
 

 خدا نام به

 که این ، هستیم IPV6  با اینترنت به گذار حال در و هست پایان به رو هاي IPV4 تعداد کم کم اینکه به توجه با

 یابد،به می بیشتري اهمیت باشیم داشته آن به نسبت کلی شناخت یک و شده آشنا  IPاین با زودتر هرچه بتوانیم

 جلب را عزیز مخاطبین شما توجه است امید که گردیده آماده منظور این براي کاربردي و مفید آموزشی دلیل همین

 تا شود گفته ابتدا از مباحث تمامی است شده سعی)است گردیده تهیه اي پایه صورت به که( آموزش این در.نماید

 این هدف و بیاموزند را مفاهیم این سریع بتوانند هم دارند شبکه مباحث از کمی بسیار اطالعات حتی که عزیزانی

،اما براي عزیزانی که اطالعات بیشتري در مورد این مفاهیم فراگیرند را هست  IPV6 یادگیري همانا که آموزش

 مراجعه کنند.   IPV6دارند پیشنهاد می گردد که از فصول ابتدایی بگذرند و مستقیما به بخش 

  آرزوي موفقیت با

 بهبهانیان نیما
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 باینري اعداد

 دو تواند می باینري رقم هر یعنی، است؛ دو پایه با اعداد نمایش براي سیستمی دو مبناي یا باینري عددي سیستم

 خاطر به ، باینري هاي سیستم. شود می استفاده باینري اعداد دادن نمایش براي 1,0 نمادهاي از. باشد داشته را مقدار

 . شوند می برده کار به جدید کامپیوترهاي تمام در الکترونیکی مدارهاي در راست سر تقریباً اجراي

 :دهند می نمایش را مختلفی مقادیر که باشد باینري اعداد تواند می زیر هاي عالمت رشته

11010011 

 باینري اعداد شمارش

 عالئم از عبور با شمارش تنها رقم یک از شروع با. باشد می عددي هاي سیستم دیگر همانند باینري اعداد شمارش

 و اضافه واحد یک) چپی سمت( باال مرتبه رقم به شود می تمام اول رقم عالئم که هنگامی.شود می انجام مختلف

 .شود می آغاز صفر از دوباره شمارش

 می 1 عدد به وقتی. شود می استفاده 1 و 0 از فقط که تفاوت این با است دسیمال همانند شمارش ، باینري اعداد در

 .شود می اضافه واحد یک چپ سمت رقم به و شود می شروع 0 از دوباره شمارش رسیم،

 که زمانی و 001 با است برابر حاصل شود می اضافه آن به رقم یک که زمانی و بگیرید نظر در را  000 :   مثال

  .....و 100 آن از پس و  011 ترتیب همین به و 010 با است برابر شود می اضافه دیگر رقم یک

 که آنهایی و فهمند می را)دودویی( باینري که آنهایی: دارند وجود مردم از نوع دو دنیا این در" شود می گفته

 "فهمند نمی 
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  دسیمال اعداد

 که عدد یا و جایگاه ده آن ستون هر که است این نامیم می ده پایه بر را اعداد این که دلیلی و هستند ده مبناي اعداد

 : رسد می توان به پایه هر سپس و گیرند می بر در را هستند 0-9

 دو و هشتاد صدو چهار و هزار سه عدد این است مشخص آن جواب ؟ است آمده کجا از و چیست  3482 عدد

 ابتدایی دوره ریاضی دروس به خوب.  است ودو هشتاد صدو چهار و هزار سه عدد این که فهمید می کجا از. است

 : برگردید

1,000 = 3    ,  100 = 4    ,   10 = 8    ,   1 = 2 

 صدگان دهگان یکان مرتبه در را 3482 اعداد از هرکدام که است این دهیم می انجام اینجا در ما که کاري

 کرده جمع یکدیگر با را عدد چهار هر حاصل سپس و کنیم می ضرب آن در و دهیم می قرار مربوطه..  و هزارگان

 : رسیم می 3482 عدد به و

3 * 1000 = 3000 

4 * 100 = 400 

8 * 10 = 80 

2 * 1 = 2 

 3482 شود می جمع حاصل

 . کنیم تبدیل باینري به را دسیمال بتوانیم اینکه براي بود مقدمه این
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 دسیمال به باینري تبدیل

 یک به خواهیم می را است شده تبدیل 1 و 0 از فقط و است باینري عدد یک که را 10101010 عدد کنید فرض

 هاي مبنا از حاصل اعداد زیر مطابق کار این براي کنیم تبدیل است شده تشکیل 9-0 اعداد از که دسیمال عدد

 شود می 128 که 27 تا پس است رقمی هشت ما باینري عدد اینجا در.  نویسیم می داریم نیاز که جایی تا را باینري

 پس بود 10101010 ما عدد:  دهیم می قرار آن مبناي زیر ترتیب به را باینري 1 و 0 اعداد سپس و نویسیم می را

 : شود می زیر صورت به

 

 

 در را 1 مثال. کنیم می جمع هم با را آمده دست به اعداد کل و کنیم می ضرب مربوط ستون در را باینري عدد حال

 به نتیجه...  و صفر همان شود می که کنیم می ضرب 64 در را 0 و 128 همان شود می که کنیم می ضرب 128

 170=    2+  8+  32+  128:   کنیم می جمع هم با را آمده دست به اعداد که شود می زیر صورت

 170  شود می 10101010 باینري عدد دسیمال معادل  پس 

  باینري به دسیمال تبدیل

  . دارد بیشتري دقت به نیاز و است تر پیچیده کمی باینري به دسیمال تبدیل

 که همانطور اینکار براي.  کنیم تبدیل 1 و 0  یا باینري به است دسیمال عدد یک که را 3482 عدد خواهیم می ما

 ما عدد اگر و است 3482 ما عدد چون ؟ دوازده توان تا چرا نویسیم می 12 توان تا را مبناها حاصل بینید می زیر در

 . نوشتیم می را بود 32 که 5 توان تا فقط بود 28
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 می عدد این که مبنایی بزرگترین و کنیم می دقت خود عدد به که است این دهیم می انجام اینجا در ما که کاري

 کند پر را 4096 یا 12 مبناي تواند می عدد این آیا است 3482 ما عدد.  کنید می پیدا را کند تکمیل را آن تواند

 را 1 عدد 2048 زیر در که است این کنیم می ما که کاري پس بله کند پر را 2048 یا 11 مبناي تواند می آیا خیر

 . کنیم می کم 3482 از را 2048 سپس و داد قرار

1434 = 3482 - 2048 

 بزرگترین و کرده مقایسه باال مبناهاي با دوباره را است 1434 عدد که را آمده دست به حاصل بعدي مرحله در

 1024 یا 10 مبناي شود می که کنیم می پیدا را کند پر تواند می که را مبنایی

 کنیم می کم 1434 از را آن و داده قرار را یک عدد 1024 زیر در

410 = 1024 - 1434 

 عدد  512 زیر در 1 جاي به بار این خیر ؟ کند پر را 512 یا 9 مبناي تواند می  410 دوباره 410 شود می حاصل

 به و داده قرار را صفر عدد مبنا زیر در,  کند پر را مبنا آن تواند نمی ما عدد که بخشی هر در.( دهیم می قرار را صفر

 ) کنیم می رجوع بعدي مبناي

  کنیم می کم 410 از را آن و داده قرار را 1 عدد 256 زیر در بله ؟ کند پر را 256 یا 8 مبناي تواند می  410

154 = 256 - 410 

 از را آن و داده قرار را 1 عدد 128 زیر در بله ؟ کند پر را 128 یا 7 مبناي تواند می 154 آیا 154 شود می حاصل

 . کنیم می کم 154

26 = 128 - 154 

 می 26 آیا داده قرار را صفر عدد 64 زیر در خیر ؟ کند پر را 64 یا 6 مبناي تواند می 26 آیا 26 شود می حاصل

  . دهیم می قرار صفر هم 32 زیر در خیر ؟ کند پر را 32 یا 5 مبناي تواند

 . کنیم می کم 26 از را آن و داده قرار را 1 عدد 16 زیر در بله ؟ کند پر را 16 یا 4 مبناي تواند می 26 آیا

10 = 16 - 26 
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 کم هم از و دهیم می قرار را 1 عدد نیز 8 زیر در بله ؟ کند پر را 8 یا 3 مبناي تواند می 10 آیا 10 شود می حاصل

 4 آیا.  دهیم می قرار را صفر عدد نیز 4 زیر در خیر کند؟ پر را 2 مبناي تواند می 2 آیا 2 شود می حاصل.  کنیم می

 صفر شود می حاصل.  کنیم می کسر هم از و داده قرار 2 عدد زیر در را 1 عدد بله ؟ کند راپر 1 مبناي تواند می

 دهیم می قرار را صفر نیز 1 یا صفر مبناي زیر پس

  . گردید تبدیل 110110011010 باینري عدد به است دسیمال عدد یک که 3482 عدد پس

 بر دلیل ولی کنید تبدیل یکدیگر به را اعداد این بتوانید و بدانید را مفهوم این بایستی شبکه مدیر یک عنوان به 

  دهید انجام ویندوز حساب ماشین با را کار این توانید می راحتی به زیر شکل مطابق شما.  نیست روش این از استفاده
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  هگزادسیمال اعداد

 بر عددنویسی سامانه ریاضیات، و رایانه علوم در )hex اختصار به( هگزادسیمال  دستگاه یا 16 پایه اعداد دستگاه

 مقادیر براي B، C، D، E، F و A حروف از و نه تا صفر مقادیر براي 9 تا 0 نمادهاي از سیستم این. باشد می 16 پایه

 نویسان برنامه و طراحان توسط اي گسترده طور به هگزادسیمال صورت به عددنویسی. کند می استفاده پانزده تا ده

 . گیرد می قرار استفاده مورد اي رایانه هاي سیستم

 .است) بیت( دودویی رقم چهار دهنده نشان هگزادسیمال، رقم هر

 و کنیم جدا بیت چهار بیت چهار راست، سمت از را باینري عدد ست کافی هگزادسیمال به باینري اعداد تبدیل براي

 .دهیم قرار را آن هگزادسیمال نظیر معادل کد بیت، چهار هر جاي به

 به. کنیم می تبدیل هگزادسیمال مبناي به یکدیگر با را 1010111101100011 باینري عدد مثال عنوان به

 : داشت خواهیم و کنیم می جدا راست سمت از بیت چهار بیت چهار سادگی

)0011)(0110)(1111)(1010( 

A=(1010), F=(1111) , 6=(0110)  , 3=(0011)  

 :نویسم می را آن هگزادسیمال معادل پرانتز هر براي

 چپ سمت انتهاي در که صورتی در. است هگزادسیمال سیستم در AF63 عدد معادل فوق، باینري عدد بنابراین

 بیتی چهار هم آخري گروه تا کنیم می اضافه صفر آنقدر عدد چپ سمت انتهاي به ماند، باقی بیت 4 از کمتر عدد،

 .نوشت را آن هگزادسیمال معادل بتوان که شود

 این به. دهید انجام معکوس صورت به را باال تایعمل ست کافی تنها نیز باینري به دسیمال هگزا اعداد تبدیل براي

 مثال عنوان به. کنید محاسبه را نهایی جواب و نوشته را آن باینري معادل هگزا، رقم هر براي که ترتیب

 E = (1110), 6 = (0110) , (1000) = 8  :با است برابر8E6عدد

 .باینري 100011100110 عدد با است معادل نهایت در که
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 IPV4 هاي آدرس بر مروري

 نقطه با دسیمال رقم هر.شود می مشخص)255 تا 0 از(دسیمال رقم 4 با که است بایتی 4 آدرس ،یکIPV4 آدرس

 .گردد می جدا بعدي رقم از

 

 

 

 

 :  کنند پیروي زیر قوانین از باید بخش دو این.شود می تشکیل Host و   Network بخش 2 از  IP آدرس هر

 

 

 .Subnet Mask پاسخ کند؟ می جدا  Host بخش از را  Network بخش ، IP آدرس در پارامتري چه اما

 و  Network بخش کردن جدا آن هدف که شود می همراه IP آدرس هر با  Subnet Mask نام به پارامتري

 از  Networkمعادل بخش در که است صورت بدین Subnet Mask قانون.است IP آدرس در  Host بخش

  Subnet Mask فیلد در ،IP آدرس از Host  معادل بخش در و 1 بیت  Subnet Mask فیلد در  IPآدرس

 Host انتهایی بخش و  Network اول بخش 3 از 192.168.1.10  آدرس مثال عنوان به.دهیم می قرار 0 بیت

 :  کنیم می همراه زیر صورت به Subnet Mask  با را IP  دهی میشود،آدرس تشکیل

IP : 192.168.1.10 

Subnet Mask : 255.255.255.0 

 با شبکه این کامپیوترهاي همه آدرس.دهد می تشکیل را  Network بخش 10.10.10 اول بخش 3زیر، مثال در

 .شود می شروع x.10.10.10  آدرس
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IP=10.10.10.10 

Subnet Mask = 255.255.255.0 

 با  IPآدرس از پس که است شبکه بخش بیتهاي تعداد کردن مشخص  ،Subnet Maskنمایش دیگر روش

Slash  (/)شود می جدا. 

 

 

 شده رزرو هاي آدرس

 آدرس آخرین و  Network Address شبکه آدرس اولین که دارد وجود شده رزرو آدرس 2شبکه، هر ازاء به

 .باشند نمی کامپیوتر روي پیکربندي قابل و دارد نام Broadcast Address شبکه

Network Address   :شبکه هر آدرس  نخستین Network Address  آدرس این به.است Network 

Identifier  با شبکه هر آدرس دیگر عبارت به.است شبکه شناسه زیرا شود می گفته نیز   Network Address 

 Network .نیست  Host روي پیکربندي قابل آدرس این که است بدیهی.شود می تعیین Subnet Mask و

Address هاي بیت همه که است آدرس،آدرسی این.نمود بررسی توان می نیز دیگري روش از را Host  آن 

 .است) 0(صفر

Broadcast Address  :شبکه هر آدرس  آخرین Broadcast Address  تمام رابه اي بسته که زمانی.است 

 می قرار  IP هدر در DST IP فیلد در  Broadcast Address کنید،آدرس می ارسال شبکه یک کامپیوترهاي

 بدیهی.)گیرد می قرار  ff.ff.ff.ff.ff.ff مقدار  Ethernet هدر  DST MAC فیلد در که نشود فراموش.(گیرد

  Broadcast زیر آدرس.نیست  Host روي پیکربندي قابل )Broadcast Address( آدرس این که است

 : است

IP = 172.16.1.255 

Subnet mask = 255.255.255.0 
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 )IPV4 )Public/Private هاي آدرس انواع

 )Public یا غیراینترنتی(اختصاصی آدرس

 این خصوصیت).شوند نمی مسیریابی(شوند نمی دیده اینترنت در که هستند آدرسهایی اختصاصی هاي آدرس

 استفاده اختصاصی هاي آدرس یکسان محدوده یک از توانند می سازمانها همه که است این در ها آدرس

 .شود ایجاد اینترنت در مسیریابی یا و ارتباطات در اختاللی آنکه کنند،بدون

  : Private هاي آدرس محدوده

10.x.x.x 

172.31.x.x  172.16 تا.x.x 

192.168.x.x 

 )Public یا عمومی(اینترنتی آدرس

 قرار که کامپیوترهایی).شوند می دیده(شوند می مسیریابی اینترنت در که هستند هایی عمومی،آدرس هاي آدرس

 دیدن قابل اینترنت در تا کنند استفاده اینترنتی یا و  Public آدرس از باید بدهند،حتما اینترنتی سرویس است

 یک توسط باید اینترنتی هاي آدرس لذا.باشد بفرد منحصر اینترنت در باید اینترنتی آدرس هر که است بدیهی.باشند

 .نهاست سازما و ها ISP به اینترنتی هاي نام و آدرس اختصاصی مسئول  IANNA سازمان.شود ناظر،نظارت سازمان
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 IPV6 آموزش

 دهی آدرس  پروتکل یک ایجاد لزوم  IPv4  هاي آدرس الوقوع قریب یافتن پایان و اینترنت افزون روز رشد

  دهی آدرس معضل حل براي موقتی صورت به که هایی حل راه که چرا میدهد نشان را معضل این حل براي جدید

IPv4  نظیر بودند شده پیشنهاد NAT به جدید مشکالتی نیز خود بعضا و اند نشده  مشکل این کامل حل موجب 

 آدرس فضاي افزایش با تا آمد وجود به IPv6 نام با جدید نسل دهی آدرس پروتکل رو این از. اند آورده وجود

 به دهی آدرس براي بیت 32 تخصیص با IPv4 .کند مرتفع همیشه براي را مشکل این که رسد می نظر به دهی

 دالیل به نیز آن از زیادي مقدار که نماید می پشتیبانی را آدرس تعداد 4,294,967,296 یعنی 232 اندازه

 یا آدرس 2128 دهی آدرس براي بیت 128 یعنی برابر چهار فضاي اختصاص با 6IPv .رود می هدر به گوناگون

×(  عبارتی به  .برسد پایان به هیچگاه رسد نمی نظر به که نماید می پشتیبانی را آدرس تعداد) 3.4 1038

   IPV6 اصلی هاي ویژگی

1.Address assignment   

 

 در که هست  Stateless autoconfig بحث است مشاهده قابل IPv4 به نسبت باال جدول در که اصلی تفاوت

 می اهمیت داراي هم  EUI-64 مکانیسم البته.میشه اعمال  NDP پروتوکل از استفاده با و روتر توسط  IPروش این

 .پرداخت خواهیم آن به ادامه در که باشد
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2. Address renumbering 

 که  IPآدرس با ترافیک همیشه و است پذیر امکان همزمان صورت به اینترفیس روي آدرس چند داشتن  IPV6 در

 .شود می خارج اینترفیس از باشد دیکنز مقصد آدرس به عددي لحاظ به

 برخالف آینده نسل اینترنت در که وجود دارد تصور این که طوري به باشد می  IPV6ذات جزو امنیت:  امنیت.  3

IPV4  است فراهم امنیت .IPsec   یکی از Header  Optional ها درIPV6  .است 

4. : NAT قدري به IP  به نیازي که داریم اختیار در NAT  اینترنت در ،پس.نباشد IPV6  ، NAT نداریم. 

5.Header  header: مثل فیلدهایی مثال و است کرده پیدا بهبود checksum ، fragmentation حذف 

 .است نشده داده  fragmentation اجازه IPV6 در.است گرفته قرار optional header قسمت در و شده

6 .Broadcast  نداریم. 

 .دارد وجود برویم IPV6 سمت به آرام آرام اینکه جهت  IPV6 در زیادي مهاجرتی ابزارهاي.7

 Header IPV6 بررسی

 

 می آن بررسی به مختصر صورت به که است شده داده قرار  IPV6 در Header از نمونه یک باال شکل در

 .پردازیم
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:Version  نوع IP  که IPV6 کند می داري نگه ار هست. 

Traffic Class  :شود می استفاده ترافیک کیفیت بهبود براي فیلد این. 

Flow Label   :یک به مربوط هاي ترافیک تمام Flow  یکlabel  روترهاي تمام بنابراین و خوردن می یکسان 

 .دارند ترافیک اون با یکسان برخورد یه مسیر

Next Header  :معادل Protocol Number  در IPV4  است. 

Hop Limit   :معادل TTL  است. 

Src&Dst Address   :به مربوط هاي فیلد IP Address  هستند. 

 .هست IPsec مثل هم  extention header سري یک  IPV6 در

 

 IPV6 هاي آدرس انواع

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس با  IPV6 هاي آدرس که است شده سعی بهتر درك براي و فرمایید می مالحظه باال شکل در که همانطور

 .باشد می برابر تقریبا، شکل در==  عالمت از منظور .شود سازي معادل  IPV4 هاي
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  unique Local هاي آدرس

 دانیم می که همانطور .هستندIPV4  در خصوصی هاي آدرس معادل IPV6 در unique local    هاي آدرس

 براي خصوصی هاي آدرس عنوان به 16 /192.168.0.0  و 12/ 172.16.0.0و10.0.0.0/8 هاي آدرس

 نامیده unique local    هاي آدرس 6IPv در ها آدرس این معادل .اند شده بینی پیش IPV4 در محلی استفاده

 و اند شده گرفته نظر در ها سازمان و شرکتها داخل و اي ناحیه درون هاي استفاده براي ها آدرس این  .شوند می

 وجه هیچ به اینترنت روترهاي در ها آدرس این .داشت خواهند را ها آن مسریابی امکان داخلی هاي روترها تنها

 نمی داده تخصیص   خودکار صورت به ها آدرس این link local هاي آدرس برعکس .شد نخواهند مسیریابی

 .نمود معرفی شبکه به را ها آن روتر طریق از یا نمود تنظیم را ها آن دستی صورت به باید و شوند

 

  global    uniqueهاي آدرس

 آدرس این. باشند می IPV4  در معتبر هاي آدرس هاي معادل همان حقیقت در global    unique هاي آدرس

 می که همانطور. هستند جهان در یکتا و معتبر شبکه واسط یک معادل و شوند می مسیریابی اینترنت شبکه در ها

 نقاط به ها آدرس این اختصاص اما کنند می پیروي مراتبی سلسله ساختار یک از IPV4 هاي آدرس هرچند دانیم

 زیرشبکه به که 80.0.0.0/8 آدرس از بخشی مثال است ممکن رو این از نیست مشخصی نظم داراي جغرافیایی

 به موجب امر این. یابد اختصاص دیگر اي قاره به دیگر بخش و جهان قاره یک به است شده تقسیم  مختلف هاي

 از یکی به که می شود  اینترنت اصلی هسته هاي روترهاي در بزرگی بسیار مسیریابی هاي جدول آمدن وجود

 در آدرس تقسیم کارشناسان رو این از .است شده تبدیل امروز دنیاي در IPV4  بزرگ بسیار و پیچیده معضالت

 مراتبی سلسله ساختار یک از نیز جغرافیایی مناطق به ها آدرس اختصاص IPV6 مورد در که گرفتند تصمیم اینترنت

 .نماید پیروي

 .است یافته اختصاص مسیر درست تعیین براي جغرافیایی مناطق به  IPV6 آدرس به مربوط پیشوندهاي از بخشی لذا

 .دهد می نشان را ها آدرس  اینگونه ساختاربندي از نمایی زیر شکل
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  link local  هاي آدرس

 عموما ها آدرس این .شوند می استفاده موجودند اتصال یک در که نقاطی بین ارتباط برقراري براي ها آدرس این

 می همچنین .گیرند می قرار استفاده مورد  Neighbor Discovery پروتکل توسط شبکه وضعیت تعیین براي

 نیست موجود شبکه در مسیریابی هیچ که هنگامی شبکه یک در محلی ارتباطات براي ها آدرس این از توان

 می خصوصی خودکار هاي آدرس یا  APIPA هاي آدرس همان IPV4 در ها آدرس این معادل .نمود استفاده

 آدرس این .باشند می 4IPv در  169.254.0.0/16 آدرس معادلو  بودهB   کالس هاي آدرس نوع از که باشند

 در می شوند و  تنظیم خودکار صورت به نباشد دستیابی قابل  IPV4 پروتکل براي آدرسی هیچ که هنگامی ها

IPV6  هاي آدرس ها آن به که موجودند هایی آدرس چنین نیز  link local شود می گفته. 
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  Multicast  هاي آدرس

 دانیم می که همانطور.باشد می  IPV4 ارتباطات در multicast عملکرد همانند  IPV6 در multicast عملکرد

 صورت به تواند می شبکه نقطه هر .شود می استفاده چند به یک ارتباطات براي  multicast هاي آدرس از

 یک بیت 8 داراي   IPV6 به مربوط multicast هاي آدرس .دهد گوش multicast آدرس چندین به همزمان

 زیرا است آسان بسیار نه یا باشد می multicast نوع از آدرس یک اینکه تشخیص بنابراین .باشند می ابتدا در

 یا و مبدا آدرس عنوان به توان نمی multicast هاي آدرس از .شوند می شروع  FF با multicast هاي آدرس

 براي آدرس بعدي بیتهاي از  multicast هاي آدرس اول بیت 8 از بعد .نمود استفاده ها مسیریابی مقصد آدرس

 .شود می استفاده multicast گروههاي و نواحی ساختاربندي

   anycast هاي آدرس 

 مقصد به که هایی بسته. شوند می داده اختصاص شبکه واسط چند به همزمان صورت به   anycast  هاي آدرس

anycast  به مربوط یابی مسیر ساختارهاي طریق از شوند می ارسال anycast می فرستاده مقصد نزدیکترین به 

 آن وفاصله  anycastهاي آدرس مکان از بایستی روترها مسیریابی ساختار بهبود براي )load balancing.(شوند

 سرور یک از فقط کاربرها شود Down سرورها از یکی اگر طرفی از. باشند مطلع مسیریابی معیارهاي حسب بر ها

 حال .داریم) یکسان  IP با(   gateway دو  LAN یک در که زمانی یا). redundancy( کنند می استفاده

 قطع  gateway یک اگر و) load balancing(شوند می وصل دهد پاسخ زودتر که  gateway به کاربران

 ).redundancy(کنند می دریافت و ارسال را ترافیک دیگر   gateway طریق از همه شود
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 IPV6 فرمت

 

 

 می جدا هم از) IPV4 در نقطه جاي به( دونقطه با و بخش 8 از  IP هر کنید می مالحظه باال شکل در که همانطور

 مراجعه ابتدایی فصول به اعداد این با آشنایی جهت(است شده تشکیل دسیمال هگزا رقم 4 از هربخش و شوند

 ).کنید

 جایگزین صفر یک با را آنها توان می بیایند هم سر پشت صفر 4 تعداد IP طول در اگرIPV6 : کردن ساده فرمول

 )0000=0( کرد

 )0002=2( کرد حذف را اعداد سر پشت صفرهاي توان می IP طول در

 2 جاي به و کرد حذف را آنها توان می بیایند سرهم پشت بیشتر یا شده خالصه صفر 2 تعداد IP طول در اگر

 )0000:0000: (::= مثال شود داده نمایش(::)  کالون

 .باشیم می(::)  کالون 2 از استفاده به مجاز یکبار فقط IP طول در:  نکته

 :  مثال

2001:0001:000:000:000:0001:0000:0001/64 

 :کنیم می حذف را هم سر پشت صفرهاي ابتدا

64/2001:1:0:0:0:1:0:1 

 .نمایید حذف را هم سر پشت صفرهاي سپس

2001:1::1:0:1/64 
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 IPV6 رنج

 

 )unique global( رنج

 با شما و شوند می شروع خود خاص فرمت با ها پی آي این از کدام هر کنید می مالحظه شکل در که همانطور

 می توضیح بیشتر مثال یک قالب در را موضوع هستند،این نوعی چه از که ببرید پی توانید می IP ابتداي دیدن

 .دهیم

 .داریم  RIR 5 ما که دارند عهده به را IP اختصاص کار) هستند قاره سطح در که( RIR معموال

RIR به خواهند می که زمانی و هستند  12/ صورت به ها ISP بزرگ هاي  IP و دهند می 32/ بدهند اختصاص 

 /64 خود سابنت هر به هم ها سازمان یا کوچک  ISP و دهند می/ 48 ها سازمان یا کوچک  ISP به هم ها آن

 .کنید توجه زیر تصویر به. دهند می 
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 )IPV6  )unique local رنج

 هر به توانیم می) ندارد چندانی کاربرد البته که( بدهیم آدرس  unique local صورت به بخوایم که زمانی اما

 .کنیم آغاز  FD00 با را آدرس که بود مراقب بایستی می فقط و کنیم ایجاد را  IP خواستیم که شکلی

 )IPV6  )link local رنج

 نقش و است برخوردار بیشتري اهمیت از و نیست کاربرد بی چندان  apipa خالف بر  link local هايIP نقش

 این و دمیگیرن  IPV6 آدرس یه لوکالی صورت به شوند می فعال که زمانی  IPV6 هاي اینترفیس تمام.دارد اساسی

 لینک اون و سابنت اون در فقط آدرس این.هست unique local و unique global از مجزا صورت بهآدرس 

  آن توضیح به ادامه در که هست  EUI-64 با استفاده از مکانیسم ها آدرس این تولید شیوه اما.کند می کار

 .پردازیم می

 EUI-64 چیست؟ 

EUI مخفف Extended Uniqe Identifier یک آدرس مک بواسطه کند می کمک ما به که هست 

 .بیاریم بدست را آن Interface-IDهاست

 اول مرحله

EUI-64 حتما شود می شبکه وارد که هاستی هر گوید می Mac دارد فرد به منحصر کامال آدرس. 

 .Board ID و  Company ID .است شده تشکیل قسمت دو از آدرس مک میدانید که همانطور

 آن به بیت 16 نحوي به مجبوریم ما بیتی، چهار و شصت Interface-ID و هست بیتی 48 آدرس مک چون

 کارت آدرس مک Company ID و Board ID بین است کافی کار این جهت. برسد 64 به تا کنیم اضافه

 .بگذارید راFFFE عدد شبکه
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 بودکافی A7-94-07-CB-D0-39 عدد شبکه کارت آدرس مک اگر مثال ،بعنوان بینید می شکل در که همانطور

 .بگذارید را FF-FE عدد 07 از قبل و  94 از بعد است

 .شویم می مواجه A7-94-FF-FE-07-CB-D0-39 عدد با بکنیم را کار این اگر

 دوم مرحله

 اول هگز دو همون. کنیم تبدیل دو مبناي به را کلش نیست نیازي البته. نویسیم می دو مبناي در را آمده دست به عدد

 .است کافی بنویسم دو مبناي به رو 39 یعنی  رو

 می 39 عدد دو مبناي.شود می دو مبناي در عدد 4 به تبدیل شانزده مبناي در عدد هر که هست یادتون

 . 00111001شود
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 به. کن تبدیل صفر به بود یک اگر و کن تبدیل یک به بود صفر اگر را عدد هفتمین و بشمر چپ سمت از حال

 00111011 :شود می.کن برعکسش بود هرچه هرحال

 در اعداد این 3B:A7:94:FF:FE:07:CB:D0 نویسیم می IP6 صورت به را اعداد این وحال

 .گیرد می قرار   Interface-ID ، IPV6 قسمت

 

 

 

 پایان
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