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 کنند؟ را متحول می ۲۰۱۹های مبتنی بر ویندوز سرور چگونه شبکه IPv6 هایآدرس

چندان خوشایندی از فرآیند ها نهنها داستااگر با مدیران و کارشناسان خبره شبکه صحبت کنید، همه آن
 .کنندبرای شما بازگو می  IPv4 سازی دردهی و زیر شبکهآدرس

ها در یک سازمان و اتصال این  پی بیشتر به دستگاههای آیمنظور تخصیص آدرس به IPv4 سازی درزیرا زیر شبکه
 .ز داردها به یکدیگر فرآیندی است که به محاسبات دقیق و زیادی نیازیر شبکه

کند؛ اما  می های یک سازمان را ارائهبیشتر از نیازی مراتبهایی بهبا کمترین زحمت ممکن آدرس IPv6 کهدرحالی
 .کند که ملزومات موردنیاز درون شبکه یک سازمان مستقرشده باشددسترسی به این ای پی زمانی تحقق پیدا می

 IPv6 ای برمقدمه 

 .شده استکارگیری آن زمان سپری بیش از دو دهه از معرفی و بهکه درحالی
 .اندهای خود مستقر نکردهدر شبکهها این پروتکل را کتاما هنوز هم تمامی شر 

را در کل شبکه   IPv6 شاید در میان صد سازمان مختلف در سراسر جهان تنها یک سازمان را پیدا کنید که از
 .ار گرفته باشدزیرساختی خود به ک

 .که آن هم ممکن است به شکل بومی و واقعی از آن استفاده نکرده باشد

 .کننداستفاده می ISATAP زنی به نامدر شبکه خود از یک فناوری تونل  هار سازماندر عوض بیشت
 .با یکدیگر صحبت کنند IPv6 هایها بتوانند از طریق بستهتا همه سرورها و کالینت

 .کننداستفاده می  IPv4 و انتقال از شبکه فیزیکیهای فوق هنوز هم برای نقل بستهوجود با این
سازی را برای برقراری ارتباط استفاده کنند و در حال آماده IPv6 ن هستند تا ازها به دنبال آبرخی از شرکت

 .ملزومات موردنیاز در این زمینه هستند
ها آمادگی خود استفاده کنند به تغییر بنیادی نیاز دارند که خیلی از آن که بتوانند از آن در کل شبکههرچند برای آن

 .چنین کاری را ندارند

 کار دشواری است؟ IPv6 چرا مهاجرت به

خوبی قادر به درک این پروتکل و مفاهیم استفاده کردیم و به IPv4 که بیشتر ما از همان ابتدای کار از به دلیل این
 .مرتبط با آن هستیم

 .شودایم، اما پرسشی مطرح می وز هم یک دلیل واقعی برای عزیمت به این ای پی پیدا نکردهو هن
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 پیشنهاد نشد؟  IPv4 هایبه دلیل نگرانی از به اتمام رسیدن آدرس IPv6 آیا .1

 وجود نداشت؟ IPv4 هایآیا نگرانی درباره روبه اتمام بودن آدرس .2

 .پاسخ مثبت است
های داخلی ما اینترنت عمومی صادق است، اما هیچ ارتباطی با شبکه پی روی های آیاین مسئله در مورد آدرس

 .ندارد
های ماتحت تأثیر این موضوع قرار  های داخلی شرکتتمام شوند، شبکه IPv4 های عمومیدرساگر از فردا آ

 .گیرندنمی
 .یمسازی کنمدت در شبکه خود استفاده و پیادهرا به شکل طوالنی  IPv4 توانیمما می 

 .احتمااًل برای همیشه قادر به انجام این کارخواهیم بود
تبدیل   IPv4 راحتی ترافیک را از طریق اینترنت به دهند بهکه اجازه می  NAT هایکارگیری فناوریتا زمانی که در به

 .کنیم، دلیل خاصی برای مهاجرت پیدا نخواهیم کرد 
 .کنیمشکل یا سایر اشکال استفاده میبه یک NAT د از وجود داشته باش IPv4 همه ما تقریبًا تا زمانی که

 .کارگیری آن ساده استی بروند که نحوه بهبنابراین بدیهی است که مردم به سراغ فناور 

 .کنید IPv4 وقت و انرژی خود را معطوف به ها به معنای آن نیست که شما تماماین صحبت
کم برای یک دهه آینده در مورد بیشتر  م که این واقعیت دستها صحبت کنیکنیم درباره واقعیت بلکه ما سعی می

 .های ایرانی صادق خواهد بود سازمان

 کنیم؟ صحبت می IPv6 گونه است پس چرا ما دربارهر اینگا

 .بروید IPv 6 عنوان یک مدیر شبکه درنهایت مجبور خواهید شد به سراغکه بهبه دلیل این
پی در اختیارتان قرار  مهاجرت به این ای پی مزایای متعددی به همراه دارد، زیرا تعداد بسیار زیادی آدرس آی

 .استفاده هستنده واحد قابلدهد که درون یک شبکمی 
 IPv4 های بیشتر و مبتنی بر های سراسر جهان روزانه در تالش هستند تا شبکهمتخصصان بخش شبکه در شرکت

 .ها را با یکدیگر مرتبط کننده و آنرا ایجاد کرد
هزار نفر   1۰ ها بیش ازهای زیادی وجود دارند که تعداد کارمندان آنبه این موضوع فکر کنید که اکنون شرکت

 .است
 .ها چند برابر این تعداد کارمند دارندبرخی از شرکت

 .ها هستندها نیازمند دسترسی مداوم به دادهدر دنیای امروز، همه مردم و سازمان
 .کنندها استفاده میاکثر کاربران اکنون حداقل دو دستگاه فیزیکی دارند که برای انجام کارهای خود از آن
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 .کنندتاپ و تلفن هوشمند یا دسکتاپ برای انجام کارهای خود استفاده میاد از لپیشتر این افراوقات ببعضی 
، جایی که شما با محدوده نسبتًا کوچکی از  IPv4 دنیایشما این موضوع را در ذهن خود داشته باشید که در 

 .پی سروکار داریدهای آیآدرس
پی  ه یک آدرس آیهای فیزیکی که هرکدام بتمامی دستگاه انید بهها بسیار خالقانه بتوباید با ایجاد زیر شبکه

 .دهی کنیدمنظور برقراری ارتباط در شبکه نیاز دارند سرویسفرد بهمنحصربه
 .کنداین است که همه این مشکالت را فورا برطرف می IPv6 ترین مزیتبزرگ
پی در یک شبکه واحد بسیاری از  آدرس آیفرض و با فراهم کردن امکان داشتن تعداد زیادی صورت پیشو به

 .کندف می مشکالت امروزی را برطر 
 .موضوع را بررسی کنیم کنیم؟ اجازه دهید با ذکر مثالی اینما در مورد چه تعداد آدرس صحبت می

 :صورت زیر باشدممکن است به IPv4 بیت 32یک آدرس به طول 

1۹2.168.1.5 

 :دصورت زیر باشممکن است به IPv6 بیتی 128یک آدرس 

2۰۰1:AABB:CCDD:AB00:0123:4567:8901:ABCD 

سی کمتری به  تر است، بدیهی است که ما دستر بسیار کوتاه IPv4 کنید، آدرسگونه که مشاهده میهمان
 .فرد داریمپی منحصربههای آیآدرس

 .واقعًا چقدر طوالنی هستند IPv6 های کنیم این است که آدرسآنچه مشاهده نمی
 .شوندبه این شکل نشان داده می  و IPv4 هایمنابع تفاوت میان آدرس یشتر در ب

 .شوندصورت هگزا نشان داده میصورت اعشاری و بهبه IPv4 آدرس
 .ها تا حد امکان فشرده شوندشوند تا آدرسشده و استفاده می بر مبنای هگزا نمایش داده IPv6 ایهآدرس

ی دو نشان دهیم، چیزی شبیه به صفرها  بیت طول دارد را به شکل بومی و در مبنا 128اگر بخواهیم یک آدرس که 
 .کنیدهای زیر را مشاهده می و یک

 .گیرد یزی قرار می های واقعی چنین چدر حقیقت درون بسته

۰۰۰1۰۰۰۰۰1۰۰۰۰۰1۰۰۰۰11۰11۰۰11۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰1۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

۰۰۰1۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰1۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰1 

 .استفاده و درک باشدای از ارقام چشمگیر است، اما چیزی نیست که برای چشم انسان قابلمثال باال مجموعه
شوند، به همان روشی که  در قالب اعشاری نشان داده می  IPv6 ها، آدرسجای نشان دادن بیتبنابراین به
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 .شوندنشان داده می IPv4 ایهآدرس
 .چیزی شبیه مثال زیر باشد IPv6 در این حالت، ممکن است یک آدرس

1۹2٫16٫1٫2٫34٫۰٫۰٫1٫۰٫۰٫۰٫۰٫۰٫۰٫۰٫1 

ها حتی در این قالب شود. آدرسهمیشه در مبنای هگزا استفاده و نشان داده می IPv6 حاال فهمیدیم چرا
 !شده نیز طوالنی هستندفشرده

 IPv6 هایآدرسشناخت درست 

 .بندی اهمیت باالیی داردم، زیر شبکهکنیاندازی میرا راه IPv4 هایکه شبکههنگامی 
 .را در همان شبکه داشته باشیم  IP کند که بیش از یک مجموعه آدرسزیرا این امکان را برای ما فراهم می

 .کنیمرا اجرا می   24و یک زیر شبکه /پی را تنظیم کرده های آیترین شکل شبکه، ما برخی از آدرسدر ابتدایی
خانه یا دفتر کار کوچک استفاده های کوچک مانند داخل یککه در شبکه –( 255٫255٫255٫۰)ماسک زیر شبکه  

 .شوندمی 
 .شوید حال تصور کنیدفرد محدود می پی منحصربهآدرس آی  254در این حالت شما به  

شبکه  های کالینت خود را به که تمام کامپیوترها و دستگاهبدون آن ها هزاران سرور مختلف دارند،برخی از شرکت
 .متصل کنند

 IPv4 های مختلفی درون یک شبکهتوانیم زیر شبکهکاری انجام داد؟ خوشبختانه، ما میدر این حالت باید چه
 .استفاده خود را افزایش دهیمپی قابل  ایجاد کنیم تا دامنه آدرس آی

 .ودشها و فضاهای آدرس انجام میریزی دقیق و محاسبه زیر شبکهمهاما این کار با برنا
 .ها همیشه به دنبال مدیران باتجربه شبکه هستندبه همین دلیل است که سازمان

 .تواند جریان ترافیک شبکه را مختل کندیک پیکربندی زیر شبکه نامعتبر در یک جدول مسیریابی می 
 .ای نیستکار ساده IPv4 گها در یک شبکه بزر مدیریت زیر شبکه

 .رسد محدودیت ما در مقیاس آسمان استکنیم، به نظر مییکه در مورد این آدرس صحبت مهنگامی 
، متوجه خواهید  بیتی را محاسبه کنید 128فرد موجود در فضای قبلی منحصربه  هایخواهید تمام آدرساگر می

 .دارد آدرس غیرمستقیم برای ساخت وجود 34۰شد که بیش از 
 .ر اختیارتان قرار داردتریلیون، تریلیون، تریلیون آدرس د 34۰دیگر، عبارتبه

های  وجود دارد، اما برای شبکه IPv6 های موجود در اینترنت مبتنی بر این رقمی است که در مورد تعداد آدرس
 داخلی ما چه معنایی دارد؟
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یک شبکه داخلی معمولی داشته باشیم که بر  توانیم درون هایی که میبرای بحث در مورد تعداد آدرس
 .های مختلف آدرس را تجزیه کنیمشود، بیایید ابتدا به عقب برگردیم و بخشمیرا اجرا  IPv6 مبنای

۲۰۰۱:AABB:CCDD:AB00:0123:4567:8901:ABCD 

ها در  داریم با آدرسرسد، زیرا معمواًل عادت ن، آدرس فوق شبیه به یک هیوال به نظر می1۹2.168.1.5در مقایسه با 
 .مبنای هگزا کارکنیم

 .ها استفوق تنها یک روش متفاوت برای مشاهده و نشان دادن داده اما در واقعیت آدرس
 .شده استبخش مختلف تقسیم 8بیتی به  128یک آدرس گونه که اشاره کردیم اینهمان

 .شکیل داده استبیت را ت 16دو نقطه از دیگری جداشده و درمجموع که هر بخش با یک

فرد در شبکه بیت دوم شناسه دستگاه منحصربه 64است و  بیت اول )نیمه اول( آدرس اطالعات مسیریابی 64
 .است

گروه هگز( پیشوند سازمانی است که در تمام   3بیت اول ) 48در قسمت اول، دو مؤلفه متفاوت داریم. 
 .های ما در شبکه یکسان خواهد بود دستگاه

 .باشدتواند شناسه زیر شبکه ما بیت بعدی است که می 16ارم اطالعات،سپس مجموعه چه

پذیری راداریم تا در صورت  نعطافشده، این اعنوان شناسه زیر شبکه ارائهبا استفاده از چند شماره که در این جا به
 .های متفاوتی در اختیار داشته باشیملزوم زیر شبکه

ستگاه کنار  بیت را برای شناسه د  64توانیم این بیت انتهایی است. ما می 64در نیمه دوم آدرس راداریم که شامل 
 .بگذاریم

 .این قسمت از آدرس برای هر دستگاه موجود در شبکه متفاوت خواهد بود
های کند. آدرس ما به بخشگیرند، تعریف می را که برای ارتباطات مورداستفاده قرار می IPv6 های ایستاو آدرس

 .شودزیر تقسیم می

 AABB:CCDD:AB00:0123:4567:8901:ABCD where 2001:AABB:CCDD:2۰۰1پیشوند سازمانی:  •
 .شناسه سازمانی است

 .شناسه زیر شبکه است AB00 که AABB:CCDD:AB00:0123:4567:8901:ABCD:2۰۰1شناسه زیر شبکه:  •

 AABB:CCDD:AB00:0123:4567:8901:ABCD where:2۰۰1ها  دستگاه: شناسه •
0123:4567:8901:ABCD فرد استکه یک شناسه دستگاه منحصربه. 
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 هایی را در شبکه خود پوشش دهیم؟پی چه تعداد دستگاهبا این اسکمیای آی

 .ایم بندی اختصاص دادهبیتی را برای زیر شبکه 16در مثال ما، فقط یک بخش 
 .ایمپی واقعی در نظر گرفتههای آیبیت برای آدرس 64و 

صفر جلوی آن شناسه   18زیر شبکه و عدد یک با  65۰۰۰دهد بیش از راهکار فوق به ما اجازه میکه با این حساب 
 .پی خود داشته باشیمفرد در محدوده آیدستگاه منحصربه

 گونه نیست؟ این رقم واقعًا چشمگیر است، این

 .مبنا را لحاظ کنیم و فقط از یک زیر شبکه واحد استفاده کنیماگر این 
های ما همیشه یکسان خواهند بود و درنتیجه  رسانی کند، نیمه اول آدرسهای ما خدمت دستگاه تمامیتا به

 .تر استها سادهیادآوری آن
 .مرورزمان به تماشای این اعداد بزرگ هگزا عادت خواهید کردبه

کامپیوترهای موجود در  ها روی سرورها یا  کارگیری ایستای این آدرسها و بهار کردن با این آدرساما هنوز هم تا ک 
 .مانده استشبکه زمان زیادی باقی
 .بخشدتوجهی بهبود میرا به میزان قابل  DNS و DHCP قدرت و ضریب اطمینان IPv6 توجه داشته باشید که

 :می شود مطالعه کنید  مقاالتی که پیشنهاد

 شبکه  Storage در بخش NAS و SAN تفاوت

 

 

http://www.rahaco.net/

