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  مقدمه 1

 اطالعاتي، جامعه صنعتي، فرا عصر به گذر حال در و سر نهاده پشت را صنعتي عصر فناوري اطالعات در جهان توسعه

 اقتصادي، اجتماعي، هاي سيستم همه در اطالعات فناوري .باشد مي اطالعات انفجار و ارتباطات شدن جهاني دانش، مديريت

 و مجازي هاي در محيط فناوري بر مبتني هاي سيستم و خدمات توسعه پيشران و نموده پيدا كاربردي جنبه و مديريتي فرهنگي

 .است شده پيشرفته جوامع و اجتماعي اقتصادي رشد در تسريع سبب آن كاربرد پيامد و آثار كه اي گونه به است، شده غيرمجازي

ديجيتالي كه  شكاف اما اند، داده نشان مختلف ابعاد در فناوري كاربرد اين به نسبت مثبتي رويكرد نيز توسعه حال در كشورهاي

شبكه اينترنت نيز در حال رشد بوده  .باشد مي افزايش حال وجود دارد، روز به روز در يافته توسعه جوامع با كشورهاي ميان اين

هاي اين شبكه و گسترش فناوري  گيري از سرويس براي بهره. است  گيري در حال گسترش هاي آن بصورت چشم و سرويس

دار كردن فعاليتهاي دنياي مجازي، نياز به استفاده از منابع  و هويت 1اطالعات در كشور به منظور كاهش شكاف ديجيتالي

ع شبكه بالمللي از جمله سازمان منا بينهاي  سازمان ناز طرفي بر اساس اعال. بر و قابل رديابي مي باشداينترنتي معت

)(NRO
ديگر  ،ها و ساير تأمين كنندگان سرويس اندركاران شبكه رو به اتمام بوده و دست 4، منابع موجود در اينترنت نسخه 2

  . ع موجود نخواهند بودبقادر به گسترش شبكه خود با منا

هاي عددي  هاي ارتباطي فناوري اطالعات است، اين در حالي است كه آدرس كشور ما در حال توسعه زيرساخت

از . توسعه فناوري اطالعات در كشور مقدور نخواهد بود در حال اتمام است و با استفاده از نسخه موجود، 4اينترنتي نسخه 

بنابراين استفاده از امكانات  ،كنند حركت مي 6نسخه  پروتكل اينترنتب به سمت استفاده از طرفي اكثر كشورهاي جهان با شتا

ناپذير جهت توسعه فناوري اطالعات در كشور  و انجام راهكارهاي مرتبط آن يك ضرورت اجتناب 6نسخه  پروتكل اينترنت

 ملي، هماهنگ مديريت كه است آن كننده بيان ،كشورها از ديدگاه فناوري اطالعات جهاني جايگاه نتيجه ارزيابي. است

 هاي مناسب برنامه سازماندهي و اساسي هاي اولويت تعيين فزاري، ا سخت و افزاري نرم هاي زيرساخت براي تهيه بسترسازي

 باشد، عامل رسيده قانوني نيز ذيصالح  مراجع تصويب به كه راهبردي اسناد قالب در مينه توسعه فناوري اطالعاتزاجرايي در 

به منظور  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعاتكالن هاي  موريتامسند حاضر در راستاي . خواهد بود توسعهاين  در كليدي

پروتكل بكارگيري كنوني كشور، رفع نواقص و مشكالت آن با  IPبهبود وضعيت شبكه و توسعه فناوري اطالعات در كشور 

                                                        
1
 Digital divide  

2
 Number Resource Organization 
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مختلف  هاي گيري از اين سند كليه فعاليت با بهره. تهيه شده است هاكاهش هزينهو  كاري بازدهارتقاء با هدف  6نسخه  اينترنت

 پروتكل اينترنتغيردولتي جهت گذر به  و دولتي از اعم حقوقي قضايي، صنعتي، فني، آموزشي، اجرايي، هاي اداري، در بخش

ها و  ها، سرويس برداي از قابليت و بهره 6به   4 نسخه پروتكل اينترنتاز خواهد شد و گذر  همراستا همسو و  6نسخه 

  .هاي آن در كشور فراهم مي گردد توانايي

  تعاريف  2

 اين در استفاده مورد ساير اصطالحات. اصطالحات مورد استفاده در اين سند داراي معاني مندرج در اين ماده مي باشند

  .بود خواهند مقررات يا و قوانين در مقرر معاني داراي مقتضي موارد در سند

 و ها پروتكل از اي از مجموعه استفاده با كه است اينترنت پروتكل متداول نسخه:  43 نسخه) IP(پروتكل اينترنت  1- 2

  . كند مي راهبري را اينترنت فعلي شبكه TCP/IP عنوان تحت ها نامه توصيه

 اين مزاياي و ها ويژگي با آشنايي براي. است اينترنتپروتكل  آتي و جديد نسخه:  64 نسخه) IP(پروتكل اينترنت  2- 2

  .شود مراجعه پيوست يك به نسخه فعلي به نسبت نسخه

  .گويند همزيستي مي شبكه، در 6 و 4نسخه  اينترنت پروتكل دو از همزمان استفاده يا همزمان وجود به : 5همزيستي 3- 2

 .است 6نسخه  و 4نسخه  پروتكل اينترنت از همزمان بطور شبكه افزار يك پشتيباني:  6پروتكلي پشته دو 4- 2

  .است 4 نسخه پروتكل اينترنت جاي و يا به همراه به 6 نسخه پروتكل اينترنت دادن قرار يا نشاندن:  7گذر 5- 2

  .است گذر در اين حوزه، معادل : 8مهاجرت  6- 2

  .غيره و همراه تلفن هاي گوشي ميزبان، مسيرياب، مانند شود متصل شبكه كامپيوتري به كه تجهيزي هر:  9گره 7- 2

 از قابليت پشتيباني و كنند مي كار 4 نسخه پروتكل اينترنت با تنها كه هستند هايي گره:  4 نسخه IP فقط  گره 8- 2

  .را ندارند 6 نسخه پروتكل اينترنت

                                                        
3
 IPv4 (Internet Protocol version 4) 

4
 IPv6(Internet Protocol version 6) 

5
 Coexistence 

6 Dual stack 
7
 Transition 

8 Migration  
9
 Node 
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 از پشتيباني قابليت و كنند مي پشتيباني 6 نسخه پروتكل اينترنت از تنها كه هستند هايي گره:  6 نسخه IP فقط  گره 9- 2

  .ندارند را 4 نسخه پروتكل اينترنت

  .كنند مي پشتيباني نسخه دو هر از همزمان بطور كه هستند هايي گره : گره هاي دو پروتكلي 10- 2

  گذر لزوم  3

بنابر . را به عهده دارد عددي اينترنتهاي  در باالترين سطح اينترنت مسئوليت تخصيص آدرس IANAسازمان 

به اتمام رسيده است و اين امر مانع بزرگي براي  4نسخه  پروتكل اينترنتفضاي قابل تخصيص آدرس  ن اين سازمان،اعال

پروتكل  كه است كمبودهايي و نواقص داراي 4 نسخه پروتكل اينترنتعالوه بر آن، . باشد مي 4نسخه  توسعه شبكه اينترنت

پروتكل  مزاياي و 4 نسخه اينترنت پروتكل معايب از برخي. است شده تدوين آنها كردن برطرف براي 6 نسخه اينترنت

  .)يك مراجعه شود شماره به پيوست بيشتر اطالعات براي(: است زير شرح به  6 نسخه اينترنت

  : 4نسخه  پروتكل اينترنت هاي محدوديتمعايب و  3-1

  محدود دهي آدرس فضاي 1- 1- 3

  پايين سرويس كيفيت 2- 1- 3

  پايين امنيت 3- 1- 3

  )به هنگام مسيريابي پايينكارايي (بهينه  مسيريابي عدم 4- 1- 3

  )سخت(پيچيده  پيكربندي 5- 1- 3

  كم 10پذيري تحرك 6- 1- 3

  :6نسخه  پروتكل اينترنت مزاياي 3-2

  دهي  افزايش فضاي آدرس 1- 2- 3

  خودكار پيكربندي 2- 2- 3

  باالترامنيت  3- 2- 3

  كاراتر  مسيريابي 4- 2- 3

                                                        
10

 Mobility  
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  )پيكربندي اتوماتيك( ZeroConf امكان با دهيآدرس 5- 2- 3

  كاربر  توسط)  ISP (سرويس  كنندهفراهم تغييرسهولت در  2-6 - 3

  11چندگانه ارتباط سهولت در 7- 2- 3

   12چندپخشي امكانات از قوي پشتيباني 8- 2- 3

  الزامات  4

  :مات عمومياالز  4-1

جهان برنامه گذر به  كشورهاي اكثر امروزه اينكه و 6 نسخه اينترنت پروتكل در موجود مزاياي به توجه با 1- 1- 4

 همه هاي زيرساختي فناوري اطالعات خود قرار داده اند، بنابراين الزم است در صدر فعاليت اين پروتكل را

ها و   كه زيرساخت شبكه نمايند ريزي برنامه طوري خصوصي و دولتي هاي شركت وها  سازمان ها، وزارتخانه

  .نمايند مجهز پروتكل اين به سال 2 مدت شبكه خود را در هاي تحت سامانه

 هاي شركت و ها سازمان نهادها، ها، وزارتخانه شامل ها دستگاه كليه به ،سند اين اهداف تحقق راستاي در 2- 1- 4

  :توصيه مي شود دولتي غير عمومي و دولتي

 در آن بيني پيش به نسبت ،6نسخه  اينترنت پروتكل از استفاده براي الزم هاي هزينه برآورد ضمن 1- 2- 1- 4

  )يند گذرآبرنامه ريزي و پرداختن به فر( .نمايند اقدام آتي خود هاي هاي سال جاري و سال بودجه

 با كه هايي سامانه و تجهيزات عيب رفع و نگهداري اجرا، طراحي، براي كارآمد را انساني منابع 2- 2- 1- 4

  .، تأمين نمايندكنند مي كار 6 نسخه پروتكل اينترنت

  .در پروسه گذر با دقت مشخص كنندرا ذينفعان هاي  ليتوظايف و مسؤ 3- 2- 1- 4

  .يند گذر تدوين نمايندآبراي انجام فراي گرايانه  ريزي دقيق و واقع برنامه 4- 2- 1- 4

   .براي تحقق طرح گذر تهيه و ارائه نمايند زمانبندي مناسب و قابل سنجشبرنامه  5- 2- 1- 4

                                                        
11 Multi-Homing 
12

 Multicasting 
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سسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و ا مطابق با استانداردهاي مصوبه مؤگذر ر يندآفر 6- 2- 1- 4

13از جمله (ها و استانداردهاي شبكه  هاي جهاني متولي تدوين و توسعه پروتكل همچنين سازمان
IETF ،

IANA
  .انجام دهند) و غيره 14

ها در سطح جهاني  ها  و شركت و پوياي كشورها، سازمان 15موفق تجربياتبه نحو مقتضي از  7- 2- 1- 4

  .استفاده كنند

ايران با مركزيت وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و با مشاركت  IPv6با توجه به تشكيل گروه ضربت  :1-4تبصره 

گذر پيشنهادي خود را با گروه  هايبايست مكانيزم ها مي دستگاه كليه ،هاي كشور ها و ارگان ها و ساير سازمان دانشگاه

  .دنمذكور نهايي نماي

  .گذر از طرف وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در اختيار كليه متقاضيان قرار خواهد گرفت نقشه راه جامع :2-4تبصره 

  :گذر يندآفر مات فنياالز 4-2

    .موجود و عملكرد شبكه هاي عدم اختالل در كاركرد گره 1- 2- 4

  ."خدمات ارائه در وقفه عدم" به اصلتوجه  2- 2- 4

  .شبكه  منابع در جويي صرفه جهتاينترنت استفاده از راهكارهاي سازگار با شبكه فعلي  3- 2- 4

  .ارهاي گذر جهت جلوگيري از ايجاد اختالل در كاركرد شبكهسازي تدريجي راهك طراحي و پياده 4- 2- 4

ها  به كليه دستگاه ،شده با شبكه موجود و در حال كار تدوين گذر مكانيزم يسازگار از اطمينان منظور به  :3- 4 تبصره

سازي  گام و در قالب طرح آزمايشي پيادهخود را بصورت گام به  6نسخه  اينترنتپروتكل هاي  شود ابتدا سرويس توصيه مي

  .آن را به كل شبكه تعميم دهند ،و وقفهاختالل و در صورت عدم بروز  نمايند

 هسته، از اعم شبكههاي  تمامي اليهساختار  كه شود سازي پياده و طراحياي  به گونه بايستي پايلوت شبكه: 4- 4تبصره 

  . شود را شامل اتصاالت كاربران دسترسي و همچنين لبه، توزيع و

                                                        
13

 Internet Enginering Task Force 
14

 Internet Assigned Numbers Authority 
15

 Best practice 
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 موجود  شبكة ساختاربا توجه به بايست پس از مطالعه كامل و  ها مي دستگاه شبكة فني مديران از هر يك:  5- 4 تبصره

 هاي اليه در نظر مورد هاي سرويس از تعدادي. (دننماي اقدام خود شبكه گذر هاي مكانيزم و ها فناوري انتخاب به نسبت

  ).است شده آورده دو شماره پيوست در نمونه بعنوان شبكه مختلف

هاي گذر توسط  هاي شبكه در طراحي مكانيزم هاي امنيتي الزم در تمامي اليه ها و روش توجه به پروتكل 5- 2- 4

  ها دستگاه كليه

ليف كميته تأهاي كالن فناوري اطالعات و ارتباطات،  چارچوب پيوست امنيتي طرح"معيار در اين زمينه  : 6- 4تبصره 

  .خواهد بود "تخصصي امنيت كار گروه مديريت فاوا

  گذر دامنه 5

 IP/MPLS شبكه :در كشور است، از جمله اينترنتپروتكل هاي مبتني بر  هاي شبكه گذر شامل كليه حوزه دامنه 1- 5

 ،16شهري هاي شبكه قبيل از سرويس كنندگان مينتأ هاي شبكه اپراتورها، هاي شبكه زيرساخت، ارتباطات شركت

  .مرتبط هاي شبكه ساير و سيم بي هاي شبكه 17دسترسي هاي شبكه

نياز، مطابق  مورد هاي پروتكل و ها سرويس سطح گذر شبكه خود در طرح تهيه به نسبتها  كليه دستگاه الزم است  2- 5

سناريوهاي مندرج در طرح گذر بايستي از مدل كلي ها و  همبنديدر ضمن  .اقدام نمايند راهبردهاي ارائه شده در اين سند

  .پشتيباني كند 18انتها به انتها

 است الزم دقيق و، كامل كالن گذر طرح يك ارائه براي هاي مختلف شبكه، ها در اليه بدليل تنوع زياد فناوري 3- 5

 .نمايند بررسيرا  ديگر هاي اليه با آن ارتباط و ي شبكهها اليه از هريك ها دستگاه

 كننده مينأت سمت، )يا مشتري(مشترك  سمت هاي مندينياز شامل گذر هاي نيازمندي كليههاي بايستي  دستگاه 4- 5

  .نمايند لحاظ را افزاري نرم و افزاري لخت افزاري، سخت هاي مندينياز از اعم ،سرويس

  گذر ذينفعان واندركاران  دست  6

  :شوند مي تقسيم دسته چند به گذر امر در ذينفعان و اندركاران دست 1- 6

                                                        
16

 METRO 
17

 ACCESS 
18

 End to End 
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  مقرراتي و امنيتي تدابير كنندگان وضع و سياستگذاران 1- 1- 6

  شبكه مالكان بعنوان اپراتورها و ها دهنده سرويس ها، سازمان 2- 1- 6

  مشاوران و طراحان 3- 1- 6

  نهايي كاربران 4- 1- 6

 سه شماره پيوست جدول دروظايف آنها برخي از  و گذر امر در ذينفعان و اندركاران دستبرخي از  فهرست :1- 6 تبصره

  .استآمده 

 اتخاذاي  به گونه را 6نسخه  پروتكل اينترنت به مهاجرت براي الزم تدابير بايست ذينفعان مي و اندركاران دست كليه 2- 6

  .بوجود آيدكمترين وقفه در سرويس، خدمات و امور جاري  كه نمايند

  .كرد خواهد عمل ذينفعان و اندركاران دست بين كننده هماهنگ بعنوان اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت 3- 6

 اندركاران دست ساير اختيار در و تهيه جزئيات به همراه را گذر كامل راه نقشه ،اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت 4- 6

  .خواهد داد قرار

 كشور در 6 نسخه اينترنتپروتكل  91 سال پايان تا  نمايند كه ريزي  به نحوي برنامه ذينفعان و اندركاران دست 5- 6

  .شود اجرايي

اطمينان از كيفيت به منظور كنترل و تسريع در انجام امور، اندركاران و ذينفعان   شود تمامي دست توصيه مي  6- 6

  .را با وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات همسو نماينددر زمينه گذر خود هاي  فعاليت يبخش اثرها و افزايش  خروجي

  گذر مراحل اجرايي  7

، در 19هاي راهبري اينترنت  هاي صادر شده از طرف سازمان نامه توجه به استانداردها و توصيهبا گذر مراحل اجرايي  1- 7

  :پذيرد كه عبارتند از چهار مرحله صورت مي

  20سازي آماده )الف

  21بكارگيري اوليه )ب

  6 نسخه اينترنتپروتكل  22بكارگيري وسيع  )ج

                                                        
19 

IETF, ISOC, WSIS, RIPE,ITU 
20 Preparation 
21 

Initial Deployment 
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   4 اينترنت نسخهپروتكل  به  6نسخه اينترنتپروتكل  23تفوق )د

  .يم نمايندتنظفوق چهارگانه مراحل اجرايي  اندركاران الزم است برنامه گذر خود را مطابق ليه ذينفعان و دستك 2- 7

ماه،  6شود  ماه، بكارگيري اوليه كه با اجراي پايلوت شروع مي 3سازي  زمان الزم براي مرحله آمادهمدت پيش بيني  3- 7

بديهي است كه اين زمانها بسته به عوامل مختلف . سال مي باشد 4وق بيش از سال و براي تف 4تا  2بكارگيري وسيع بين 

  .متغير است... و  و تنوع تجهيزاتشبكه، حجم  ابعادنظير 

  راهبردي گذر تغييرات در سند  8

  .محتويات اين سند بر اساس نيازهاي جديد با تصويب كميته راهبري گذر قابل تغيير و به روز شدن است 1- 8

  .سند را بازبيني و در صورت لزوم بروز خواهد نمودكميته راهبردي هر سال  2- 8

  محدوده جغرافيايي  9

  .محدوده عمل سند، كشور جمهوري اسالمي ايران است 1- 9

  

   

                                                                                                                                                                                      
22 Co-existence 
23 

Dominance 
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  1 شماره پيوست 10

  6نسخه  IPبر  اي مقدمه 10-1     

سبب اتمام  ،4نسخه  IPيها در شبكه هامسيرياب و هاميزبان به آدرس اختصاص و اينترنت شبكه) سريع( نمايي رشد

را بر آن داشته است كه از  هاسازمان و هاارگان از بعضي ،كمبود ينا .شده استآدرس  يفضا يعسرو در نتيجه كمبود 

24
NAT از آنجا كه . مربوط كنند 26يآدرس عموم يكمختلف را به  25خصوصي هـاي استفـاده كرده و آدرسNATاستفاده ها 

 يها يهموجود در ال يتيامن ياستانداردهاهاي  تمامي جنبه توانندنمي ،دهندمي گسترش را خصوصي هايآدرس فضاي از

 باالتر هاياليه هايپروتكل در را خصوصي هايآدرس نگاشتتوانند عمل  ينم ينهمچن .كنند يبانيمختلف شبكه را پشت

 تجهيزات رشد به رو گسـترش بعالوه. شود ايجاد مي زيادي مشكالت سازمان دو هايشبكه اتصال هنگام و دهند انجام بخوبي

كمبود  يبا خطر جد را ينترنتا ،داشته باشند يعموم IPآدرس  يدبا اًو حتم شوندمي متصل اينترنت شبكه به كه افزارهايي و

 .كرده استآدرس مواجه 

 
  

 نترنتيدر شبكه ا NATاز  استفاده :1شكل 

  

داده  يشروز به روز افزا را ينترنتشبكه ا يهسته مركز هاييريابدر مس يريابيحجم جداول مس ،ينترنتا يعرشد سر

، ينترنتدر شبكه ا يريابيعمل مسدر اين صورت  كه مواجه كرده است يكند را باها  بسته يتو هدا يريابيو عمل مس

   .خير افزايش مي يابدعمل ميزباني و كيفيت كاهش و تأي خواهد بود و لذا بازده مراتبي سلسله و ساده مسيريابي

                                                        
24

 Network Address Translator 
25 

Not valid or private address 
26

 Valid or public address 
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 انجام دستي بصورت آن هايپيكربندي و كارها از بسياريوجود دارد آن است كه  4نسخه  IPكه در  يگريدايراد 

 ييزاتتجهديگر و  يوترهاكامپ يشبا افزا .كندياستفاده م DHCP 28مانند   27كامل حالت پيكربندي پروتكل از اينكه يا شود مي

 يكربنديبه پ يازكه ن پيكربندي هاي روش ساير و هاآدرس اتوماتيك و ساده پيكربنديبه  ،كنندياستفاده م IPكه از آدرس 

از مشاهده  يريو جلوگ يكاف يتعدم وجود امن ،يگرمشكل د .استالزم ، دباشداشته نوجود  DHCPو استفاده از ساختار  يدست

 كندمي مينتأ را هابسته يتامن IPSecچه در حال حاضر استاندارد  اگراست،  4نسخه  IPاطالعات در طول انتقال در شبكه 

 .است متداول و شايع اختصاصي هايحل راه بيشتر و بوده اختياري 4نسخه  IPاستاندارد در  ينا يول

 .است يينپا يليخ 4نسخه  IPدر  ،30شوديم يدهنام يسسرو يفيتها  كه ك بسته 29همزمان يلاز تحو يبانيبه پشت نياز

31 يلددر ف 4نسخه  IPهمزمان در  يكاز تراف يبانيپشت يآن وجود دارد ول يبرا يياستانداردها هرچند
TOS  و مشخصات

payload  قرار دارد كه از پورتTCP يا UDP يلدكه متاسفانه ف كندياستفاده م TOS  درIP  محدود داشته  يفوظا 4نسخه

در  كندياستفاده م TCPو  UDPكه از پورت   payloadتشخيص همچنين شودياز آن م يمحل يراز اوقات تفس ياريو بس

 .باشدينم يربسته رمز شده باشد، امكانپذ payload يكهموقع

 يرا معرف 6نسخه  IPپروتكل ،شده اشاره هايعيب و هاييبرطرف كردن نارسا يبرا 32اينترنت مهندسي ضربت گروه

به  و شود يشده بود را شامل م يمعرف 4نسخه  IPبه روز كـردن پروتكل  يكه برا ييو الگـوها هااز روش يارينمود، كه بس

 6نسخه  IPپروتكل . نداشته باشد ترپايين و باالتر هاياليه هايكاركرد پروتكل بر ياديز يرشده است كه تاث يطراح اي گونه

 يفضا يدارا ياًكار كند و ثان 4نسخه  IPشده است كه اوالً بتواند با  يطراح چنانو به بازار آمد،  طراحي 1994 سال در كه

  :كنيم ياشاره م يربه شرح ز 6نسخه  IP يژگيبه چند و ينجادر ا. باال باشد يتو امن ينهبه يريابي، مسبيشترآدرس 

   6نسخه  IPدر  33سرآيندها هينه بودنب .١

   يتيب128 دهيآدرس يفضا .2

  كارآمد و مراتبي سلسله مسيريابي و دهيساختار آدرس .3

  Statelessو  Statefullآدرس  يكربنديپ .4

                                                        
27

 State full 
28

 Dynamic Host Configuration Protocol 
29 Real time 
30 Quality of service 
31 Type of Service 
32 IETF (Internet Engineering Task Force) 
33 Header 
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   يداخل يتامنافزايش  .5

  QOSبهتر از  يبانيپشت .6

  يهكردن همسا يداپ يبرا يدروتكل جدپ .7

  يريتوسعه پذ .8

 .كنيم مي بررسي خالصه بطور را هاويژگي اين از برخي اينجا در

  نهيبه يندهايسرآ 10-2  

آن را به حداقل  ياضاف يشده است كه پارامترها يطراح يبوده و طور يدشكل جد يدارا  6نسخه  IP يندهايسرآ

 IPيندهايكه بعد از سرآ 34يافته گسترش هاييندو اضافه كردن سرآ يضرور يرغ يلدهايحذف ف يلهكار بوس ينا .برساند

 و بازدهي داراي اينترنت شبكه مركزي هاييريابدر مس 6نسخه  IPموثر  سرآيندهاي .شودمي انجام گردد،ياضافه م 6نسخه 

 .هستند پردازش نظر از بااليي وري بهره

بتواند با مناسب براي اينكه  يكارائ يدارا  6نسخه  IP.كننديكار نم يگربا همد 4نسخه  IPو   6نسخه  IP سرآيندهاي

IP  سرآيندهاي يريابمس يا يزبانم يك ينكها يبرا. يستن ،سازگار باشد 4نسخه IP دهد و  يصرا تشخ 4و  6 هاي نسخه

 IP هاياگرچه اندازه آدرس. آن اجرا شده باشد يهمزمان بر رو هر دو نسخه يستيبا ،پردازش مربوط به هر دو را انجام دهد

  .هستند 4نسخه  IP يندهايتنها دو برابر سرآ 6نسخه  IP يندهاياست، سرآ 4نسخه  IPهايچهار برابر اندازه آدرس 6نسخه 

   باال يده آدرس يفضا 10-3  

IP  آدرس  يدارا 6نسخهIP آدرس تركيب 3.4*1038توانيم يتب 128با . باشديم) يتيبا 16( يتيب 128و مقصد  أمبد 

و اختصاص  35سازيزيرشبكه از مختلفي سطوح به بتوان كه است شده طراحي طوري باال دهيآدرس فضاي اين .كرد ايجاد

  .داشت يآدرس مختلف دسترس يفضا

 از بسياري ولي شودمي استفاده هايزبانتوسط م 6نسخه  IPممكن  هاياز آدرس ياگرچه در حال حاضر تنها تعداد كمتر

صرفه هايمكانيزم از استفاده ،6نسخه  IP يآدرس باال يبا توجه به فضا. است شده رزرو آينده كاربردهاي براي هاآدرس

 .باشد ينم يازمورد ن 6نسخه  IP در CIDR و NAT هايوجود دارد مانند روش 4نسخه  IPدر مصرف آدرس كه در  جويي

                                                        
34 Extension header 
35

 Subnetting 
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 يمراتب سلسله و ثرؤم يدهآدرس و يابيريمس ساختار 10-4  

 شده طراحي طوري شوند، يم يردهياستفاده بوده و مس قابل ينترنتا يكه در شبكه جهان 36 6نسخه IPجهاني هايآدرس

 از خيلي مشتــــرك درخــواست ،عمل اين .باشد داشته سازيخالصه قابليت و  مراتبي سلسله مسيريابي ساختار كه است

 شبكه زيرساخت در موجود هاييريابمس 6نسخه  IPبــر  يمبتن ينترنتا در. باشدمــي اينترنت سرويس كنندگانمينتأ

 4نسخه  IPنسبت به  كمتريبا حجم  يريابيجداول مس يدارا ،ينترنتا يسبزرگ سرو كنندگانمينتأ هاي مسيرياب و اينترنت

  .هستند

37حالت بدون و كامل حالت آدرس يكربنديپ 10-5  
 

با استفاده از  يكربنديآدرس حالت كامل مانند پ يكربنديهم پ 6نسخه  IP ها،ميزبان پيكربندي كردن ساده براي

 پشتيباني را) DHCPدهنده يسبدون حضور سرو يكربنديپ(آدرس بدون حالت  يكربنديو هم پ  DHCPدهنده يسسرو

نسخه  IP يمحل ينكخود را با استفاده از آدرس ل يكبصورت اتومات هاميزبان ،كامل حالت آدرس پيكربندي حالت در. كند مي

 وجود بدون حتي.  كنندمي پيكربندي است شده ناعال محلي هاييريابكه از مس 39يشوندهاييبا استفاده از پ ينو همچن 638

 توانندمي و نموده پيكربندي را خود محلي لينك آدرس از استفاده با لينك يك در موجود هايميزبان ،هم محلي هايمسيرياب

  .باشند داشته ارتباط رهمديگ با دستي پيكربندي به نياز بدون

  باال يداخل تيامن 10-6  

و  ارتقاء يبرا يراه حل استاندارد و منطق يك يژگيو ينا .است IPSecاز  يبانيپشت ،6نسخه  IPخوب  هاييژگياز و يكي

هاي امنيتي بي از تواناييكيرت 6نسخه  IP. باشديم 6نسخه  IPدو شبكه  ينارتباط ب يجادشبكه جهت ا يتامن نمودن ينهبه

 .داريم را 40اختفاءتوانايي پشتيباني از احراز هويت و  6نسخه  IPكند، بويژه در  توليد مي

                                                        
36

 Aggregately Global Unicast Addresses 
37

 Stateless   
38

 Link-Local 
39 Prefix 
40

 privacy 
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  QoSاز  نهيبه يبانيپشت 10-7  

 شده مشخص چگونه شبكه ترافيك كنديشده است كه مشخص م يطراح 6نسخه  IP يندهايدر سرآ يديجد يلدهايف

 اجازه ها مسيرياب به ،كنندياستفاده م 6نسخه  IPيندهايدر سرآ Flow Label يلدكه از ف يكيتراف هايجريان. شود هدايت و

شوند و از  يوارد م يريابكه به مس 41هاييبسته از كدام هر براي خاصي و متفاوت دريافت و ارسال هايروش كه دندهمي

 به توجه با ترافيك نوع اينكه دليل به. نمايد هدايت مقصد به را آنها و كرده مشخص ،شونديارسال م يبه مقصد يمبدا

 يلهبسته بوس  Payloadاگر يحت ،توان بدست آورد يرا م QoSاز  يبانيپشت ينبنابرا شود،يمشخص م 6نسخه  IPسرآيند

IPsec شده باشد 42رمز. 

   43هيهمسا يهاگره ارتباط يبرا ديجد پروتكل 10-8  

45 ييكي از پروتكل هاي سر 6نسخه  IPدر  44پروتكل پيدا كردن همسايه
 ICMPv6  است كه ارتباط بين گره هاي

46 هايپروتكل جايگزين پروتكل اين. كندمديريت مي 6نسخه  IPرا در  هاهمسايه
ARP ،ICMP4 RD   و ICMPv4 

RM و  چندپخشي بر مبتني پيغامهاي از همسايه كردن پيدا براي و باشد مي كنند،كه براساس خاصيت پخشي كار مي

47پخشي خاصيت از و كندپخشي استفاده مي تك
  .كندنمي استفاده 

   48پذيري توسعه قابليت 10-9  

IP  سرآيندهاي كردن اضافه با كار اين .نمود اضافه آن به جديدي هايويژگي و داده توسعه توانراحتي مي هرا ب 6نسخه 

 بايت 40كه تنها از 4نسخه  IPاختياري  يندبرخالف سرآ. باشد مي پذيرامكان 6نسخه  IP يندهايبعد از سرآ دهندهگسترش

 .شودتعيين مي 6نسخه  IPتنها بوسيله اندازه بسته  ،6نسخه  IPدر دهندهگسترشسرآيندهاي اندازه كند،ميپشتيباني

   

 

 

                                                        
41

 Packet 
42 

Encrypt 
43 

Neighboring Node Interaction 
44

 Neighbor Discovery 
45

 Internet Control Message protocol 
46

 Address Resolution Protocol, Router Discovery, Redirect Message 
47 Broadcast 
48

 Extensibility 
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   4نسخه  IPو  6نسخه  IPبين  هايتفاوتاهم  10-11 
  

  .فهرست شده است 4نسخه  IPو  6نسخه  IPبين  هايتفاوت اهم 1شماره  جدول در

 

IPv6 IPv4 

  .هستند) بايتي 4( بيتي 32 مقصد و مبدا هاي آدرس  .هستند )بايتي16( بيتي 128 مقصد و مبدا هايآدرس

IPSec توسط IPv6 از پشتيباني  .شودمي پشتيباني IPSec است اختياري.  

 IPv6 سرآيندهاي در مسيرياب بوسيله QoS بررسي براي هابسته جريان تشخيص

  .دارد وجود كند، مي استفاده "flow label" فيلد از كه

 حال در مسيرياب بوسيله QoS بررسي براي هابسته جريان تشخيص

  .شودنمي انجام IPv4 سرآيندهاي از استفاده با حاضر

 ميزبان توسط فقط و شود نمي انجام هامسيرياب توسط Fragmentation عمل

  .شودمي انجام فرستنده

 ميزبان بوسيله هم هاو مسيرياب بوسيله هم Fragmentation عمل

  .شودمي انجام فرستنده

  .هستند checksum شامل ها سرآيند  .نيستند checksum شامل سرآيندها

 منتقل) extended header( يافته  ترش        گس هايسرآيند به اختياري هايداده تمامي

  .است شده
  .است  option)( اختياري فيلد داراي IPv4 سرآيندهاي

ARP Request frameهايپيغام با هاMulticast Neighbor 

Solicitation است شده جايگزين.  

 ARP و كندمي استفاده خود پخشي خاصيت از ARP پروتكل

Request frame ديتا اليه هاي آدرس آوردن بدست براي را هايي 

  .فرستد مي) MAC( لينك

IGMP هاي پيغام با Multicast Listener Discovery )MLD (جايگزين 

  .است شده

IGMP )Internet Group Management Protocol (جهت 

  .گيردمي قرار استفاده مورد محلي شبكه زير گروه اعضاء مديريت

ICMP Router Discovery پيغامهاي باICMPv6 Router 

Solicitation و Router Advertisement است اجباري و شده جايگزين.  

ICMP Router Discovery آدرس كردن مشخص جهت IPv4 

  .است اختياري و گيرد مي قرار استفاده مورد)  gateway(  دروازه بهترين

آدرس و Link-local هايآدرس از آن بجاي ندارد وجود IPv6 در پخشي آدرس

  .كندمي استفاده هاگره تمامي چندپحشي هاي

 مورد زيرشبكه هايگره همه به ترافيك ارسال جهت پخشي هايآدرس

  .گيرد مي قرار استفاده

  .است DHCP از استفاده با يا دستي بصورت پيكربندي عمل  نيست نيازي DHCP از استفاده يا دستي پيكربندي به

 Domain Name System در كه) AAAA( ميزبان آدرس منبع ركوردهاي از

)DNS (شود مي استفاده آنها آدرس به هاميزبان نام كردن مربوط براي دارد وجود.  

 Domain Name در كه) A( ميزبان آدرس منبع ركوردهاي زا

System )DNS (آدرس به را هاميزبان نام  و كندمي استفاده دارد وجود

  .كندمي مربوط آنها هاي

 دارد قرار IPv6.ARPA DNS دامنه در كه) PTR( گراشاره منبع ركوردهاي از

  .كند مربوط ميزبان نام به را IPv6 هايآدرس تا كند مي استفاده

 ADDR.ARPA دامنه در كه) PTR( گراشاره منبع ركوردهاي از

DNS هاي آدرس تا كندمي استفاده دارد قرار IPv4 ميزبان نام به را 

  .كند مربوط

  ) 1جدول شماره (
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  2 پيوست - 11

 .فهرست شده است نمونه پايه هاي سرويس و فناوريها اهم 2شماره  جدول در

  زبانهايم  هازميمكان

  سيسرو كنندگانفراهم

 شبكه

  دسترسي
  مترو شبكه

 هايشبكه

  بيسيم

 شبكه

  زيرساخت

   ساختار

  شبكه

 و ها سرويس انواع

  كاربردها

.v6 OS support 

.v6 applications 

(DHCP ،FTP ،

HTTP،SMTP) 

VoIP (H323v6 ،SIPv6) 

Video conferencing 

IP-TV 

VoIP (H323v6 ،SIPv6) 

IPTV 

Multicast(IGMP) 

VoIP 

(H323v6، SIPv6) 
 

 طرف هاي درگاه و هاسرور

  شبكه

APP Servers 

DHCP 

AAA 

DNS 

SIP Proxy 

DNS 

Firewalls 

IDS 

Appl. Servers 

( DHCP, FTP, HTTP، 

SMTP) 

DNS 

BRAS 

Filtering 

xGSNs 

Automatic tunn. 

Manual tunn. 

DPI/LI 

 VRRP  شبكه پايه هاي سرويس
NAT 

Security services 

L2 Tunneling 

L3 Tunneling 

.v6 IP mobility 

.v6 GPRS 
.v6 L2/L3 VPN 

 و سوييچينگ زيرساخت

  روتينگ
 .v6 Addressing 

.v6 Routing (OSPFv3، 

RIPv3 ،ISIS , BGP)  

Dual stack support 

.v6 Multicast 

3G/4G 

.v6 support 

.v6 ASN 

.v6 Routing 

(OSPFv3، 

RIPv3  ،ISIS , 

BGP) 

Dual stack 

support 

.v6 

IP-MPLS 

.v6 Multicast 

  ) 2جدول شماره (
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  3 پيوست - 12

 .آمده است آنها وظايف از بخشي سرفصل و گذر امر در ذينفعان و اندركاران دست از برخي فهرست، 3 شماره جدول در

 IPv6گذر به  بخشي از وظايف  اندركار دست يا ذينفع نام

  اطالعات يفناور و ارتباطات وزارت

  يعال يگذار استيسمرجع  •

   امنيتي تدابير وضع •

  ذينفعان و اندركاران دست بين ايجاد هماهنگي •

  گذر راه نقشهتصويب و ابالغ  •

  رانيا اطالعات يفناور سازمان

  گذر راه تهيه نقشه •

  هاي مربوطهاستاندارد سازي بومي •

  هاي عددي اينترنتي  ساماندهي آدرس •

   آموزشو  يساز فرهنگ •

  ارتباطات و فناوري اطالعات قاتيتحقآموزش و  سسهؤم
   مطالعه، تحقيق و پژوهش •

  تنظيم ضوابط و مقررات  •  ييويراد ارتباطات و مقررات تنظيم سازمان

  و اعمال مقررات نظارت •

  ملي ارتباطات  شبكهو نگهداري زيرساخت ، مديريت توسعه ،جاديا •  رساختيز ارتباطات شركت

  شبكه مليالملل در  تامين و توزيع پهناي باند بين •

  :هاي ارتباطي و فناوري اطالعات دارندگان پروانه

تلفن  ، شبكه علمي كشور، اپراتورهايرانيا مخابرات شركت(

  )WiMAXو  ISP ،ISDP ،PAP ،SAP ،GMPCSهمراه، 

 هاي موضوع پروانه  شبكهو مديريت پشتيباني  ،تجهيز •

  هاي موضوع پروانه سيسرو انواع ارائه •

 هاي ارائه خدمات ميزباني و محتوا تجهيز، پشتيباني و مديريت شبكه •  ميزباني و محتوادهندگان خدمات  ارائه

  هاي ميزباني و محتوا سيسرو انواع ارائه •

  افزار افزار و نرم سخت دكنندگانيتول
   شبكه در ازين مورد افزار افزار و نرم سخت انواع ارائه و ديتول ،يطراح •

  هاي دولتي و غير دولتي  ساير دستگاه
  هاي خود تجهيز، پشتيباني و مديريت شبكه •

  ) 3جدول شماره (


