ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن دوره ﻧﺘﻮرکﭘﻼس ) (Network+آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آدرسﻫﺎی IPv4،
) NAT،SNAT، DNATﺑﺨﺶ (18

در ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﻮزش ﻧﺘﻮرکﭘﻼس ﺑﺎ آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ ،آدرسﻫﺎی ﻣﮏ و ﻧﻘﺶ آنﻫﺎ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارﺗﺒﺎط
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
آدرسﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺪﻫﻢ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن و ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺘﻮرک ﭘﻼس ) (Network+اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

ﻗﺎﻟﺐ آدرسﻫﺎی IPv4
ﺑﺨﺶ اول ﯾﮏ آدرس آیﭘﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ و ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ از آدرسﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﺻﻞ روش ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺪوده آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻂ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺨﺶ ﺷﺒﮑﻪ و ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده اﻋﺪادی ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ دارﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮐﻤﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .آدرسﻫﺎی  IPv4ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮐﻼس  A، B، C، Dو  Eﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﺤﺪوده آدرسﻫﺎی
آیﭘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮐﻼسﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﮐﻼسﻫﺎی آدرس آیﭘﯽ
ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ در
دﺳﺘﺮس در ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪ

ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻣﻤﮑﻦ

اﮐﺖ ﺷﺒﮑﻪ

ﮐﻼس

 16ﻣﯿﻠﯿﻮن

126

x.y.z to 126.x.y.z.1

A

65,000

16,000

x.y to 191.255.x.y.128.0

B

254

 2ﻣﯿﻠﯿﺎرد

x to.192.0.0
223.255.255.x

C

 x، yو  zدر ﯾﮏ آدرس آیﭘﯽ ﺑﯿﺎنﮔﺮ اﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎ روی ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻼسﻫﺎی  A، Bو  Cدر ﺑﺨﺶ ﺷﺒﮑﻪ و ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ :آزﻣﻮن ﻧﺘﻮرکﭘﻼس از ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻼس ﻫﺮ آدرس آیﭘﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪول ﺑﺎﻻ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﯾﮏ آدرس آیﭘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ آدرس ﺑﻪ ﭼﻪ
ﮐﻼﺳﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد.
ﮐﻼس  A، Bو  Cآدرسﻫﺎی آیﭘﯽ ﻣﺠﺎز در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روی ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ
آنﻫﺎ آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن از آنﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ روی ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮدش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺷﺒﮑﻪای
ﮐﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد .آﯾﺎﻧﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ از آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ زﯾﺮ در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
• 10.0.0.0 through 10.255.255.255
• 172.16.0.0 through 172.31.255.255

• 192.168.0.0 through 192.168.255.255
آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ ﮐﻼسﻫﺎی  Eو  Dﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آدرسﻫﺎی ﮐﻼس  Dاز اﮐﺖ  224آﻏﺎز
ﺷﺪه و ﺑﻪ اﮐﺖ  239ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﭼﻨﺪﺑﺨﺸﯽ ) (multicastﮐﻪ در آن ﯾﮏ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﭘﯿﺎﻣﯽ را ﺑﺮای ﭼﻨﺪ
ﻣﯿﺰﺑﺎن دﯾﮕﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮏ ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ وﯾﺪوﯾﯽ
را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ .آدرسﻫﺎی ﮐﻼس  Eﮐﻪ از اﮐﺖ  240آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ اﮐﺖ 254
اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﺟﺴﺖوﺟﻮ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ ﮐﻪ در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺧﺎص ﭘﺮوﺗﮑﻞ  TCP/IPدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ روی ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد

آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ

از ﺳﻮی ﭘﺮدازهﻫﺎی ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ  TCP/IPﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﻪ ﭘﺨﺸﯽ
) (broadcastاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﻪﭘﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه
255.255.255.255
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ارﺳﺎل ﮐﺮده ﮐﻪ در اﺻﻼح ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ آن
ﻫﻤﻪﭘﺨﺸﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ255.255.255.255 .
127.0.0.1
ﺑﺮای ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﯾﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ آدرس
through
 loopbackﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
127.255.255.254
169.254.0.1
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ آدرس آیﭘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ) (APIPAزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ
through
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮای  DHCPﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ از آدرس  IPv4ﮐﻪ
ﺳﺮور  DHCPاراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ169.254.255.254 .
ﻧﮑﺘﻪ :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ روﺗﺮ و از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ آدرس ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻟﺤﺎط ﻓﻨﯽ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﻪﭘﺨﺸﯽ ارﺳﺎل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ داﻣﻨﻪ ﻫﻤﻪﭘﺨﺸﯽ ) (broadcast domainﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .در ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ روﺗﺮﻫﺎ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻫﻤﻪﭘﺨﺸﯽ را
ﻓﻮروارد ﻧﮑﺮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮز ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ :در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ در آزﻣﻮنﻫﺎی ﻧﺘﻮرکﭘﻼس ﺑﻪ  APIPAاﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﭘﻮﯾﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎن )(DHCP
آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ اﯾﺴﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﺳﺘﯽ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮور ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی
ﭘﻮﯾﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻫﺮ زﻣﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ ﭘﻮﯾﺎ را ﻋﻬﺪهدار اﺳﺖ .از
آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﯾﺴﺘﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺳﺨﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﻮﯾﺎی ﺧﻮدﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﯾﮏ ﺳﺮور ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﭘﻮﯾﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎن
ﻫﺮ ﻧﺮماﻓﺰار ﺳﺮور  DHCPﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺷﻤﺎ ﻃﯿﻔﯽ از آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم
داﻣﻨﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﭘﻮﯾﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎن ) (DHCP scopeﺷﻬﺮت دارﻧﺪ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻼﯾﻨﺖ ﻫﺮ زﻣﺎن
درﺧﻮاﺳﺖ آدرس آیﭘﯽ را دادﻧﺪ ،اﯾﻦ آدرسﻫﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮی از
ﻣﯿﺎناﻓﺰار ﯾﮏ روﺗﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮور  DHCPآن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی
 DHCPﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آدرسﻫﺎﯾﯽ آیﭘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزه  192.168.2.100ﺗﺎ  192.68.2.199ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در داﻣﻨﻪ
 DHCPﻗﺮار دارﻧﺪ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی داﻣﻨﻪ ﺷﻬﺮت دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﯾﮏ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن اﺟﺎره ﻧﺎم دارد.
آدرس آیﭘﯽ ﮔﯿﺖوی ﭘﯿﺶﻓﺮض
آدرسﻫﺎی ﺳﺮور اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺎم داﻣﻨﻪ
در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮهﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب آدرس آیﭘﯽ ﮐﻼﯾﻨﺖ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
از  DHCPاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﻫﺮ ﺑﺎر اﺗﺼﺎل ﯾﮏ ﮐﻼﯾﻨﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ آدرس ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺮور  DHCPﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮏآدرس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﮐﻼﯾﻨﺖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،آدرس آیﭘﯽ ﮐﻪ  DHCPﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﻼﯾﻨﺖ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﻣﮏآدرس رزرو ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن  ،MACرزرو ،آیﭘﯽ رزرو ﺷﺪه ﯾﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﭘﻮﯾﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎن
رزرو ﺷﺪه ﺻﺪا زده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﯾﮏ ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺷﺒﮑﻪ در زﻣﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ دارای آدرس ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی روی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آنرا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﮑﻞ زﯾﺮ راﺑﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮای روﺗﺮ  TP-Lick SOHOو ﯾﮏ
ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ دارای آدرس رزرو ﺷﺪه  192.168.2.200اﺳﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ :دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ آدرس آیﭘﯽ رزرو ﺷﺪه ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ آدرس آیﭘﯽ اﯾﺴﺘﺎ/ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮏ آدرس آیﭘﯽ رزرو ﺷﺪه
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻼﯾﻨﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ آدرس آیﭘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺳﻮی  DHCPﺑﻪ ﮐﻼﯾﻨﺖ واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ
آدرس آیﭘﯽ ﺛﺎﺑﺖ روی ﺧﻮد ﯾﮏ ﮐﻼﯾﻨﺖ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﮐﻼﯾﻨﺖ در وﻫﻠﻪ اول ﻫﯿﭻﮔﺎه از DHCP
درﺧﻮاﺳﺖ آدرس آیﭘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻼﯾﻨﺖ روی ﺷﺒﮑﻪ دارﯾﺪ ﮐﻪ آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ ﺛﺎﺑﺘﯽ دارﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ
روی ﺳﺮور  DHCPﯾﮏ ﻣﺤﺪودﯾﺖ آیﭘﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺮور ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ آدرسﻫﺎ
را در زﻣﺎن ﺗﺨﺼﯿﺺ آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﺪ.
در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻟﯿﻨﻮﮐﺴﯽ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ وﯾﺮاﯾﺶ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨﯽ ،ﻧﺮماﻓﺰار  DHCPرا ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﯾﮏ
ﺳﺮور  DHCPدر ﯾﮏ ﺗﻮزﯾﻊ ﻟﯿﻨﻮﮐﺴﯽ در ﻓﺎﯾﻞ  dhcpd.confو در ﭘﻮﺷﻪ  etc / dhcp /ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﮑﻞ زﯾﺮ اﯾﻦ
ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨﯽ را درون وﯾﺮاﯾﺸﮕﺮ ﻣﺘﻨﯽ  vimدر ﻣﺤﯿﻂ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﮐﺎراﮐﺘﺮ  #در اﺑﺘﺪای ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻄﻮط ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺤﺪوده

آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻼﯾﻨﺖﻫﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه در ﺑﺎزه  10.254.239.10ﺗﺎ  10.254.239.20ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ در
ﻣﺠﻤﻮع  11آدرس آیﭘﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد DHCP ..ﺑﺮای ﺳﺮورﻫﺎی  IPv4در ﭘﻮرت  67آﻣﺎده اﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﮐﻼﯾﻨﺖﻫﺎی  DHCPv4ﻧﯿﺰ روی ﭘﻮرت  68آﻣﺎده درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از  DHCPروی
 IPv6ﮐﻪ  DHCPv6ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺮورﻫﺎی  DHCPاز ﭘﻮرت  546ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﮐﻼﯾﻨﺖﻫﺎ از ﭘﻮرت
 547ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ واﮐﻨﺶﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺮﺟﻤﻪ/ﺑﺮﮔﺮدان آدرس
ﺑﺮﮔﺮدان ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ ) (NATﺳﺮﻧﺎم  Network Address Translationﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪ از روﯾﮑﺮد ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ آیﭘﯽ ﯾﺎ ﺷﻤﺎره درﮔﺎهﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﻤﺎره درﮔﺎهﻫﺎی  TCP/UDPﮐﻪ
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی آیﭘﯽ از آنﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ دﻻﻟﺖ دارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮﮔﺮدان ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺪاد آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﯿﺖوی ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ و
ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ روی ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪای دﯾﮕﺮ ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﺑﻪ
آدرسﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ آیﭘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺮﮔﺮدان آدرس ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺗﮑﻨﯿﮏ  NATﺿﻤﻦ آنﮐﻪ ﯾﮏ
آدرس آیﭘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ دارد.
ﮔﯿﺖوی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﭘﺸﺖ ﯾﮏ آدرس ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ .ﮔﯿﺖوی ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ارﺳﺎﻟﯽ از ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار دارد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن
ﻧﺸﺎﻧﯽ درﮔﺎه ) (PATﺳﺮﻧﺎم  Port Address Translationﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ درﮔﺎه  TCPﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺸﺴﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ و ﯾﮏ ﻣﯿﺰﺑﺎن روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار دارد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺰﺑﺎن روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ .ﮔﯿﺖوی از  PATﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

دو ﻧﻮع ﺑﺮﮔﺮدان ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از وﺟﻮد آنﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

ﺑﺮﮔﺮدان ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺴﺘﺎ/ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺎﻧﯽ آدرس ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺒﺪا ) (SNATﺳﺮﻧﺎم Static
Network Address Translation or Source Network
در اﯾﻦ ﻣﺪل ﮔﯿﺖوی ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺰﺑﺎن درﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﮏ آدرس آیﭘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻮﭼﮏ از ﯾﮏ آدرس آیﭘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﻔﺮد ﮐﻪ  ISPاز ﻃﺮﯾﻖ  SNATﺑﻪ
آنﻫﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮﮔﺮدان آدرس ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ) (DNATﺳﺮﻧﺎم Destination Network Address Translation
ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده آدرس ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ درون ﺷﺒﮑﻪای ﻗﺮار دارد و ﯾﮏ آدرس آیﭘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ از

ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ آن ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﺮای ﯾﮏ آدرس آیﭘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﻪ روﺗﺮی ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ  DNATرا ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آدرس آیﭘﯽ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ آدرس آیﭘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ درون
ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺮار دارد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦﺟﺎ ،روﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ در آن آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻣﯿﺰﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درون ﺷﺒﮑﻪ در آن ﻗﺮار دارﻧﺪ را ﻧﮕﻪداری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﻠﮑﺮدی دو ﻣﺪل  SNATو  DNATرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

 SNATآدرسﻫﺎی آیﭘﯽ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ )ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ( را در ﺳﺮآﯾﻨﺪ آیﭘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و
ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
 DNATآدرس آیﭘﯽ ﭘﯿﺎمﻫﺎی واردﺷﻮﻧﺪه را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ DNAT .اﻏﻠﺐ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ را
روی ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺒﮑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮورﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻬﺘﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎده در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  DNATروﺗﺮ ،ﺑﻪ ﯾﮏ وبﺳﺮور ﺑﺮای
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻪداری ﺳﺮور اﺻﻠﯽ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ آدرس آیﭘﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.

ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺑﺮﮔﺮدان آدرس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از NAT
ﺑﺮای ﮔﯿﺖویﻫﺎی ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺳﺎده ﻫﻤﭽﻮن روﺗﺮﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺑﺮﮔﺮدان آدرس ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺷﻮﯾﺪ  NATروﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻤﺎم آن ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای ﮔﯿﺖویﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﭽﻮن روﺗﺮﻫﺎی
ﺳﯿﺴﮑﻮ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﺎ ﺳﺮور ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ،ﺷﻤﺎ ﻧﺮماﻓﺰار  NATرا از ﻃﺮﯾﻖ وﯾﺮاﯾﺶ ﺟﺪول ﺑﺮﮔﺮدان  NATﮐﻪ روی
دﺳﺘﮕﺎه ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ از وبﺳﺮوری ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺖ .در ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی دارای ﯾﮏ آدرس آیﭘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ
 69.32.208.74ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ آدرس ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨﯽ ﺳﺎده در ﻣﺤﯿﻂ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ/وﯾﺮاﯾﺶ ﺟﺪول ﺑﺮﮔﺮدان  DNATﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ  DNATرا ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ آدرس آیﭘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ  192.168.10.7ﺗﺮاﻓﯿﮏ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وبﺳﺮور ﻫﺪاﯾﺖ
ﮐﻨﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﺧﻂ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﻌﺠﺐ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺘﻨﯽ اﺳﺖ.

اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوه از ﺧﻄﻮط ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ راﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ روﺗﺮ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و راﺑﻂ ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﻧﺎم دارد .ﮔﺮوه دوم راﺑﻂ اﺗﺮﻧﺖ داﺧﻠﯽ روﺗﺮ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻂ آﺧﺮ اﻋﻼم ﻣﯽدارد
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﮐﻼﯾﻨﺖﻫﺎ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ درﺧﻮاﺳﺘﯽ را ﺑﺮای آدرس آیﭘﯽ  69.32.208.7ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آدرس
آیﭘﯽ  192.168.10.7ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ درک ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ در ﯾﮏ ﺟﺪول ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه/ﺑﺮﮔﺮدان از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی زﯾﺮ
ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ:
آدرس آیﭘﯽ راﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ روﺗﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
آدرس آیﭘﯽ راﺑﻂ داﺧﻠﯽ روﺗﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
آدرس آیﭘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
آدرس آیﭘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﮏ وبﺳﺮور ﻓﻌﺎل ﭼﯿﺴﺖ؟
در ﺷﻤﺎره آﯾﻨﺪه آﻣﻮزش ﻧﺘﻮرکﭘﻼس ﺑﻪ ﺳﺮاغ آدرسﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ ﺷﺸﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  IPv6ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ.
ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد در ﻣﻮرد اﯾﻦ آﻣﻮزش و اداﻣﻪ آن را در ﺑﺨﺶ دﯾﺪﮔﺎه در اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻧﻈﺎرت ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان را ﻧﯿﺰ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
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