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6IPV و 4IPVتفاوت بین 

معرفي

  با توجه به وضعیت بحراني موجود به عنوان یکي از اهداف مهم طراحي و پیادهIPشاید نیاز به توسعه تعداد آدرس های 
 ذکر شود ولي تمام داستان به اینجا ختم نمي شود و دلیل متعدد دیگری نیز در این زمینه مطرح مي باشد6IPvسازی 

6IPvبگونه ای طراحي شده است تا ضمن ایجاد یک محیط همگرا زمینه استفاده از صوت ، تصویر و سرویس های . 
  پیش6IPv فراهم نماید . بدین منظور،امکانات و پتانسیل های پیشرفته ای در IPداده را بر روی شبکه ای با زیرساخت 

: بیني شده است

6IPvامکانات و ویژگي های جدید 

  ، افزایش تعداد فضای آدرس دهي است. فضای آدرس دهي6IPv: یکي از مهمترین مزایای  افزایش فضای آدرس دهي
6IPv 4 به اندازه ای زیاد است که شاید نتوان آن را با فضای آدرس دهيIPv 4 مقایسه نمود. درIPvتعداد ،  

  به عدد6IPv فضای آدرس دهي وجود دارد در حالي که این عدد در 4,294,967,296
  مي رسد. افزایش آدرس های سراسری340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456

  غیرقابل رویت ارائه شده توسطIPقابل رویت به سازمان ها این اجازه را خواهد داد که مسیر خود را از آدرس های 
NAT جدا نموده و برنامه های مورد نیاز خود را در یک محیط واقعي - -end to end. استفاده نمایند 



  انجام ميDHCP از طریق سرویس دهنده 4IPv در IP: پیکربندی اتوماتیک  statelessپیکربندی اتوماتیک 
  این وضعیت توسعه و به پیکربندی اتوماتیک6IPv انجام خواهد شد. در 6DHCPv این کار توسط 6IPvشود. در 

stateless تعمیم یافته است. با استفاده از پیکربندی اتوماتیک statelessبه دستگاه ها اجازه داده مي شود که  
  خود را از طریق ارتباط با یک روتر مجاور انجام دهند .با این که پیکربندی اتوماتیک6IPvپیکربندی آدرس های 

statelessي که دارای تعداد زیادی از دستگاه ها با   برای اکثر محیط ها دارای مزایائي است ،ولي در شبکه هائ
 قابلیت محدود مدیریتي مي باشند، مسائلي را به دنبال خواهد داشت. یک شبکه مبتني بر تعداد زیادی سنسور که ممکن
 "است شامل میلیون ها دستگاه بي سیم راه دور باشد که صرفا بر روی شبکه قابل دسترس مي باشند ، نمونه ای در این
 زمینه است. پیکربندی اتوماتیک به سازمان ها کمک خواهد کرد که هزینه نگهداری و مدیریت شبکه خود را کاهش

 Automatic برگرفته از APIPAدهند .با این که پیکربندی اتوماتیک آدرس دهي خصوصي موسوم به 
  Private IP Addressingدارای خصایص مشابهي در خصوص پیکربندی است ولي ماهیت آن با پیکربندی ،   

 از محدودهIP از یک محدوده خاص فضای آدرس دهي) APIPA" کامل متفاوت است statelessاتوماتیک 
:169.254.0.1IP) 169.254.255.254: تاIP در مواردی که یک سرویس دهنده DHCPدر شبکه موجود  

  برگرفته ازARPنباشد و یا سرویس گیرنده قادر به برقراری ارتباط با آن نباشد، استفاده مي نماید. از پروتکل 
 ) (Address Resolution Protocol به منظور بررسي منحصربفرد بودن آدرس IPبر روی یک شبکه  

 IP در دسترس قرار بگیرد، آدرس های DHCP ) استفاده مي گردد. زماني که یک سرویس دهنده LANمحلي (
سرویس گیرندگان به صورت اتوماتیک بهنگام خواهند شد .

 Extension header 6 با این که هدرIPv 4 در مقام مقایسه باIPvبسیار ساده تر شده است، ولي امکان  
 6IPv پیش بیني شده است. با اضافه کردن هدر به هدر پایه IPارائه قابلیت های پیشرفته در سطح هدر و بسته اطلعاتي 

 قابلیت های چشمگیری به آن اضافه شده است. بدین ترتیب، هدر پایه ثابت خواهد ماند و در صورت ضرورت مي توان
extension قابلیت های جدید را از طریق  header.به آن اضافه نمود 

Internet  برگرفته از( IPsec امکان استفاده از 4IPv: با این که در  امنیت اجباری Protocol 
securityوجود دارد ، ولي توجه داشته باشید که ویژگي فوق به عنوان یک قابلیت جدید به پروتکل فوق اضافه (  



  برگرفته از (VPNs ، رمزنگاری شبکه به منظور دستیابي راه دور tunnelingمي گردد تا از آن در مواردی نظیر 
  Virtual Private Networksو ارتباط با سایت ها استفاده گردد . تعداد زیادی از سازمان ها از پروتکل (  

IPsec در موارد خاصي استفاده مي نمایند ولي وجود موانعي نظیر NATمي تواند زمینه بکارگیری آن را با مشکل ،  
، پروتکل 6IPvمواجه نماید .در  IPsecبه عنوان بخشي الزامي در پیاده سازی مطرح شده است تا به کمک آن یک  

 زیرساخت امنیتي مناسب به منظور ارائه سرویس های امنتیي نظیر تائید ، یکپارچگي و اعتمادپذیری فراهم گردد .
  بگونه ای است که سازمان ها به کمک آن مي توانند وضعیت مدل امنیتي خود را بهبود وIPsecظرفیت عملیاتي 

سیاست های امنیتي خود را توسعه دهند.

6IPvفواید 

يهای جدید  يآورد:6IPvویژگ  فواید زیادی را برای کسب و کارهای مختلف به ارمغان م

يهای  ههای مدیریت شبکه: ویژگ auto-کاهش هزین configurationسدهي سلسله مراتبي مدیریت  و آدر
يکند.6IPvشبکه  را آسان م

ههای نسل آینده( - مدل NAT): رها شدن از NGNبهینه سازی برای شبک -Peer To Peerفعال  ً   را مجددا
يکند و به پیاده سازی  لهای متحرک جدید مثل applicationم هح يکند.VOIP ها، ارتباطات و را  کمک م

يهای شرکت:  يکند و امکان داشتن یک استراتژی متحد برای6IPv مجتمع، IPSecمحافظت از دارای ً  امن م   را ذاتا
يکند. کل شبکه را فراهم م

هریزی شده از  هگذاری: امکان گذر و انتقال آسان و برنام   . امکان حضور هر دو6IPV به 4IPVمحافظت از سرمای
پروتکل در فاز انتقال وجود دارد.

معایب



 شاید بزرگترین مناقشه بر سر موضوع امنیت بود. همه بر این اصل که امنیت لزم است اشتراک نظر داشتند. دعوا بر سر
 چگونگي رسیدن به امنیت و محل پرداختن به آن بود. اولین محل پرداختن به امنیت لیه شبکه است. استدلل موافقین
ههای کاربردی يآورد که تمام برنام  مبني بر آن بود که پیاده سازی امنیت در لیه شبکه، سرویسي استاندارد را فراهم م

ههای کاربردی امن، يتوانند از آن بهره بگیرند. استدلل مخالفین نیز آن بود که برنام  بدون هیچگونه برنامه ریزی قبلي م
ًا به هیچ مکانیزمي کمتر از  -عموم -  End to End Encryptionاحتیاج ندارند، به نحوی که پروسه مبداخودش  

يتواند کاربر را با ههای ارسالي خود را رمز کرده و پروسه مقصد آنها را از رمز خارج کند. هر چیزی کمتر از این، م  داد
يشود و هیچ تقصیری متوجه او نیست. پاسخ به آن استدلل  خطراتي مواجه کند که از اشکالت امنیتي لیه شبکه ناشي م

يتواند امنیت لیه    را نادیده بگیرد و کار خودش را انجام دهد! پاسخ نهایي مخالفین نیز آن بود کهIPاین بود که کاربر م
  راIPافرادی که به عملکرد صحیح شبکه(در خصوص امنیت )اعتماد ندارند چرا باید هزینه پیاده سازی سنگین و کندی 
های در مورد ههای مربوط به امنیت این حقیقت بود که بسیاری از کشورها قوانین سختگیران  بپردازند!! یکي از جنب

يتوان به فرانسه و عراق اشاره کرد که حتي  صادرات محصولت مرتبط با رمز نگاری وضع کرده اند. از مثالهای بارز م
يتوانند چیزی را از پلیس مخفي نگه دارند. در  استفاده از رمزنگاری در داخل را نیز محدود کرده اند و عموم افراد نم

يکند مجوز صدور ایالت متحده (و بسایریIPنتیجه هر گونه پیاده سازی از    که از روشهای رمز نگاری قوی استفاده م
 کشورهای دیگر) را نخواهد گرفت. پیاده سازی دو نرم افزار یکي برای کاربرد داخلي و یکي برای صادرات، موضوعي

است که عرضه کنندگان صنعت کامپیوتر با آن مخالفند.


