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IP چیست و چه کاربردی دارد؟ 

 

دًیای تکٌَلَطی پش اص ًاضٌاختِ ّایی است کِ ّش کذام اص ها تٌْا تَاًستِ این تخص کَچکی اص آى سا دسک یا تجشتِ کٌین، ّش 

هاى سا تِ کاٍش ٍا هی داسًذ، ػشغِ ٍب سٍص تا ػثاسات ٍ پذیذُ ّای جذیذی سٍتشٍ هی ضَین کِ ًاخَدآگاُ رّي جستجَگش

ًیض تِ ػٌَاى صیش هجوَػِ ای اص ایي دًیای پٌْاٍس، ًاگفتِ ّا ٍ ًاضٌاختِ ّای صیادی هی تَاًذ دس خَد تِ غَست ًْفتِ داضتِ 

لؼِ کشد ٍ تاضذ کِ داًستي توام آًْا ًِ الصم است ٍ ًِ هقذٍس، اها تشخی اص هَاسد سا هی تَاى تِ ػٌَاى داًص ػوَهی ٍب، هغا

 !چیست ٍ چِ کاستشدی داسد ip تِ خاعش سپشد، اص ایي سٍ دس ایي هغلة قػذ داسین دس حذ اهکاى تپشداصین تِ ایٌکِ

IP (کِ آى سا )آی پی IP address ّن هی گَیٌذ دس ٍاقغ هخفف ػثاست Internet Protocol address  یا

یک سشی اػذاد تا قاػذُ، تِ ّش ٍسیلِ ای )اػن اص کاهپیَتش، آدسس ّای پشٍتکل ایٌتشًت )ضثکِ جْاًی( است کِ تِ غَست 

دس ٍاقغ یک ضواسُ ضٌاسایی یکتا تشای  IP ضَد، هی دادُ اختػاظ ضَد، هتػل ٍب ضثکِ تِ کِ( …تلفي ّوشاُ، چاپگش ٍ

ِ هی یک استثاط تحت ٍب است کِ تا آى کاهپیَتشّای هختلف )یا سشٍسّای هختلف( دس ضثکِ گستشدُ ٍب اص ّن ضٌاخت

 تَجِ تایذ الثتِ است، پیگیشی ٍ ضٌاسایی قاتل …ضًَذ، تذیي تشتیة هَقؼیت جغشافیایی کاستش، اعالػات اتػال تِ ضثکِ ٍ

 Internet service یا ISP) اختػاظ دادُ ضذُ تَسظ سشٍیس دٌّذُ خَد IP اص خاًگی کاستشاى تیطتش کِ ًوَد

provider) استفادُ هی کٌٌذ، لزا IP ضواسُ اختػاظ دادُ ضذُ تَسظ ضشکت خذهات دٌّذُ ایٌتشًت  آًاى دس ٍاقغ

ضوا دس ّش تاس اتػال تِ ایٌتشًت  IP ّا سا تشای اتػال دس اختیاس داسد، اص ایي سٍ IP است کِ هؼوَال تؼذاد ٍ سشی خاغی اص

http://www.bloghelp.ir/ip-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f
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ّذ تَد، چَى ضوا خَا ISP هوکي است تغییش کٌذ، ٍلی کطَس، ًام ٍ هَقؼیت جغشافیایی سشٍیس دٌّذُ ضوا ّواى اعالػات

 .اص یکی اص کاًال ّا ٍ ضواسُ ّای اتػال آى ضشکت استفادُ هی کٌیذ

  

ّای ًسخِ  IP .اص لحاػ تشسسی ساختاسی، دٍ ًَع آی پی ٍجَد داسد. یکی آی پی ًسخِ چْاس ٍ دیگشی آی پی ًسخِ ضص

دس ّش قسوت ًیض هی تَاى اص یک ػذد  چْاس اص چْاس قسوت هجضا تطکیل هی ضًَذ کِ تیي آًْا یک ًقغِ ).( قشاس هی گیشد،

 ۴۶.۲۱.۸۸.۱۶۶هی ضَد، تِ عَس هثال:  ۲۵۵تا  ۰سقوی استفادُ کشد کِ ضاهل  ۳تا  ۱

تِ ایي تشتیة ّش ٍسیلِ ای کِ تِ ایٌتشًت هتػل هی ضَد، داسای یک ضواسُ ضٌاسایی خاظ ٍ یکتا است کِ هَقؼیت آى سا 

تشسذ کِ کطَس ٍ هَقؼیت کاستش سا چگًَِ اص ضواسُ آی پی آى تذست هی هطخع هی کٌذ، اها ضایذ ایي سَال تِ رٌّتاى 

اص دٍ قسوت تطکیل ضذُ است، قسوت هشتَط تِ ضثکِ یا سشٍس ٍ قسوت هشتَط  IP آٍسًذ؟ پاسخ ایي است کِ اعالػات ّش

تِ ضوا  تاضذ کِ ISP هوکي است ًطاًگش IP تِ ٍسیلِ ای کِ تِ ضثکِ هتػل است، تِ عَس هثال سِ قسوت اٍل یک

 آى تِ کِ است ای ٍسیلِ ضواسُ ًطاًگش آخش ػذد ٍ( … – ضاتل –سشٍیس ایٌتشًت اسائِ هی دّذ )هثل پاسس آًالیي 

هتفاٍت تِ ضکل ًوًَِ اص یک سشٍیس دٌّذُ ایٌتشًت داضتِ  IP چٌذ است هوکي لزا است، ضذُ هتػل دٌّذُ سشٍیس

 ۴۶.۲۱.۸۸.۱۶۸ – ۴۶.۲۱.۸۸.۱۶۷ – ۴۶.۲۱.۸۸.۱۶۶تاضین: 

اص آًجایی کِ اعالػات سشٍیس دٌّذُ ایٌتشًت ٍ هالک حقیقی آی پی دس هٌثغ سسوی ٍ تیي الوللی اسائِ دٌّذُ هجَص  

 International Company for the Assignment of Names and) یا ICANN آدسس ّای ایٌتشًتی

Numbers)  اعالػات هطتشکیي ًیض دسثثت ضذُ است، لزا َّیت آى ًیض هطخع ٍ دس دستشس است ٍ اص عشفیISP 

هَجَد است، لزا اگش ضشایظ اقتضاء کٌذ، هی تَاى هَقؼیت دقیق کاستش سا هطخع کشد . تایذ تَجِ داضت کِ تا ّش تاس اتػال 

ضوا تِ ایٌتشًت ٍ یا سٍضي ٍ خاهَش کشدى دستگاُ هَدم ، تِ غَست اتَهاتیک یکی اص آی پی ّای آصاد ضذُ تِ ضوا 

دس ایي ًَع  IP هَسد ًظش تِ فشد دیگشی اختػاظ دادُ ضَد، لزا IP ذ ٍ تا قغغ اتػال، هوکي استاختػاظ پیذا هی کٌ

خَد، یک ضواسُ ّویطگی ًیست ٍ دس ّش اتػال هؼوَال هتفاٍت خَاّذ تَد )تِ ایي ًَع آی پی ّا تِ اغغالح دایٌاهیک هی 

 .گَیٌذ
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