آدرس دھی IP

بمنظور مديريت و اشکال زدائی شبکه ھای مبتنی بر پروتکل  ، TCP/IPمی بايست شناخت مناسبی نـسبت بـه تمـامی
جنبه ھا ی آدرس دھی  IPوجود داشـته باشـد .يکـی از مھمتـرين عمليـات مـديريتی در شـبکه ھـای مبتنـی بـر پروتکـل
 ، TCP/IPنسبت دھی آدرس ھای  IPمناسب و منحصربفرد به تمامی گره ھای موجود در شبکه است  .با اينکـه مفھـوم
نسبت دھی آدرس  ، IPساده بنظر می آيد ولی مکـانيزم واقعـی اختـصاص آدرس  IPمـوثر بـا اسـتفاده از ، Sub netting
پيچيدگی ھای خاص خود را بدنبال دارد .عالوه بر موارد فوق  ،ضروری است که شـناخت مناسـبی نـسبت بـه جايگـاه IP
 ، Broadcastترافيک  multicastو نحوه تطبيق آدرس ھای فوق بـه آدرس ھـای اليـه اينتـرفيس شـبکه نظيـر آدرس ھـای
 MACاترنت و  ، Token Ringوجود داشته باشد .در مجموعه مقاالتی که در اين خصوص ارائه خواھد به بررسی مفاھيم
و ويژگی ھای آدرس دھی  IPخواھيم پرداخت .

انواع آدرس ھای IP

آدرس  ، IPيک آدرس منطقی سی و دو بيتی است که می تواند يکی از انواع زير باشد :



 . Unicastيک آدرس  IPاز نوع  ، Unicastبه يک اينترفيس شبکه متصل شـده بـه يـک شـبکه مبتنـی بـر  IPنـسبت

داده می شود .آدرس ھای  IPاز نوع  Unicastدر ارتباطات "يک به يک" )  (One-To-Oneاستفاده می گردند.


 . Broadcastيک آدرس  IPاز نوع  Broadcastبمنظور پردازش توسط ھر گره موجود بر روی سگمنت يکسان شـبکه ،

طراحی شده است  .آدرس ھای  IPاز نوع  Broadcastدر ارتباطات از نوع "يک بـه ھمـه ")  ، (one-to-everyoneاسـتفاده
می گردند .


 . Multicastيک آدرس  IPاز نوع  ، Multicastآدرسی است که يک و يا چندين گره را قادر بـه گـوش دادن بـه سـگمنت

ھای مشابه و يا متفاوت می نمايد .آدرس ھای فوق ،ارتباط از نوع "يک به چند" ) ( one-to-manyرا فراھم می نمايند .

نمايش آدرس IP

آدرس  ، IPيک مقدار سی و دو بيتی است که کامپيوترھا با مھارت خاصی از آن بمنظور انجام عمليات خود در يک شـبکه
کامپيوتری مبتنی بر  TCP/IPاستفاده می نمايند  .انسان در مقابل استفاده از يک عدد باينری سی و دو بيتی کـه بخـاطر
سپردن آن ھمواره مشکل خواھد بود  ،از سيستم دھدھی  ،استفاده می نمايند  ) .استفاده از سيـستم دھـدھی در
مقابــل سيــستم بــاينری (  .بــدين دليــل بــرای نمــايش يــک آدرس  IPاز شــکل دھــدھی )  ( decimalآن اســتفاده مــی
گردد.آدرس ھای  IPسی و دو بيتی از بيت با ارزش باال بسمت بيت با ارزش پائين  ،به چھـار واحـد ھـشت بيتـی ) گـروه
ھشتگانه ( که به ھر يک از آنان  Octetگفتـه مـی شـود  ،تقـسيم مـی شـوند  .آدرس ھـای  IPمعمـوال" بـصورت چھـار
 octetدھدھی که توسط يک نقطه از يکـديگر جـدا مـی گردنـد  ،نوشـته مـی شـوند  .مـدل نمايـشی فـوق را
 Decimalمی گويند  .مثال" آدرس : IP
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Dotted

 ،00001010000000011111000101000011پس از تقسيم به چھار  ) Octetگروه ھشتگانه (  ،بـصورت زيـر نمـايش داده
می شود:

00001010 00000001 11110001 01000011

ھر  ) Octetگروه ھشتگانه ( در ادامه به يک عدد دھدھی تبديل و پس از جداسازی آنان توسط نفطـه از يکـديگر بـصورت
زير نمايش داده می شوند :

10.1.241.67

يک آدرس عمومی  IPبصورت  w.x.y.zنشان داده می شود :

تبديل از باينری به دھدھی

بمنظور تبديل يک عدد باينری به معادل دھدھی  ،باتوجه به ارزش مکانی ھر رقم از توان ھـای متفـاوت دو اسـتفاده مـی
گردد .در چنين حالتی در صورتيکه يک رقم دارای مقـدار يـک باشـد  ،از معـادل ارزش مکـانی آن ) تـوان ھـای متفـاوت دو (
استفاده می گردد .شکل زير يک عدد ھشت بيتی و ارزش مکانی ھر رقم با توجه به موقعيت آن در عدد باينری را نـشان
می دھد .

مثال"  ،عدد ھشت بيتی  ، 01000011معادل  ( 64 + 2 + 1 ) 67می باشد  .حداکثر عددی را که می توان توسط ھشت
بيت نشان داد )  255 ، ( 11111111است ) . (128+64+32+16+8+4+2+1
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تبديل از دھدھی به باينری

برای تبديل يک عدد دھدھی به باينری  ،عدد دھدھی را بمنظور آگاھی از وجود توان ھای متفاوت دو و از بيـت بـا ارزش
باال  ،آناليز می نمائيم  .از بيت با ارزش باالتر شروع می کنيم ) ، ( 128در صورتيکه مقدار مربـوط در عـدد دھـدھی موجـود
باشد  ،بيت مورد نظر در آن موقعيت معادل يک در نظر گرفته خواھد شد  .مثال" عدد  211شامل حاصل جمع اعـداد ، 128
 16 ، 64و  2است  ،بنابراين شکل باينری آن بصورت  11010011خواھد بود .

آدرس ھای  IPدر IP Header

آدرس ھای  IPاستفاده شده در  ، Header IPشامل فيلدھای مربوط به آدرس مبداء و مقصد می باشد :



فيلد آدرس مبداء  ، Header IPھمواره يک آدرس از نوع  Unicastو يـا آدرس خاصـی بـصورت  IP: 0.0.0.0اسـت .

آدرس نامشخص  ، 0.0.0.0 IPصرفا" زمانی که گره مربوطه با يک آدرس  IPپيکربندی نشده باشد و گـره در تـالش بـرای
بدسـت آوردن يـک آدرس از طريـق يـک پروتکـل پيکربنـدی نظيـر  (Protocol Dynamic Host Configuration(DHCPباشـد ،
استفاده می گردد .


فيلد آدرس مقصد  ،Header IPيک آدرس  Unicastو يا يک آدرس از نوع  Broadcastمی باشد .

آدرس ھای  IPازنوع Unicast

ھر اينترفيس شبکه که  TCP/IPدر ارتباط با آن فعا ل شده باشد ،می بايست دارای يک آدرس  IPمنحصربفرد ،منطقی و
 Unicastباشد .آدرس منحصربفرد  ، Unicastبمنزله يک آدرس منطقی خواھـد بـود .چراکـه آدرس فـوق در اليـه اينترنـت
بوده که ھيچگونه ارتباط مستقيمی با آدرس استفاده شده در اليه اينترفيس شـبکه نـدارد  .مـثال" آدرس  IPنـسبت داده
شده به يک ميزبان )  (hostبر روی يک شبکه اترنت  ،ھيچگونه ارتباطی با آدرس  MACچھل و ھشت بيتی استفاده شده
توسط آداپتور شبکه اترنت ندارد.

آدرس  IPاز نوع  ، Unicastيک آدرس منحصر بفرد برای گره ھای موجود در يک شبکه مبتنی بر پروتکـل  TCP/IPبـوده و از
دو بخش مشخصه شبکه )  ( network IDو مشخصه ميزبان )  ، ( host IDتشکيل می گردد .



مشخصه شبکه )  ( network IDو يا آدرس شبکه  ،گره ھائی را که بر روی شبکه منطقی يکسانی قـرار دارنـد ،

مشخص می نمايد  .در اکثر موارد ،يک شبکه منطقی مشابه يک سگمنت فيزيکی شبکه بوده که محـدوده ھـای مـرزی
آن توسط آدرس  IPروترھا تعريف می گردد  .در برخی مـوارد  ،چنـدين شـبکه منطقـی بـر روی شـبکه فيزيکـی يکـسانی
وجود داشته که از روشی بـا نـام  Multinettingاسـتفاده مـی نماينـد .تمـامی گـره ھـا در يـک شـبکه منطقـی يکـسان ،
مشخصه شبکه )  ( Network IDيکسانی را بـه اشـتراک مـی گذارنـد  .در صـورتيکه تمـامی گـره ھـا بـر روی يـک شـبکه
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منطقی يکسان  ،بدرستی پيکربندی نگردند )عدم لحاظ نمـودن مشخـصه شـبکه يکـسان(  ،عمليـات روتينـگ و عرضـه
بسته ھای اطالعاتی با مشکل مواجه خواھد شد  .مشخصه شبکه  ،می بايست منحصر بفرد در نظر گرفته شود.


مشخصه ميزبان )  ( host IDو يا آدرس ميزبان  ،يک گره موجود در شـبکه را مـشخص مـی نمايـد  .يـک گـره مـی

تواند يک روتر و يا يک ميزبان ) يک ايستگاه کاری  ،سرويس دھنده و يا ساير سيـستم ھـای مبتنـی بـر  ( TCP/IPباشـد .
مشخصه ميزبان  ،می بايست در ھر سگمنت شبکه منحصر بفرد باشد .

شکل زير  ،نمونه ای از يک آدرس  IPبھمراه مشخصه ھای شبکه و ميزبان را نشان می دھد :

کالس ھای آدرس دھی IP

در ابتدا الزم است به اين نکنه اشاره گردد که شبکه ھای مدرن  ،مبتنی بـر کـالس ھـای آدرس اينترنـت نمـی باشـد  .بـا
توجه به رشد سريع اينترنت  ،ساختار اوليه ارائه شده مبتنی بر کالس  ،شرايط الزم بمنظـور گـسترش و پاسـخگوئی بـه
يک شبکه گسترده جھانی را دارا نمی باشد .مثال" در صورتيکه ھمچنان از آدرس دھی مبتنی بر کالس  ،استفاده شـود،
می بايست صدھا و يا ھزاران روتر در جداول روتينگ مربوط به روترھای ستون فقرات اينترنت وجود داشته باشـد  .بمنظـور
پيشگيری و ممانعت از اين موضوع  ،آدرس دھـی در اينترنـت مـدرن بـصورت  Classlessخواھـد بـود .عليـرغم مـوارد فـوق ،
آشــنائی و آگــاھی الزم در خــصوص کــالس ھــای آدرس دھــی  ،يکــی از عناصــر مھــم در زمينــه شــناخت آدرس دھــی IP
محسوب می گردد.

 ، RFC 791آدرس ھای  IPاز نوع  Unicastرا کالس ھای آدرس دھی خاصی تعريف می نمايـد کـه از آنـان بمنظـور ايجـاد
شبکه ھا با ابعاد و اندازه ھای متفاوت استفاده می گردد) توانـائی تعريـف مناسـب شـبکه ھـا (  .اھـداف اوليـه طراحـی
کالس ھای آدرس دھی  ،نيل به خواسته ھای زير بود :



ايجاد تعدادی اندک از شبکه ھای وسيع ) شبکه ھائی با تعداد زيادی از گره ھا (



ايجاد تعدادی متوسط از شبکه ھائی با ابعاد متوسط ) نه خيلی زياد و نه خيلی کم (



ايجاد تعدادی زياد از شبکه ھای کوچک

برای تامين اھداف فوق  ،کالس ھای متفاوت آدرس دھی ايجاد گرديد  .بدين ترتيب ،زير شاخه) نوع ( يـک آدرس سـی و
دو بيتی  IPاز طريق تنظيم بيت ھای با ارزش باال مشخص و سـاير بيـت ھـای باقيمانـده بـه دو بخـش مشخـصه شـبکه و
مشخصه ميزبان  ،تقسيم می گردند .
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کالس A

آدرس ھای کالس  ، Aبرای شبکه ھائی که دارای تعداد بسيار زيادی ميزبان مـی باشـند ،طراحـی شـده اسـت ) ايجـاد
تعدادی اندک از شبکه ھائی که دارای ميزبانان زيادی می باشند (  .بيت با ارزش باال مقدار صفر را دارا خواھد بود  .اولـين
گروه ھشتگانه ) اولين  ، ( octetبعنوان مشخصه شبکه و آخرين بيست و چھار بيت ) سـه  octetبعـد( بعنـوان مشخـصه
ميزبان تعريف می گردد  .شکل زير ساختار آدرس ھای کالس  Aرا نشان می دھد .

کالس B

آدرس ھای کالس  ، Bبرای شبکه ھائی با ابعاد متوسط که دارای تعداد متوسطی ) نـه خيلـی زيـاد و نـه خيلـی کـم ( از
ميزبانان می باشند  ،طراحی شـده اسـت ) ايجـاد تعـدادی متوسـط از شـبکه ھـائی کـه دارای ميزبانـان متوسـطی مـی
باشند( .دو بيت با ارزش باال  ،دارای مقدار  10می باشد  .اولين شانزده بيت ) دو  octetاوليه ( بعنوان مشخصه شـبکه و
آخرين شانزده بيت ) دو  octetآخر( بعنوان مشخصه ميزبان در نظر گرفته می شوند .شکل زير ساختار آدرس ھای کـالس
 Bرا نشان می دھد .

کالس C

آدرس ھای کالس  Cبرای شبکه ھای کوچک که دارای تعداد اندکی از ميزبانان می باشند  ،طراحی شده اسـت  ).ايجـاد
تعدادی زيادی از شبکه ھائی که دارای ميزبانان اندکی می باشند(  .سه بيت با ارزش باال  ،دارای مقدار  110می باشـد
 .اولين بيست و چھار بيت ) سه  octetاوليه ( بعنوان مشخصه شبکه و ھشت بيت آخر ) آخرين  ( Octetبعنوان مشخصه
ميزبان در نظر گرفته می شوند .شکل زير ساختار آدرس ھای کالس  Cرا نشان می دھد .
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کالس ھای آدرس دھی اضافه  :عالوه بر کالس ھای آدرس دھی  B ,Aو  ، Cبا توجه به ضرورت ھای مربوطه کـالس
 Dو  ، Eنيز تعريف شده اند .

کالس  : Dآدرس ھای کالس  Dبمنظور  Multicastطراحی شده اند  .چھـار بيـت بـا ارزش بـاال ،دارای مقـدار  1110مـی
باشد .بيست و ھشت و بيت بعد بمنظور آدرس ھای  multicastدر نظر گرفته شده است .

کالس  : Eآدرس ھای کالس  ، Eآدرس ھای رزو شده برای استفاده آتی می باشند  .پنج بيت با ارزش باال ،دارای مقدار
 11110می باشد .

قوانين مشخصه شبکه ) (Network ID

در زمان استفاده از مشخصه شبکه  ،قوانين زير رعايت می گردد:



مشخصه شبکه نمی تواند با  127بعنوان اولين  Octetآغاز گردد  .تمامی آدرس ھای  ، x.x.x.127 :IPبعنوان آدرس

ھای  Loop backرزو شده می باشند .


تمامی بيت ھای مشخصه شبکه  ،نمی تواند ارزش يک را داشته باشد .مشخصه ھای شبکه که مقدار تمامی بيت

ھای آن يک است  ،بمنظور آدرس ھای  Broadcastرزو شده اند .


تمامی بيت ھای مشخصه شبکه  ،نمی تواند ارزش صفر را داشته باشد .مشخـصه ھـای شـبکه کـه مقـدار تمـامی

بيت ھای آن صفر است  ،يک ميزبان بر روی شبکه محلی را مشخص می نمايند.


مشخصه شبکه در شبکه ھای مبتنی بر  IPعمومی  ،می بايست منحصربفرد باشد .

جدول زير محدوده کالس ھای آدرس دھی برای مشخصه شبکه را نشان می دھد.

تعداد شبکه ھا

آخرين مشخصه شبکه

اولين مشخصه شبکه

کالس

126

126.0.0.0

1.0.0.0

A

16,384

191.255.0.0

128.0.0.0

B

2,097,152

223.255.255.0

192.0.0.0

C
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 IPمربوط به مشخصه ھای شبکه  ،حتی اگر بصورت اعداد دھدھی که توسط نقطه از يکديگر جدا شده اند  ،ارائه گـردد ،
بمنزله آدرس ھای  IPنسبت داده شده به اينترفيس ھای شبکه در نظر گرفته نخواھد شد  IP .مشخصه شـبکه  ،آدرس
شبکه ای است که برای تمامی اينترفيس ھای شبکه متصل شده به يک شبکه منطقی يکسان  ،مشترک خواھد بود .

قوانين مشخصه ھای ميزبان )(Host ID

در زمان استفاده از مشخصه ميزبان  ،قوانين زير رعايت می گردد :



تمامی بيت ھا ی مشخصه ميزبان  ،نمی تواند ارزش يک را داشته باشد  .مشخصه ھـای ميزبـان کـه مقـدار تمـامی

بيت ھای آن يک است  ،برای آدرس ھای  Broadcastرزو شده اند .


تمامی بيت ھای مشخصه ميزبان  ،نمی تواند ارزش صفر را داشته باشد.مشخصه ھای ميزبان که مقدار تمامی بيت

ھای آن صفر است  ،برای ارائه  IPمربوط به مشخصه ھای شبکه  ،رزو شده اند .


مشخصه ميزبان می بايست در شبکه ،منحصر بفرد باشد .

جدول زير محدوده کالس ھای آدرس دھی برای مشخصه ميزبان را نشان می دھد.

تعداد ميزبانان

آخرين مشخصه ميزبان

اولين مشخصه ميزبان

کالس

16,777,214

w.255.255.254

w.0.0.1

A

65,534

w.x.255.254

w.x.0.1

B

254

w.x.y.254

w.x.y.1

C
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