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مقدمه
بر اساس بررسیهای انجام شده  ،سیستم ریشۀ  DNSبه عنوان بستر الیۀ باالیی مشخصکنندۀ آدرسIP

در شبکۀ اینترنت ،متجاوز از  25سال در حال کار است .از نظر متصدیان پروژۀ  ،Yetiسیستم مذکور در حال
تحلیل رفتن از نظر پایداری و پاسخ به نیازهای جدید است .بنابراین الزم دانستهاند چالشهای مواجه با
 IPv6برای این شبکه مشخص و رفع عیب شود .لذا سیستم  Yeti DNSرا به عنوان یک پروژۀ تحقیقاتی
پیاده کردهاند Yeti .انگیزۀ خود برای این پروژه را تحقیق در مورد محدودیتهای سرویس نام دامنۀ  DNSو
کشف آنها و راهنماییهای فنی برای حل آنها قرارداده است .منتها خود سیستم  Yetiدارای محدودیتهایی
است که مشارکتکنندگانی که قصد همکاری با آن را دارند باید آنها را در نظر بگیرند و سپس وارد همکاری
با آن شوند .گزارش سعی کرده این موارد را روشنتر بیان کرده و رهنمودهای الزم را برای مشارکت ارائه دهد.
●
●
●

جمعبندي در خصوص مشارکت در پروژۀ Yeti
در این گزارش ضمن بررسی آخرین وضعیت پروژۀ  Yetiو تحوالت آن ،به دنبال این بودیم که برای
تصمیمگیری در مشارکت یا عدم مشارکت سازمان فناوری اطالعات در این پروژه شفا فیت الزم را برای
قضاوت ایجاد و سپس ;نتیجه گیری ارائه دهیم .بر اساس این بررسیها موارد زیر ارائه می شود:
●
●
●

هرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز کتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران می باشد
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Abstract
This technical report is regarding to consultion to ITO to take part in Yeti DNS project.
we tried to clarify the last status of this project and it’s trend with Study the technical reports
issued up to now ,workshops and other documents in the Yeti site. Then analysed the benefit
and negative parameters could be in cooperation with this project.

19  از2 صفحه

هرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز کتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران می باشد

Communication and Information Technology Institute
Telecommunication Research Center

Fixed Communication Group
Technical Report
Analysing the Yeti project trend to cooperation with it

Project Name
Consulting on analyzing, updating and modifying IPv6 Migration Plan for IRAN IP
Network
Project code: 450960780

Project Director

Mohsen Sepasi

Author(s)

Project Team

Document Code

CTI.FCG.TER.450960780.39v01

Preparing Date

97/08/01

