefox
fast-fail

Chrome

Opera

Safari

Explorer

11.52

5.1.1

-

-

75s
IPv6

16.9.912.41
b
0ms
x

300ms
IPv6

75s
IPv6

270ms
x

-

Windows 7

8.0.1
21s
IPv6

8.0.1
0ms
x

15.0.874.121 m
300ms
IPv6

11.52
21s
IPv6

5.1.1
21s
IPv6

9.0.8112.16421
21s
IPv6

Windows XP

8.0.1
21s
IPv6

8.0.1
0ms
x

15.0.874.121 m
300ms
IPv6

11.52
21s
IPv6

5.1.1
21s
IPv6

9.0.8112.16421
21s
IPv6

8.0.1

8.0.1

16.9.912.41 b

11.60 b

-

-

96s
IPv6

0ms
x

300ms
IPv6

189s
IPv6

Linux
2.6.40.3-0.tc15

8.0.1

-

Fonte: https://labs.ripe.net/Members/gih/dual-stack-esotropia em Agosto/2013

Os três navegadores mais utilizados – Google Chrome, Mozilla Firefox e Internet Explorer
– implementam o Happy Eyeballs e se utilizam de uma faixa de tempo na casa dos
milisegundos para se decidir sobre qual conexão utilizar. Com o Internet Explorer ainda
apresentando alguns problemas. Assim como o Safari e alguns outros navegadores
quando executados no Mac OS apresentam excessiva lentidão (da ordem de 20
segundos), talvez devido a chamadas feitas ao sistema operacional para obter o servidor
HTTP. O que podemos entender disso tudo é que ainda há muito a ser feito nessa área,
mas o uso continuado serviria de fomento para nova implementações e apoiaria o
surgimento de novas técnicas de manutenção das aplicações funcionando sobre a pilha
dupla e acelerando o processo de migração.
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Conteúdo HTTP sobre IPv6
Configuração do Apache
Para oferecer suporte ao conteúdo HTTP sobre IPv6, não são necessárias grandes
alterações do próprio servidor. A menos que você tenha uma versão muita antiga de
Apache.
Como o endereçamento sofreu mudanças, sempre que fizermos referência a um
endereço no Apache será necessário, configurar o endereço correto e os endereços IPv6
deverão ser tratados da seguinte maneira [3ffe:200:8:1000:250:bbff:fe00:25]. Onde
vemos que o endereço ficará delimitado por colchetes. É possível também utilizar o
hostname configurado no arquivo de hosts ou registros de resolução de nomes devolvidos
por um servidor DNS. Sendo que para cada entrada IPv4 devemos ter uma entrada IPv6
configurada no mesmo servidor se formos trabalhar com os dois protocolos.
As alterações que a aplicação do Apache sofre se refere muito mais a maneira como ela
se comunica com o sistema operacional para determinar como enviar e receber
requisições. Assim, as diretivas que irão obrigatoriamente sofrer alterações para suporte
ao IPv6, serão <Listen> e <VirtualHost>.
A diretiva Listen, basicamente diz ao servidor em qual interface escutar qual porta. Ela
pode ser especificada para múltipla interfaces. Assim pode ser especificada conforme a
tabela abaixo:

Diretiva

Resultado

Listen *

Escuta IPv4 e IPv6 em todas as interfaces na porta
padrão

Listen 0.0.0.0:80

Escuta em todas as interfaces IPv4 na porta 80

Listen 192.0.2.1:80

Escuta na interface indicada IPv4 na porta 80

Listen
Escuta na interface indicada IPv6 na porta 80
[2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80
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Listen 443

Escuta em todas as interfaces IPv4 e IPv6 na porta 443

Lembrando que, em sistemas Linux, caso o firewall esteja bloqueando conexões IPv6,
será necessário utilizar o ip6tables ao invés do iptables que estamos acostumados. Já em
sistemas baseados em BSD será necessário apenas a configuração do endereço,
permitindo que o mesmo esteja acessível.
Já para hosts virtuais a configuração poderá ser feita da seguinte forma abaixo:

Configuração

Resultado

<virtualhost *:80>
...
</virtualhost>

Configura um host virtual em todos endereços, tanto

<virtualhost
[2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80>
...
</virtualhost>

Configura um host virtual apenas para IPv6

<virtualhost 192.168.1.100:80,
[2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80>
...
</virtualhost>

Configura um host virtual nas interfaces indicadas,

<VirtualHost *:*>
...
</VirtualHost>

Host virtual em todas as interfaces e em todas as

IPv4 como IPv6

tanto IPv4 como IPv6

portas

A configuração dos hosts virtuais também poderá ser feita utilizando a diretiva
NameVirtualHost

em conjunto com VirtualHost, mas isso dependerá apenas de acrescer

uma configuração no seu DNS para que uma entrada AAAA seja incluída em seu arquivo
de zona.
Mesmo com todas as possibilidades de configuração, provavelmente, a configuração que
será mais comumente encontrada será o uso NameVirtualHost * em conjunto com
VirtualHost *:80, que faz com que o Apache responda requisições para qualquer host
virtual em qualquer endereço na porta 80. Claro, que esse tipo de configuração, pode não
ser o mais adequado, mas isso vai depender da sua necessidade. Do ponto de vista do
usuário final isso será imperceptível, mas pode limitar por exemplo, a utilização de
soluções, como Happy Eyeballs por parte do cliente.
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Proxies Reversos em IPv6
Em sites de trafégo intenso, normalmente se utiliza o servidor Apache para servir
conteúdo através de Servidor de Proxy Reverso que poupa recursos do servidor HTTP.
Isso permite que o proxy reverso atenda requisições em várias interfaces de qualquer um
dos protocolos – IPv4 e IPv6. Enquanto o servidor HTTP pode atender requisições do
proxy reverso em apenas um protocolo ou em ambos. Isso pode ser de grande utilidade,
dependendo da estratégia utilizada para convivência dos dois protocolos.
Tradicionalmene, o proxy reverso é utilizado da forma como mostrada na figura abaixo.

Caso tenhamos uma estrutura interna configurada como IPv4 e seja necessário fornecer
conteúdo nos dois protocolos, as configurações mostradas nas figuras A1 e A2 abaixo
podem atender requisições dos dois protocolos enquanto a rede interna pode ser migrada
de forma mais tranquila. Sendo que a solução onde temos um servidor proxy
exclusivamente para atender requisições IPv6 e repassá-las para um proxy IPv4, facilita
do ponto de vista da configuração do proxy reverso que não necessitará de alteração na
sua configuração, pois as ACLs existentes não necessitarão atender ao IPv6 e serem
Apache e IPv6 – Uma visão mais ampla
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reescritas. Contudo essa configuração pode fazer com o que a migração para o IPv6 seja
protelada, pois essa solução provê conteúdo por meio dos dois protocolos, sem a
necessidade de grandes alterações da rede e das aplicações.

Figura A1

Figura A2

Há uma RFC (RFC 6589 – Considerations for Transitioning Content to IPv6) com as
descrições de algumns problemas e soluções, ocorridos durante o deploy de aplicações
para IPv6. Essas considerações podem ser de grande utilidade, principalmente para
aqueles que trabalham com entrega de conteúdo e, espera-se que este documento esteja
em constante atualização durante os próximos anos.
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PRECAUÇÃO SEMPRE
Listamos abaixo duas situações onde o uso do IPv6 pode gerar problemas de segurança
ou dificuldades para o administrador do servidor HTTP. Há outros casos – como é de se
esperar – citamos apenas esses dois para lembrar que problemas de segurança, com
certeza ocorrerão como aconteceu com o Apache enquanto funcionando com IPv4.
Versões do Apache anteriores à versão 2.0.5 são vulneráveis a ataques do tipo DoS, causado por
vulnerabilidade na rotina de parse da URI IPv6 da biblioteca apr_util. Enviando um URI especialmente
preparada um cracker remoto poderia causar o travamento de um processo filho do Apache e possivelmente
executar código arbitrário no sistema.
(Fonte: http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2004-0786 )
Versões do Apache anteriores à versão 2.0.47, quando executando em um host IPv6, permite que atacantes
causem um DoS (consumo de CPU por loop infinito) quando um servidor proxy de FTP falha durante a
criação de socket IPv6.
(Fonte: http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2003-0254 )
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CONCLUSÃO
A configuração do servidor Apache para prover conteúdo IPv6 em ambientes pequenos é
simples de fazer necessitando apenas de reconfiguração do serviço. Contudo, ambientes
mais robustos exigirão, como mostramos aqui, uma avaliação cautelosa da performance
em vários navegadores ou no serviço de proxy reverso que venha a ser utilizado. Sendo
necessário ainda, conhecer a estratégia de implantação IPv6 dentro da rede na qual se
está trabalhando e como é feita a comunicação nos dois protocolos com o mundo externo;
atendo-se sempre às questões de segurança para os dois. Seja por meio da escrita de
regras de proxy ou de regras do próprio servidor Apache que deverão ser avaliadas
criteriosamente e criadas sempre para os dois protocolos – durante o processo de
migração – de modo a permitir a exclusão das regras para IPv4 quando da sua
desativação sem gerar impacto sobre a configuração IPv6 vigente.
Claro que ainda surgirão problemas relativos às questões de segurança e performance e
as aplicações serão afetadas por isso, mas da mesma maneira também surgirão
soluções. Assim como ocorreu com o IPv4, o IPv6 terá um longo caminho até que
possamos considerá-lo um protocolo maduro e os servidores de conteúdo, com certeza,
serão responsáveis por fomentar uma parcela da busca de soluções para os novos
problemas que surgirão durante o processo de amadurecimento do protocolo.

Apache e IPv6 – Uma visão mais ampla

Página 18

BIBLIOGRAFIA

Support IPv6 em http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:IPv6_support acessado em
08/2013
Features IPv6 em http://wiki.squid-cache.org/Features/IPv6 acessado em 08/2013
Documentação Core em http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html acessado em
08/2013
Detecting IPv6 Clients em https://getipv6.info/display/IPv6/Apache+HTTPD acessado em
08/2013
IPv6 Progress Report em http://bgp.he.net/ipv6-progress-report.cgi acessado em 08/2013
http://www.hpc.mil/cms2/index.php/ipv6-knowledge-base-general-info/140-faq acessado
em 08/2013
RFC 6589 em http://tools.ietf.org/html/rfc6589 acessado em 08/2013
Overview of Process em http://www.hpc.mil/cms2/index.php/ipv6-knowledge-basedeployment/148-v6-overview-of-process acessado em 08/2013
Implementing IPv6 in an Organization http://www.hpc.mil/IPV6/wp-content/surfnetsteenman-and-van-lith-implementing-ipv6t.pdf acessado em 08/2013
Logging Remote Port Numbers in the Apache HTTP Server for Carrier Grade NAT
http://draft.scyphus.co.jp/articles/20110815.html acessado em 08/2013

Apache e IPv6 – Uma visão mais ampla

