فْزست هطبلب
• همذهِ
• ٍضعیت هٌببع ایٌتزًتی در کطَر
• ٍضعیت پیبدُسبسی  IPv6در کطَرّبی جْبى (تَسعِ  IPv6در جْبى)
• بزًبهِ پیطٌْبدی گذر بِ IPv6
• سیبستّبی ٍسارت ارتببطبت ٍ فٌبٍری اطالعبت در گذر بِ IPv6

• بزًبهِ گذر ضزکتّب ٍ اپزاتَرّبی ضبكِ
• هأهَریت سبسهبى

همذهِ
•

گشارضی اس ٍضعیت هْبجزت بِ  IPv6در جْبى

•

بزرسی ًمص ٍ اّویت هٌببع ایٌتزًتی در تَسعِ  ICTکطَر

•

بزًبهِّب ٍ سیبستّبی کطَر در گستزش ً ٍ ICTمص  IPv6در آى

•

بزرسی بزًبهِّب ٍ سیبستّبی ٍسارت ارتببطبت در گذر بِ IPv6

•

هزٍر الذاهبت اًجبم ضذُ در کطَر ٍ بزًبهِّبی آتی

مزاحل گذر به IPv6
اًجبم توْیذات السم اس
جولِ تبهیي تجْیشات
سختافشاری ٍ ًزمافشاری
بب لببلیت پطتیببًی IPv6

-

افشایص اهٌیت
هذیزیت سزٍیس
پبیص
رفع هطكالت احتوبلی

آهَسش کبرضٌبسبى ،کبربزاى ٍ
تزٍیج فزٌّگ هْبجزت بِ IPv6

تَسعِ سزٍیسّبی هبتٌی بز IPv6
ارائِ سزٍیسّبی جذیذ

هشایبی هْبجزت بِ IPv6
•

اهكبى تبهیي اهٌیت ٍ پیطگیزی اس جزائن

•

هسئَلیت پذیزی ٍ اهكبى پیگیزی حمَلی

•

َّیت دار کزدى کلیِ هَجَدیت ّب در ضبكِ

•

هكبى هحَر کزدى خذهبت دٍلت الكتزًٍیک

•

رًٍك بخطی ببسار ٍکسب ٍکبرّبی ( ICTافشایص خذهبى ،افشایص اضتغبل ٍ)...

•

گستزش سزٍیسّبی ضبكِ

•

افشایص کیفیت سزٍیس ٍ ...

ٍضعیت هٌببع ایٌتزًتی کطَر در حبل حبضز
تعذاد آدرسهای IPv4

12569856

تعذاد بازه های /48
آدرسهای IPv6

113967110

تعذاد AS
(Autonomous
)Numbers

617

تعذاد دامنه های
.ir

حذٍد ّ 800شار داهٌِ

تعذاد Mirrorهای
Root DNS

 4سزٍیس دٌّذُ

 در حال حاضر آدرسهای  IPv4کافی در کشور وجود نذارد. با توجه به رشذ سریع تعذاد تجهیسات اتصالی به شبکه منابع  IPv4پاسخگو نخواهذ بود. - -امکان بهرهگیری از تکنولوشی های جذیذ ماننذ اینترنت اشیا وجود نخواهذ داشت.

رضذ تجْیشات اتصبلی بِ ضبكِ ایٌتزًت تب سبل  2020در جْبى

اگز یک درصذ ایي تجْیشات هزبَط بِ کطَر هب ببضذ حذ الل بِ پبًصذ هیلیَى آدرس ً IPیبس است.
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ٍضعیت پیبدُسبسی  IPv6در جْبى بز اسبس
اعالم IPv6 Forum

روسيه = %18.5

بلصيك=%43.5
بلصيك=%48
آلمان=%54

شاپه= %44.44چيه=%10.85
ايران=%13
هند= %45.6عربستان=%38.72
مالسي=%44.21
آفريقاي جنوبي=%21
استراليا=%36.46

اياالت متحده آمريكا=%42.64
اياالت متحده آمريكا=%48.1

برزيل=%42.6

ٍضعیت پیبدُسبسی  IPv6در جْبى
آهبر (Googleبزحسب درصذ)

ٍضعیت  IPv6در جْبى بز اسبس گشارش ISOC
•

تجْیش بیص اس  9هیلیَى داهٌِ بِ IPv6

•

افشایص هیشاى تزافیک  IPv6بِ  23درصذ کل تزافیک ایٌتزًت.

•

افشایص تزافیک  IPv6در  37کطَر بِ بیص اس 5درصذ.

•

افشایص تزافیک  Ipv6در  7کطَر بِ بیص اس  15درصذ.

•

هْبجزت لزیب بِ اتفبق اپزاتَرّبی هَببیل بِ  IPv6بعلت هحذٍدیت آدرس.

•

پیصبیٌی افشایص تزافیک  IPv6بِ بیص اس  50درصذ تب آخز .2019

•

آغبس حذف  IPv4اس ضبكِ بزخی اس ضزکتّب تب سبل 2020

بزنامه پيشنهادي گذر در كشور مطابق سند
راهبزدي
مزحله
آهادُ ساسی
)(Preparation
بکارگيزی اٍليِ
)(Initial deployment
بکارگيزی ٍسيغ IPv6
)(Co-existence
چيزگي IPv6
)(Dominance

اقدامات

سمان اجزا

•تْيِ فْزست اقذاهات ٍ سهاًبٌذی اًجام آًْا
•اجزای طزح ّای پایلَت ٍ شزٍع بِ ارائِ خذهات ٍ بکارگيزی IPv6
•پيادُ ساسی  IPv6بصَرت  Nativeدر شبکِ هلي اطالػات
•تجْيش شبکِ اپزاتَرّای بشرگ بِ IPv6
استفادُ ّنسهاى اس ّز دٍ پزٍتکل ()Dual-Stack
حذف تذریجي  ٍ IPv4جایگشیٌي IPv6

توام شذُ

در حال اًجام

در حال اًجام
1400

سیبست ّبی ٍسارت ارتببطبت ٍ فٌبٍری اطالعبت

وضعيت

تاريخ اجزا

شزح فعاليت

اًجام شذُ

ًينسال دٍم
92

تْيِ ٍ ابالؽ بخشٌاهِّایي بزای:
الف) ٍارد كزدى تجْيشات با قابليت پشتيباًي اس IPv6
ب) تجْيش سخت افشارّا ٍ ًزم افشارّای شبکِ تَليذ داخل بِ IPv6

اًجام شذُ

سال 93

باسًگزی ٍ ابالؽ سٌذ راّبزدی گذر

اًجام شذُ

سال 94

تْيِ ٍ ابالؽ ًقشِراُ استزاتژیك گذر

در حال اًجام

سال 94

توْيذات السم جْت تجْيش شبکِ هلي اطالػات بِ IPv6

در حال اًجام

شزٍع اس ابتذای
سال 95

ابالؽ آیيي ًاهِ ساهاى دّي ًشاًي ّای ػذدی كشَر

تجْيش خادمّای ًام داهٌِ) (DNSبِ IPv6
شزٍع حذف تذریجي  ٍ IPv4اجزای فاس چيزگي  IPv6بِ IPv4

ابتذای 98

هأهَریت ّبی سبسهبى
عنوان مأموريت
هذیزیتً ،ظارت ٍ ساهاًذّي هٌابغ
ایٌتزًتي

اخذ هٌابغ ایٌتزًتي جذیذ بزای كشَر

هذیزیت گذر در كشَر

ًظارت بز پيادُساسی  ٍ IPv6ارائِ
طزحّای راّبزدی گذر

اقدامات
جوغ آٍری ٍ ساهاًذّي آدرسْای ػذدی ایٌتزًتيهذیزیت خادمّای ًام داهٌِ -تذٍیي ٍ ابالؽ آیيي ًاهِّای اجزای()106 ،120 ،149 ،177

 اخذ آدرسّای IPv6 ٍ IPv4اس ساسهاىّای بيي الوللي تَسط ّLIRا ّذایتّ LIRای كشَر تؼاهل با RIPE NCC تؼاهل با سایز ساسهاًْای بييالوللي ISOC ،IPv6 Forom ،ICANNٍ ...
تْيِ سٌذ راّبزدی گذر،تشکيل شَرای راّبزدی گذرتشکيل كارگزٍُ اقذام سزیغ گذرتْيِ ًقشِراُ استزاتژیك گذر پیادهسازی IPv6در شبکه اپراتورهای همراه (رایتل ،ایران سل،همراه اول)
 پیادهسازی  IPv6در شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت -پیادهسازی  IPv6در شبکه شرکتهای هایوب ،آسیاتک،

بزًبهِ گذر ضزکت ّب ٍ اپزاتَرّبی ضبكِ
مجزي

اقدامات

سمان انجام

شزكت ارتباطات سیز ساخت

تجْيش شبکِ  IP/MPLSبِ IPv6

اًجام شذُ

شزكت هخابزات ایزاى

پيادُساسی IPv6در شبکِ

در حال اًجام

شزكت ایزاًسل

 IPv6بصَرت  Dual Stackپيادُ ساسی شذُ

اًجام شذُ

شزكت رایتل

IPv6بصَرت Dual Stackپيادُ ساسی شذُ

شزكت ّوزاُ اٍل
شزكتّای تاهيي كٌٌذُ
سزٍیس ٍ ّICPا ٍ ...

در حال پيادُساسی هکاًيشم Dual Stack
در حال پيادُساسی هکاًيشم Dual Stack

اًجام شذُ

در حال اًجام
در حال اًجام

پرسش و پاسخ
و من اهلل التوفیق

