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IP Address (Internet Protocol Address)  
تاؽذ، دس زال زاضش هی OSIهذل هشخغ  3آدسط ایٌتشفیظ دس الیَ تشای هؾخص کشدى  (Logical) ( یک آدسط هٌطمیIP)ای پی 

 تاؽذ.هی IPv4کَ هْضْع ایي همالَ  IPv4  ّIPv6تاؽٌذ، دّ ّسژى اص ایي هدوْػَ آدسط دس زال اعتفادٍ هی
  199.168.11.91اص ُن خذا هیؾًْذ تطْس هثال  (dot) تؾکیل ؽذٍ اعت کَ تا ًمطَ تخؼاص چِاس ایي آدسط 

گْیٌذ، اکت یا ( هیOctetّ تَ ُش یک اص تخؼ ُا "اکتت" ) 4*8=39تیت  39ُؾت تیت اعت کَ دس هدوْع هیؾْد  تخؼُش 
 تاؽذ.لت ایي ًام گزاسی هیاکتال اص صتاى یًْاًی آهذٍ ّ هفِْم ُؾت یا ُؾتایی سا تذاػی هی کٌذ ّ ػ

ًْیغین پظ ( هی11ؽًْذ ّ ها تشای دسک سازت تش آًِا سا دس زالت دعیوال )هثٌای ُا دس زالت تایٌتش تسلیل هی IPاص آًدایی کَ 
کَ  9دس هثٌای  11111111ّ تیؾتشیي همذاس ُش اکتت  11دس هثٌای  1دس هثٌای دّ کَ هؼادل  11111111کوتشیي همذاس ُش اکتت 

  تْاًذتاؽذ.هی 955تا  1اعت، تٌا تش ایي ُش اکتت ػذدی تیي  11دس هثٌای  955ؼادل ه

 IP Address Classes  

تصوین تَ اعتاًذاسد عاصی ّ ایداد کالعِای هختلف ؽثکَ ًوْدٍ ای پی  دس آى صهاى هتخصصاى ؽثکَ تا تْخَ تَ ًیاص ؽثکَ
 تاؽذ.آى هی تٌِا هؼیاس تؾخیص کالط ُاIP اّل کَ اکتتکالط سدٍ تٌذی هیؾًْذ  5عِا دس آدس

Class First Octet 

Class A 1-127* 

Class B 128-191 

Class C 192-223 

Class D 224-239 

Class E 240-254 

 هی تاؽذ  Aکَ دس کالط  یي اعتاعت ًؾاى دٌُذٍ ایي ا 01اّل آى  اکتتتا تْخَ تَ ایٌکَ  01.11.11.1  هثالا  

 هی تاؽذ  Cاعت ًؾاى دٌُذٍ ایي اعت کَ دس کالط  091اّل آى  اکتتتا تْخَ تَ ایٌکَ  091.168.11.91 آدسط   

  

Loop Back  

ؽًْذ ؽشّع هی 127تا "*" ػالهت گزاسی ؽذٍ اعت، توام آدسط ُایی کَ تا دس کالعِای فْق  011اگش دلت کشدٍ تاؽیي ػذد 
گْیٌذ، یؼٌی اص آدسط هی Loop Back Addressلشاس داسًذ اها هْسد هصشف خاصی داسًذ کَ اصطالزاا تَ ایي هدوْػَ  Aدس کالط 

گشدد، الثتَ ُوگی خْد ؽوا ُغتیذ ّ پیام ُای اسعالی تَ ایي آدسعِا تَ خْد ؽوا تاص هی 127.255.255.254تا   127.0.0.1
دس آى صهاى تْدٍ کَ ُیچ تْخیر هٌطمی تشای آى  IPاص اؽتثاُات داًؾوٌذاى  Loop Backتَ ػٌْاى  IPهیلیْى  16اًتخاب تیؼ اص 

 اصالذ ؽذ. 6ّسژى  IPّخْد ًذاسد چشا کَ تٌِا یک آدسط تشای ایي کاس کافی تْد ّ ایي اؽتثاٍ دس 

IDهای شبکه  
 ایتالیا.اگش تخْاُن یک ًاهَ سا اص  61دٍ پالک  کْچَ تٌذسػثاط، خیاتاى سعالت ؽوالیفشض کٌیذ ؽوا دس ایي آدسط عکًْت داسیذ:

سا تٌْیغن زتی اگش آى لغوت ًوایاًگش هٌضل ؽوا تاؽذ ّاداسٍ پغت دس ایشاى  61دٍ پالک  کْچََ ؽوا تفشعتن ًویتْاًن فمط ت
ُن کوک ًویکٌذ ّ تشای اطویٌاى اص صست تسْیل ًاهَ آدسعِای پغتی تَ ًازیَ ُایی تمغین ؽذٍ اًذ کَ کاس سا تشای تسْیل آى 

 .ًیض تَ ایي سّػ هؾاتَ کاس هیکٌٌذ IPکٌذ.آدسعِای آعاى هی
(ّ لغوت دّم هتؼلك تَ آدسط هیضتاى NET IDص دّ لغوت تؾکیل ؽذٍ اعت کَ لغوت اّل هتؼلك تَ آدسط ؽثکَ )ا IPُش 
(HOST ID اعت ) 

ؽْد ّ طثیؼتاا اگش فشدی دس آدسط ُوَ ُن هسلَ ای ُای ؽوا تا تٌذسػثاط، خیاتاى سعالت ؽوالی ، کْچَ دُن ؽشّع هی
ؽذ ُن هسلَ ؽوا هسغْب ًخْاُذ ؽذ. دس دًیای ؽثکَ ُن توام آدسط ُایی یا دس خیاتاى دیگشی عکًْت داؽتَ تا 95کْچَ 
 لشاس داسًذ. Subnetیا اصطالزاا دس یک  Networkؽًْذ تَ ایي هؼٌی کَ دس یک هؾتشک داسًذ ُن هسلَ هسغْب هی NET IDکَ 

زکن پالک  Host IDاها ایي هغالَ سّی دیگشی ُن داسد، پالک...  ، دس یک کْچَ دّ ؽواسٍ پالک هؾاتَ ّخْد ًذاسد دس ؽثکَ ُن  
هؾاتَ ًخْاُین داؽت اها ُوَ یک  Host IDدّ  Subnetسا داسد کَ هؾخص کٌٌذٍ آدسط کاست ؽثکَ هْسد ًظش اعت پظ دس یک 

NET ID هؾتشک داسًذ 
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  Aکالس 
تؼذاد هیضتاًِایؾاى صیاد اعت ّ هؼوْال تشای اعتفادٍ  اها ی کَ تؼذاد ؽثکَ ُایؾاى کن ,تشای ؽثکَ ُای Aؽثکَ ُای کالط 

 تْعط اًغتیتُْای دّلتی ّ آهْصؽی اًتخاب هیؾًْذ هٌاعة ُغتٌذ 
( ّ عَ تخؼ دیگش ًیض ًؾاًذٌُذٍ network address,تخؼ ًخغت آى ًؾاى دٌُذٍ آدسط ؽثکَ ) Aدس یک آدسط ؽثکَ کالط 

تَ آدسط  91.91.91تَ آدسط ؽثکَ ّ ػذد  11ػذد  IP 10.20.20.20( دس ؽثکَ اعت.تطْس هثال host addressآدسط هیضتاى )

 هیضتاى تؼلك داسد 
 اّلیي تیت صفش هیثاؽذ  Aدس آدسط دُی کالط 

01111111 = 0 + 64 + 32+ 16+ 8+ 4+ 2+ 1 = 127  

  Bکالس 
تشای ؽثکَ ُایی کَ تؼذاد ؽثکَ ُایؾاى تیي ؽثکَ ُای تغیاس تضسگ ّ تغیاس کْچک اعت دس ًظش گشفتَ  Bؽثکَ ُای کالط 

 ؽذٍ اعت 
 عت دّ تخؼ ًخغت آى ًؾاى دٌُذٍ آدسط ؽثکَ ّ دّ تخؼ دیگش ًؾاًذٌُذٍ آدسط هیضتاى ا Bدس یک آدسط ؽثکَ کالط 

 تَ آدسط هیضتاى تؼلك داسد  11.11تَ آدسط ؽثکَ تؼلك داسد ّ ػذد  179.16ػذد  IP 172.16.10.10تطْس هثال 
دس آدسط دُی کالط   ِB  دّهیي تیت صفش هیثاؽذ 

10111111 = 128+ 0+ 32+ 16+ 8+ 4+ 2+ 1 = 191  

  

  Cکالس 
 تشای ؽثکَ ُایی کَ تؼذاد ؽثکَ ُای صیادی داسًذ اها هیضتاى کوتشی داسًذ تذاسک دادٍ ؽذٍ اعت  Cؽثکَ ُای کالط 

 , عَ تخؼ ًخغت آى ًؾاى دٌُذٍ آدسط ؽثکَ ّ تخؼ آخش تَ آدسط هیضتاى تؼلك داسد  Cدس یک آدسط ؽثکَ کالط 
 ضتاى تؼلك داسد تَ آدسط هی 91تَ آدسط ؽثکَ ّ  199.168.11ػذد  IP 192.168.10.20تطْس هثال 

 , عْهیي تیت صفش هیثاؽذ  Cدس ای پی آدسط دُی کالط 

11011111 = 128 + 64+ 0+ 16+ 8+ 4 + 2+ 1 = 223  

  

  Dکالس 
 اعتفادٍ هیؾْد  Multicastingتشای  Dآدسط کالط 

 تذلیل ایٌکَ ایي آدسط سصّ ؽذٍ اعت تِویي دلیل اص تسث دستاسٍ آى خْداسی هیکٌین 
 سهیي تیت صفش هیثاؽذ چِا Dدس کالط 

11101111= 128+64+32+0+8+4+2+1=239  

Multicasting  
 فشایٌذ اسعال یک پیام,ُوضهاى تَ تیؼ اص یک همصذ دس ؽثکَ سا گْیٌذ

 
  Eکالس 

 اعتفادٍ هیؾْد  research and Developmentتشای  Eآدسعِای کالط 
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 ها IPدسته بندی  

 
 

Private address  
 تشای تؼییي ؽثکَ ُای هسلی اعتفادٍ هیؾْد ّ تشای اعتفادٍ اص آًِا ازتیاج تَ ُیچ هدْصی ًیغت 

public address  
 هدْص داؽت  IANAاعتفادٍ هیؾْد ّ تایذ اص عاصهاى  ایٌتشًت() ػوْهیتشای تؼییي ؽثکَ ُای 

IANA(Internet Assigned Numbers Authority)  

 چگونه میتوان تشخیص داد ای پی عمومی است یا خصوصی ؟ 
 ػوْهی اعت  IPدس آى سًح تْد خصْصی اعت دس غیش ایٌصْست  IPُای خصْصی یک سًح هْخْد هیثاؽذ اگش  IPتشای 

 PRIVATE  IP  ADDRESS  

Class A 10.0.0.0 10.255.255.255 

127.0.0.0 127.255.255.255 

Class B 172.16.0.0 172.31.255.255 

169.954.1.1 169.254.255.255 

Class C 192.168.0.0 192.168.255.255 

 SUBNET MASK  

 .اعت Host ID تَ هتؼلك  ّ چَ همذاستیت NET IDتیت هتؼلك تَ  تؼذادایي آدسط ًؾاى هیذُذ چَ 
  Class lessّ الگْی  Class fullداسین الگْی  subnet maskدّ الگْ تشای 
 هؾخص کشدٍ اًذ.  IPشای آى تتَ ؽشذ ریل اعتاًذاسدی subnet mask ,IP  تا تْخَ تَ کالط ُش Class Fullدس الگْی 

Class  A  B  C  

Subnet Mask 255.0.0.0 255.255.0.0 255.255.255.0 

سا لشاس دُین  1ػذد  Host IDّ تَ اصای توام تیت ُای  1ػذد  Net ID: ُشگاٍ تَ اصای توام تیت ُای Subnet Maskطثك تؼشیف 
 خْاُذ تْد.  Subnet Maskزاصل 

« ُغت پظ  Host IDّ عَ اکتت تؼذ  Net IDاکتت اّل  Aتا تْخَ تَ تْضیساتی کَ لثالا تَ آى اؽاسٍ ؽذ هثالا دس کالط 
 هی تاؽذ.  255.0.0.0کَ هؼادل   11111111.11111111.11111111.11111111

کٌین، چْى ُا کَ تؼذاا تَ آًِا اؽاسٍ هی IPلاتل هساعثَ اعت ّ اص طثك لْاًیي   Subnetُای ُش  IPتؼذاد کل  2Hاص طشیك فشهْل 
آدسط لاتل اعتفادٍ تشای تخصیص تَ ایٌتشفیظ ُا خْاُین  2H-2ًوی تْاًذ تاؽذ لزا  1یا  1هؼادل  Host IDُوَ تیت ُای 

 داؽت.

class  تؼذاد تیتِای
Net ID 

تؼذاد تیتِای 
Host ID 

 تؼذاد هیضتاى

A 8 24 2^24-2=16777214 

B 16 16 65534 

C 24 8 254 
 تاؽذ.هی Class Lessاص ًْع  IPهؼادل کالط آى هطاتمت ًذاؽتَ تاؽذ آى  Subnet Maskتا  IPیک  Subnet Maskُشگاٍ 

 
SUBNETTING : لشض دادى تیتِایHost ID  تَ تیتِایNet Id سا Subnetting گْیٌذ.هی 

 خْاُین پشداخت. Subnettingُا ّ تؾشیر  IPدس اداهَ ایي همالَ تَ تشسعی لْاًیي هشتْط تَ 

IP 
Valid Public 

Private 
Invalid 


