آدرس ﻫﺎی  IPv4اروﭘﺎ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،آذر ۱۳۹۸
ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ  RIPE Network Coordination Centreﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺛﺒﺖ آدرس IP
در ﺑﯿﺶ از  76ﮐﺸﻮر در اروﭘﺎ ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ
ﺑﻠﻮک از آدرس  IPv4را اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن  RIPEاﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم  1022آدرس  IPv4را از آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺖ ﺑﻼک ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
و از اﯾﻦ ﭘﺲ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آدرس  IPﻋﻤﻮﻣﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و

از آدرس ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آدرس ﻫﺎی  IPv4اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن از
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ،زﯾﺮﺷﺒﮑﻪ ) (Subnetدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ زﯾﺮﺷﺒﮑﻪ ﺗﮑﯽ
 /24وﺟﻮد دارد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  256آدرس  IPv4درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ آدرس ﻫﺎی IPv6
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﭘﺎﻦ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺴﺨﻪ  6ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﺷﺪن آدرس ﻫﺎی  IPv4ﺗﺎﺛﯿﺮی روی
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

ﻓﺸﺎر واﻗﻌﯽ اﻣﺎ روی دوش اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ آدرس IP
ﺑﻪ  10ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ،ﺑﻪ ﻧﺖ ﺑﻼﮐﯽ  10ﻫﺰار ﺗﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ ﺑﺪون ﻧﺖ ﺑﻼک ،ﺷﺎﻧﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪن ﺑﻪ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺑﺰرگ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺗﻤﺎم آدرس ﻫﺎی  IPv4روی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد؛ ﭼﻮن ﺑﺪون
وﺟﻮد ﺑﻠﻮک ﻫﺎی آدرس  ،IPاﻣﮑﺎن ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ روی اراﺋﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ وارد اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ
ﮔﺬارد.
آدرس ﻫﺎی  IPv4ﺷﻤﺎره ﻫﺎﯾﯽ  32ﺑﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  340آﻧﺪﺳﯿﻠﯿﻮن ) 10ﺑﻪ ﺗﻮان  (36آدرس  ،IPv6ﻓﻘﻂ 4.2
ﻣﯿﻠﯿﺎرد آدرس  IPv4در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

