
 

عناوويین تخصيیص ااستنفادد ما بعد االسيیاسة االعالميیة آلليیاتت 
IPv4  من قبلIANA  

)2012مايیو  6 ة بتارريیخقصدّ مُ (  
االمسترددةة  IPv4 عناوويین بعد ااستنفاددهھھھا. ووسيیحتويي تجّمع RIRمن قبل االمسترددةة الستخداامهھا  IPv4عناوويین بإنشاء تجّمع ل IANAستقومم 
ً ووستحتفظ . IANA متبقيیة لدىىقد تكونن  ة كسورربداايیة أأيیفي اال ووسيیلة أأخرىى. ةبأيی IANAإإلى  ةةعاددمُ أيي مساحة ب أأيیضا  
. ووستتكونن من:IANAاالمسترددةة من قبل  IPv4عناوويین تجمع تم إإددااررةة تووس  

• سجالتت ااإلنترنت إإلى  IPv4عناوويین بعد مساحة أأخر ثمانيیة أأقسامم من  IANAفي مخزوونن  كسورر متبقيیة ةيیتم تفويیض أأيیس 
RIRs ااإلقليیميیة  

o عناوويین مخصصة  ةووأأيی BCP 153 فيتم تعريیفهھا ستخداامم االخاصص" كما ذذااتت ااال IPv4"عناوويین  IANA مخزوونن ال يیشمل 
لالستخداامم االتجريیبي. IANAمن قبل   

• ووسيیلة. ةبأيی IANAإإلى ُمعاددةة  IPv4عناوويین أأيیة مساحة ل   

ن يیووامن مساحة عنمخزوونهھ في  9أأ/ أأقل من ما مجموعهھ RIR يیكونن لدىى أأوولل حتىغيیر فعالل االمسترددةة  IPv4عناوويین سيیبقى تجمع 
IPv4.  

 IPv4عناوويین تجمع إإعالنن سيیتم ففي مخزوونهھ٬،  9أأ/هھ أأقل من ما مجموعهھ لديی أأنن RIRs سجالتت ااإلنترنت ااإلقليیميیةما يیعلن أأحد عندوو
ووكما يیلي:االمسترددةة  IPv4من تجمع عناوويین  IPيیتم تخصيیص عناوويین ٬، ووعلى أأنهھا فعالةاالمسترددةة   
• االعناوويین على أأنهھ فعالل.بمجردد إإعالنن تجمع  IANAص من يیخصتاال يیبدأأ   
• .IANAمن  ووااحدةة "IPv4تخصيیص عناوويین "ووحدةة  RIRتلقى كل يی"٬، سIPv4عناوويین لفي كل "فترةة تخصيیص    
• كل عامم. من 1ماررسس أأوو سبتمبر  1 االتاليیة لـأأشهھر  6" بأنهھا فترةة IPv4فف "فترةة تخصيیص عناوويین عرّ تُ    
• " في ااألووقاتت االتاليیة:IPv4ن حسابب حجم "ووحدةة تخصيیص عناوويیب IANAتقومم س   

o مرةة ووللألاالمسترددةة  IPv4عناوويین تجمع عند تنشيیط    
o IPv4عناوويین ل تخصيیصفي بداايیة كل فترةة    

االصيیغة االتاليیة: IANA ستستخدمم" في هھھھذهه ااألووقاتت٬، IPv4لحسابب "ووحدةة تخصيیص عناوويین   
).2 إإلىاً عوفمراالتالي ( CIDRمقربة إإلى حد ٬، االمسترددةة IPv4عناوويین تجمع  IPv4  =1/5عناوويین ووحدةة تخصيیص   

تبريیر االحاجة  هھمحتى عندما يیمكن ٬،IPv4لتحديید ووحدةة تخصيیص عناوويین  على أأكثر من هھھھذاا االحسابب االمستخدمم RIRأأيي من حصل يیقد ال 
لذلك.  

لتحديید ووحدةة تخصيیص عناوويین  ةاالمستخدمكانت نتيیجة االحساباتت إإذذاا وو. 24أأ/" IPv4وحدةة تخصيیص عناوويین لااألددنى " سيیكونن االحجم
IPv4  عع توززفلن ٬، 24أأ/أأصغر من  مجموعةفيIANA  عناوويین االأأيیة عناوويین في فترةة تخصيیصIPv4 هھھھذهه.  

إجرااء تعديیالتت ب IANA ووستقومماالتي تحدثث في إإططارر هھھھذهه االسيیاسة.  IPv4معامالتت عناوويین عن إإعالناتت عامة  IANAتجريي قد 
خاصة اال اتهھاإإعالنحولل قواائم إعالناتت ب تقومم٬، وورربما ااإللكترووني IANA" لموقع V4ااإلنترنت عنواانن برووتوكولل مساحة "ـصفحة مناسبة ل
هھ.ل هھاتم تخصيیص االسجل االذيياالتخصيیص٬، وو٬، ووووقت نطاقاتت عناوويینيیة ألةة محدوودد IANAكونن إإعالناتت ت. ساالمناسبة 	  

	  


