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روال گذر به  IPv6به سمتی پیش میرود که کمکم  IPv4در زیرساخت شبکهها کنار گذاشته شود ولی
شبکهها همچنان قادر باشند به مشترکین  IPv4سرویس ارائه دهند .به همین دلیل در این گزارش به بررسی
چنین روشی برای مراکز داده پرداخته شده طوریکه تفوق  IPv6در شبکه مرکز داده اتفاق بیفتد و مشترکین
و شبکههای  IPv4همچنان بتوانند از مرکز دادهای که به  IPv6گذر کرده است و زیرساخت آن IPv6
میباشد ،سرویس بگیرند و به آن متصل شوند.
در انتهای گزارش به عنوان جمعبندی راهبردهای توصیه شده جهت تفوق  IPv6در شبکه مرکز داده
آورده شده است.
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مقدمه
اینترنت هر روز در حال گسترش است ،بطوریکه با افزایش چشمگیر تعداد دستگاههای متصل به
اینترنت مواجه هستیم .ظهور گوشیهای هوشمند و اینترنت اشیاء از جمله مواردی هستند که موجب افزایش
دستگاههای متصل به اینترنت شدهاند .لذا گذر به  IPv6اجتنابناپذیر است .از آنجائیکه اکثر برنامهها و
دادههای مهم یک سازمان در مرکز داده قرار دارند ،گذر به  IPv6در مراکز داده نیز از اهمیت ویژهای
برخوردار است.
روال گذر به  IPv6به سمتی پیش میرود که کمکم  IPv4در زیرساخت شبکهها کنار گذاشته شود ولی
شبکهها همچنان قادر باشند به مشترکین  IPv4سرویس ارائه دهند .به همین دلیل در این گزارش به بررسی
چنین روشی برای مراکز داده پرداخته شده طوریکه تفوق  IPv6در شبکه مرکز داده اتفاق بیفتد و مشترکین
و شبکههای  IPv4همچنان بتوانند از مرکز داده IPv6ی سرویس بگیرند و به آن متصل شوند.
●
●
●

نتيجه گيري  :راهبردهاي توصيه شده جهت تفوق  IPv6در شبكه مرکز داده
با توجه به موارد عنوان شده ،مالحظات زیر برای تفوق  IPv6توصیه میشود:
 در شبکههای مرکز داده حتیاالمکان از مرحله  Dual Stackاجتناب شود چراکه Dual-Stack
پیچیدگیهای ناخواسته زیادی را در بر خواهد داشت از جمله ACLهای بیشتر،monitoring ،
عیبیابی ،شکستهای احتمالی ،آموزش ،مستندسازی و ...
●
●
●
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The IPv6 migration goes on to set aside IPv4 in the network infrastructure, but networks
continue to be able to provide services to IPv4 subscribers. For this reason, the report explores
such a way for data centers to overcome IPv6 overhead in the data center network, and
subscribers and IPv4 networks will still be able to service the data center that has passed IPv6
and its IPv6 infrastructure, and Connect it.
At the end of the report, it summarizes the recommended strategies for IPv6 dominance in the
data center network.
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