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مقدمه
هدف از ارائه این گزارش مهاجرت به  IPv6در شبکه ملی اطالعات و  IPکشوری است .شبکه ملی
اطالعات و  IPکشوری به سه بخش شبکههای سازمانی مانند بانکها و وزارتخانهها ،شبکههای دسترسی مانند
سرویسدهندههای  DSLو موبایل و شبکه  Coreمانند شبکه زیرساخت اطالعات تقسیم شده است.
راهحلهای مختلفی برای مهاجرت معرفی شدهاند .با توجه به پژوهشهای انجام شده در شبکه ملی
اطالعات و همچنین انواع راهحلهای موجود در مهاجرت از  IPv4به  IPv6در این گزارش قصد داریم
راهبردهای نهایی را در شبکه ملی اطالعات و زیربخشهای آن معرفی کنیم.
●
●
●

 -1-1نتیجهگیري
شبکه ملی اطالعات و  IPکشوری به سه بخش شبکههای سازمانی مانند بانکها و وزارتخانهها ،شبکههای
دسترسی مانند سرویسدهندههای  DSLو موبایل و شبکه  Coreمانند شبکه زیرساخت اطالعات تقسیم
شده است.
در شبکههای سازمانی بهترین راهحل برای مهاجرت
●
●
●
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 در شبکه ملی اطالعات وIPv6  راهبردهای نهایی مهاجرت به:عنوان گزارش
 کشوریIP

Abstract
The purpose of this report is to provide ultimate migration strategies to IPv6 within the
National Information Network. In this report, the national information network is divided into
three parts of the organization (banks, ministries, ...), access networks (DSL and mobile
networks) and the Core network. So this categorization is the basis for decision making in this
report. Ultimately, migration strategies for IPv6 are not only addressed in addressing and
routing, but also in more advanced dimensions such as multi-threading and quality of service.
In this report, migration to IPv6 is described in different parts of the National Information
Network in different technologies..
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