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 لشركات االتصاالت يف اليمن IPv6و  IPv4تنظيم النقل عبر 

 

 الملخص

 Dualإلى وضع تبادل المعلومات  IPv4 تتناول هذه المقالة نهج نقل هياكل الشبكة من نظام العناوين 

Stack يتم تقديم اقتراحات إلعداد معدات الشبكة. تحليل  .او لنظراءه.هناك اقتراحات العداد معدات الشبكة

 .IPالوضع الحالي على تخصيص مساحات 

 

 : IPv4, IPv6,Dual Stack,IPv4 IPv6 tunnel,ISATAP,NAT64  ةالرئيسيالكلمات 

 

Organization of IPV4 and IPV6 traffic for telecommunications 

companies  in Yemen 
A.V. Voruev, S.M. Kolaib, I.O. Demidenko 

 

Summary 

      The article discusses approaches for transferring network structures 

from an IPv4 addressing system to Dual Stack information exchange mode or its 

analogues. Suggestions are made for setting up   network equipment. The analysis 

of the current situation on the allocation of IP-spaces.                           
 

 Keywords: IPv4, IPv6,Dual Stack,IPv4 IPv6 tunnel,ISATAP,NAT64.   

 
 

 مقدمة:

املسؤولني الختاذ قرارات الدعم أو تسريع و إدماج لالفراد    IPv4عدم وجود مساحة للعنوان  

احللول البديلة يف اطار أنشطه املنظمات  توفري خدمات تبادل البيانات يف شبكات امللكية 

إلزاميا ملقدمي اخلدمات ابتداء  IPv6 علي سبيل املثال ، يف بيالروسيا ، سيصبح دعم عنوان،الفكري

، الذي ينشر  2019سبتمرب  21بتاريخ  350وياتي ذلك من املرسوم الرئاسي رقم  .2020يناير  1من 

 350بعد تنفيذ حركه املرسوم  .(/http://pravo.by) ) .رمسيا علي البوابة الوطنية القانونية لإلنرتنت

  (dual stack)يسمي هذا الوضع   ازيينبغي ان تستخدم بالتو IPv4 و  IPv6رزمه من الربوتوكوالت  
 يف البلد .IPيف احلصة االمجالية املرور Ipv4بلمقارنة مع   Ipv6  مع زيادة تدرجييه يف حركه املرور

يعد هذا املوقف ضرورًيا نظًرا لوجود عدد كبري من األجهزة ، مبا يف ذلك األجهزة القدمية اليت ال 

ألن هذه األجهزة Ipv6 للعمل مع األجهزة اليت تستخدم فقطوتتطلب حتويل خاص  Ipv6    تدعمه 

سيحتاج نظام العنونة كعبور إىل   Ipv4قادرة على التعامل مع طلبات الشبكة فقط للعقد اليت تدعم 

http://pravo.by/
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نوع املرور وترمجة العنوان. يف بعض  NAT64أو  IPv6 يف البيئة IPv4تطبيق حلول نفق حركة مرور 

 .ISATAPنفاق ممكًنا. احلاالت ، يكون استخدام األ

 
  Dual Stackالتكامل -2 

جيب أن يتم توفريه من قبل مطور نظام  IPv6نظًرا ألن الدعم من جانب العميل لنظام العنونة 

قد مت تعيينه بالفعل للعميل بشكل  IPv6التشغيل ، يف إطار املقالة ، ننطلق من االفرتاض بأن عنوان 

ثابت أو ديناميكي وميكن استخدامه بنشاط. بدأ مقدمو اخلدمات يف بيالروسيا يف حجز نطاقات 

IPv6  حالًيا ، يتم ختصيص نطاقات عناوين 2004يف عام  .IPv6  التالية ملقدمي اخلدمات يف اليمن

2a02:2718::/29, 2a02:e280::/29, 2a05:3380::/29, 2a05:7a40::/29, 2a05:7d80::/29, 
2a07:fd40::/29.   وفقا إلحصاءات املواردhttps://www-public.imtbs-tsp.eu/  أنشطة تنفيذ

IPv6  (.1هي كما يلي )الشكل  2019لشهر ديسمرب 

 

 يف بيالروسيا RIPE NCCلتخصيصات  LIRحسب  IPv6إحصائيات  - 1الشكل 

Yemen: IPv6 Statistics by LIR for RIPE NCC Allocations 

 

 

 

 

 

 

https://www-public.imtbs-tsp.eu/
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حيث  وإعالنها داخل شبكة معينة IPv6عنوان احملجوزة لساحة امل ونسبةديناميات يبني الد 2 الشكل 

بسبب نقص االستخدام  ييف بيالروسيا على مغلف غري متساو IPv6حيتوي الرسم البياني إلحصائيات 

 يف وقت مجع البيانات. IPv6الصناعي احلقيقي ملكدس 

 

 IPv6النسبة املئوية للشبكات اليت تعلن عن بادئة  - 2الشكل 
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مسؤول  يقومأن  البد،  Dual Stackتعمل يف وضع لكي يتم الربط مع الشبكة العاملية اليت 

وكمثال   نظام حماكاة.بعلى طاولة اختبار أوإما  للحل اختبار(ة )مناذج ولياألنماذج ال بوضعالنظام 

يوضح كربوتوكول توجيه ديناميكي  Cisco EIGRPv6إلعداد اتصاالت الشبكة عند استخدام 

 الية االعداد  3الشكل 

 

 Dual Stack بناء اجملال احمللي - 3الشكل 

 

ميكنها إصدار  DNSبني اخلادمني ، ألن خدمة  DNSيف املخطط املقرتح ، يتم تقسيم خدمات 

بناًء على طلب املشرتكني. يوصى بعدم استخدام نفس األمساء لنفس املورد يف  IPv6أو  IPv4عنوان 

بشكل صحيح وال يتم تكرار  DualStackنظامي معاجلة ، حبيث يتم تقديم املشرتكني يف وضع 

ربط  Cisco IOSيتضمن تكوين التوجيه يف  .IPحركة املرور يف نفس الوقت لكال خياري مكدس 

منطقة التوجيه الديناميكية مباشرًة بالواجهة ، مما يبسط حتليل اإلعدادات يف حالة استكشاف 

 (.4األخطاء وإصالحها )الشكل 
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 Finish_Routerكومة  IPv6إعدادات التوجيه  - 4الشكل 

 

جدول التوجيه اخلاص جبهاز  5عرض جداول التوجيه بشكل مستقل. يوضح الشكل 

Finish_Router  بعد إكمال مجيع إجراءات اخلدمة إلعداد هيكل شبكةIP  والتفاوض عليه. نتيجة

 الشبكات ناجحة.
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 Finish_Routerاخلاص مبكدس  IPv6 جدول توجيه - 5الشكل 

 

 IPv4يف بيئة  IPv6بناء حلول نفق حركة مرور . 3
و/أو االنتقال الكامل حلركة   Dual Stackيف حالة النتائج غري املرضية للتجربة على تكامل 

)والذي سيكون ممارسة حمتملة التصاالت الشبكة اليت مت  IPv6مرور املوفر إىل وضع نقل بيانات 

عرب شبكة  IPv6إنشاؤها حديًثا( ، ميكن ملسؤول الشبكة استخدام حلول النفق لدمج بيئات شبكة 

IPv4 مثال على هذه املناطق االنتقالية لدعم الربوتوكول.  6.كما يظهر دعم الربوتوكول يف الشكل .

 (.IPاملستمر )فجوة  IPv6يتم استخدام فجوة جمال عناوين  املستخدم،يف املثال 

 

 IPv4 / IPv6مثال على بطاقة الشبكة ذات مستويات خمتلفة من دعم  - 6الشكل 
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من الضروري وجود اتصال فعال بني قطاعات الشبكة باستخدام  اهلجني،حلل مشاكل النفق 

. يتم استخدام قناة IPv4عرب نفق  IPv6قم فقط بإعالن  ،3الثاني. يف اجلزء  IPوسائل بروتوكول 

IPv4  لتقديم حركة مرورIPv6 سيتمكن مجيع عمالء  النفق،بعد املرور عرب  املثال،. مبوجب شروط

IPv6 .جيب التأكيد على أنه عند تغليف حركة املرور عرب  من تنفيذ االتصال الكامل ثنائي االجتاه

املرسلة. مبا أن حجم حزمة الشبكة  IPv6بيانات عنوانه أعلى حزمة  IPv4يضيف حامل حزمة  األنفاق،

من الضروري على  بذلك،بايت. للقيام  1500الناجتة )بعد التغليف( جيب أال يتجاوز احلد األقصى البالغ 

بايت يف  24جانب املرسل تقليل حقل كتلة البيانات حسب حجم بيانات اخلدمة املدجمة ، واليت تبلغ 

 قبل تكوين النفق. OSPFاملناطق املتاحة إلصدارات بروتوكول  7يوضح الشكل  املثال املوضح.

 

 OSPF إصدارات بروتوكولفواصل يف  – 7الشكل 

  
يف  OSPFv3، ويعمل  IPv4يف منطقة عنوان  يعمل فقط OSPFv2كما ترى من الشكل   

 (.8تتغري الصورة قلياًل  يتغري )الشكل  األنفاق،.  بعد بناء IPv6منطقة عنوان 

 

 

 OSPFv3متديد بروتوكول  - 8الشكل 

نظًرا ألن تشغيل بروتوكوالت التوجيه الديناميكية يتطلب مجع بيانات اخلدمة على طوبولوجيا 

فإن التشغيل املتوازي  اإلنرتنت،الشبكة من أجل إجياد الطريق األمثل للرتويج حلزم بروتوكول 

ميكن أن يزيد احلمل على قنوات االتصال. يرسل كل إصدار من  OSPFإلصدارين من بروتوكول 

OSPF  رسائل على مستوى االرتباط تصف أجهزة التوجيه والشبكات اليت تشكل مًعا قاعدة بيانات

يتم  LSDBاإلشارة إىل أن البيانات اخلاصة ببناء  رتوجيه. جتد( على كل جهاز LSDBحالة االرتباط )

لشبكة. وأن العمل الرئيسي إلصدارات الربوتوكول هو يف ارتباط ا البيانات،مجعها يف طبقة ارتباط 

من املمكن حتسني حركة اخلدمة.مت استخدام املثال الذي مت حبثه يف املقالة كمهمة تأهيل  لذلك،
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للجولة الثانية للتأهل ملسابقة "تقنيات نقل البيانات يف الشبكات احمللية والعاملية" لأللعاب األوليمبية 

 (.9)الشكل  2018مارس  17" يف IT Planetالدولية "

 

 Cisco Packet Tracerنافذة العمل حلل مشكلة يف بيئة  - 9شكل 
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ولكن فقط من جانب  الشبكة،يف مجيع أحناء  DualStackال يعمل  هذا،يف وضع التنفيذ 

توليد واحلفاظ على حركة املرور. ميكن تنفيذ أوامر تكوين النفق باستخدام بناء اجلملة هذا 

 (.10)الشكل 

 
 IPv4عرب نفق  IPv6تكوين  - 10الشكل 

، مما  IPيف حالة أي بنية نفق  من الضروري تقليل حجم معلمة وحدة اإلرسال الكربى حلزمة 

 سيؤثر بشكل إضايف على معدل نقل احلركة النهائي.

 ISATAP. بناء حلول نفق 4

، فإن بيئة الشبكة اليت يتصل بها املشرتك ال تدعم نقل حركة املرور  ISATAPعند تنفيذ نفق 

الذي  IsatapServerعلى جانب املشرتك ، جيب أن يعمل  DualStack. لضمان وضع IPv6يف نظام 

 نسخة مبسطة من الطوبولوجيا. 11يظهر الشكل  على الشبكة. IPv6يعمل كبوابة 
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 ISATAPاالتصال عرب  - 11لشكل ا

 

تزويد  ISATAP. يتضمن تكوين IPv6و  IPv4هو احلافة بني مقاطع  IsatapServerيعد جهاز 

 (.12وتكوين إجراء العّبارة )الشكل  IPv6املشرتك بعنوان 

 

 
 ISATAPتكوين بوابة  - 12الشكل 
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، من أجل اختبار االتصال يف منوذج نظام تشغيل املشرتك ،  Cisco Packet Tracerيف بيئة 

 حتتاج إىل تشغيل أمرين:

netsh interface isatap set state enabled 

netsh interface isatap set router 14.1.1.2 

 

، ويقومون بتنشيط نفق ، ويقومون بتعيني بوابة افرتاضية على  IPv6يقومون ببدء طلب عنوان 

 .13تظهر نتيجة بناء النفق يف الشكل  .IPv4 14.1.1.2جهاز بعنوان 

 

 ISATAPنتيجة توصيل املشرتك بنفق  - 13الشكل 

 

 NAT64. بناء حلول 5

ميكن اعتبار هذا احلل إجراًء قاسيًا بسبب فشل نظام التشغيل اخلاص باملشرتك يف العمل مع 

بسبب عدم وجود حتديثات و / أو استحالة ذلك بسبب النظام األساسي لألجهزة  IPv6مساحة عنوان 

ملوفر يف الواقع ، ينتهي املكدس املزدوج عند نقطة الرتسيم بني الشبكة اخلارجية وشبكة ا القدمية.

 (.14)الشكل 
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 NAT64هيكل التكامل - 14الشكل 

 .15يف الشكل  QFPيظهر تكوين جهاز حافة 

 

 Cisco ASR 1000 Series IOSعلى جهاز توجيه  NAT64تكوين  - 15الشكل 
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