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مقدمه
ساختار یک سرویس در دولتالکترونیک را میتوان به صورت کلی در شکل  -1-1دید .هر سرویس
دارای برنامه کاربردی اصلی و برنامههای پشتیبان مانند پایگاه داده است .سرویسها در یک مرکز داده یا یک
ساختار ابری ،اجرا میشوند .هاچنین ساختار شبکه سرویس براساس اینترنت ،WAN ،شبکه اختصاصی
) (VPNو غیره است که ارتباط میان سرویس در دولتالکترونیک را با شهروندان ،عاملهای ارائهدهنده
خدمات (دفاتر پیشخوان ،پلیس  10+و غیره) و سایر سرویسها و سازمانها فراهم میکند .هر سرویس
الکترونیکی در یک سازمان دولتی میتواند بهوسیله شبکه اختصاصی دولت یا  VPNاز سایر سازمانهای
دولتی سرویس گرفته یا به آنها سرویس دهد .هاچنین از این شبکه میتوان جهت برقراری ارتباط میان
ساختاانهای مختلف یک سازمان در چندین نقطه جغرافیای استفاده کرد .مهاترین کانال ارتباطی جهت
تحویل خدمات الکترونیکی به شهروندان در سرویسهای دولتالکترونیک ،اینترنت و برنامههای تلفن هاراه
است.

شكل  -1-1زیرساخت ارتباطی و سرویسها را در دولتالكترونیک

بیشترین تاثیر هنگام استفاده از  IPv6و انتقال از  IPv4به  ،IPv6در شبکه صورت میپذیرد .این موضوع
موجب میشود تجزیه و تحلیل تاثیرات در شبکه اهایت قابل توجهی یابد .راهبردهای شبکه را میتوان به
سه بخش اصلی معااری شبکه ،سختافزار شبکه و الیه شبکه تقسیم کرد .این سه بخش گستره وسیعی ،از
موقعیت جغرافیایی و ساختار آدرسدهی تا مسیریابی و سختافزار شبکه را شامل میشود .راهبردهای شبکه
در سند راهبردی شبکه آمده است.
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هنگام استفاده از  ،IPv6باید برنامههای کاربردی مورد استفاده را جهت پشتیبانی از  IPv6مورد بررسی
قرار دارد .به صورت کلی این برنامهها را میتوان در دو دسته ،برنامههای کاربردی اصلی و برنامههای کاربردی
پشتیبان طبقهبندی کرد .کلیه برنامههای مرتبب که تحت تاثیر قرار میگیرند باید مورد بررسی قرار گیرند و
به این سوال که آیا از  IPv6پشتیبانی میکنند یا نه ،پاسخ داده شود .برنامههایی مانند وبسرورها یا برنامه-
هایی که با کاربر در ارتباط هستند ،میانافزارها و سرویسهایی مانند  DNSو  DHCPباید مورد بررسی قرار
گیرند و تنظیاات مورد نیاز انجام پذیرد.
پیادهسازی پروتکل جدید  ،IPv6هاچنین نیاز به بررسی رویههای مدیریتی و امنیتی موجود در شبکه
دارد .به صورت کلی راهبردهای مدیریتی و امنیتی شامل نظارت بر شبکه ،شارژینگ ،آموزش ،بهروزرسانی
سیاستهای امنیتی ( ،firewallقوانین  ACLو  )...و انجام آزمایشهای امنیتی و  ...میشود.
بر این اساس راهبردهای مربوط به سرویسهای الکترونیکی را میتوان در  5دسته زیر طبقه ناود:
 )1راهبردهای شبکه
 )2راهبردهای نرمافزارهای اصلی
 )3راهبردهای نرمافزارهای پشتیبان
 )4راهبردهای مدیریتی
 )5راهبردهای امنیتی
در این سند به راهبردهای نرمافزارهای اصلی ،نرمافزارهای پشتیبان و مدیریتی پرداخته میشود و در
سایر اسناد این پروژه به راهبردهای شبکه و امنیت پرداخته میشود .در ادامه راهبردهای پیشنهادی دیگر
کشورها در گذر به  IPv6بررسی میشود ،سپس وضعیت موجود سرویسهای الکترونیکی و مدیریت شبکه در
شبکه کشور مورد بررسی قرار میگیرد و در انتها راهبرد پیشنهادی براساس موارد مطرح شده بیان میشود.
●
●
●
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Abstract
The purpose of this report is to provide an overview of IPv6 Transmission roadmap in eservices and network management. This document addresses only software and network
management roadmaps. The proposed roadmaps are based on IPv6 studies, other countries'
roadmaps, and interviews with mobile operators and Internet provider companies in Iran.
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