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Tre eksempler fra Huaweis New IP

Huawei foreslår, at længden af IP-adres-
sen kan gøres mindre end de 128 bits, 
som IPv6 foreskriver, hvis ikke der er 
behov for det. Eksempelvis behøver de 
mange IoT-maskiner, der taler sammen 
lokalt, ikke at bruge lige så mange bytes, 
hver gang de kalder hinanden.

Når du taster en webadresse i din 
browser, spørger browseren en 
DNS-server, hvilken IP-adresse 
navnet svarer til. IP-adressen er det 
”rigtige” navn på den webserver, du 
prøver at få fat i. Den har form af en 
række tal – fx 159.69.77.42

Med en ny kraftfuld IP-header og semantiske adresser vil Huawei gøre det 
meget lettere at guide data rundt på nettet. Men det giver også netværks-
administratorerne nye muligheder for at overvåge og påvirke både 
brugerne og nettets datastrømme. New IP vil konsolidere flere elementer 
ind i IP-laget i midten af TCP/IP-stacken og gøre stack’ens talje tykkere.

Derefter spørger browseren webserveren om at få præsen-
teret en side. Forespørgslen har form af en datapakke med 
en header og en indholdssektion. Headeren indeholder både 
webserverens og din egen IP-adresse – det sidste gør, at 
webserveren ved, hvor den skal sende siden hen.

På vej gennem nettet læser en række routere 
pakken og sender den videre, indtil den havner 
hos webserveren, der svarer ved at returnere 
html-filen med den ønskede side. Det sker ved 
at arrangere filen i samme slags datapakker 
med en header og en indholdsdel. Nu er der 
bare mere indhold (html-filen) hæftet på.

Variabel længde
på IP-adressen

IP-headeren skal indrettes, så der gøres plads til, at 
man kan definere sine egne funktionstyper med 
tilhørende metadata-variable i den. Det vil gøre 
netværket i stand til at evaluere en forespørgsel ud fra 
headeren alene.

Ifølge Huaweis forslag kunne en header have 
funktionen “forward før deadline” med deadline som 
variabel. Sådanne funktioner vil give information og 
intelligens til netværket, så trafikken kan afvikles langt 
mere skræddersyet.

Forslaget virker både uskyldige og gavnlige, men 
ideen er, at der gives frit slag for de funktioner, der kan 
defineres. Det åbner op for muligt misbrug.

Funktioner og 
variable i headeren

Huawei foreslår, at IP-adressen 
bygges op, så den fortæller 
netværket både hvem brugeren er, 
og hvilket indhold, der kommuni-
keres. Særlige værdier i IP-adres-
sens første oktet skal således 
deklarere både bruger-ID og 
indholdstype. Det gør det alt for let 
at censurere og diskriminere, 
frygter privatlivsfortalere..

Bruger-id og indhold
deklareres i adressen

Den kinesiske techvirksomhed 
Huawei har foreslået en helt ny 

standard for IP-protokoller: New IP. 
Men trods gode intentioner om at 

gøre IP-adresserne mere intelligente, 
truer det også netneutraliteten og gør 

teknologi til storpolitik.

IP-ADRESSE

FELT INDIKATOR

IP-HEADER

AFSENDER ADRESSE

BASIS FELTER

MODTAGER ADRESSE

FUNKTIONS ID

METADATA INDEX

METADATA 

1 2 3

Eksempel på IPv6 adresse, 
som New IP bygger på.

IP-protokollen er en af flere protokoller i 
den såkaldte TCP/IP-stack. Med New IP 

gøres IP-adressen og headeren mere 
informationstung. Det får stackens 

"tynde talje" til at svulme op.
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