دو آدرس ﻣﻬﻢ در روﺗﺮﻫﺎ

ﭼﮕﻮﻧﻪ آدرس آیﭘﯽ روﺗﺮ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ

روﺗﺮﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ دو آدرس آیﭘﯽ دارﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ ﺑﺮای آدرس ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎه در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﻠﯽ و دﯾﮕﺮی آدرس
آیﭘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻬﻬﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ آدرسﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد.

ﭼﮕﻮﻧﻪ آدرس آیﭘﯽ ﺧﺎرﺟﯽ روﺗﺮ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ

آدرس آیﭘﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ روﺗﺮ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روﺗﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻣﻮدم ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ آدرس را ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮی آیﭘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب
ﻣﺜﻞ  IP Chickenو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از داﺧﻞ ﺧﻮد روﺗﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.

ﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ آدرس آیﭘﯽ در اﻏﻠﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن روﺗﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ ،در روﺗﺮﻫﺎی ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آدرس آیﭘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﺻﻔﺤﻪ  Statusدر ﺑﺨﺶ  Internetﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .روﺗﺮﻫﺎی ﻧﺖﮔﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ
اﯾﻦ آدرس را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  Internet Port IP Addressﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﻪ > Maintenance
 Router Statusﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

ﭼﮕﻮﻧﻪ آدرس آیﭘﯽ ﻣﺤﻠﯽ روﺗﺮ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ

روﺗﺮﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض از ﯾﮏ آدرس ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آدرس آیﭘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
آدرس ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪلﻫﺎی ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان آن را از اﺳﻨﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ آدرس آیﭘﯽ را در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت روﺗﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﻏﻠﺐ روﺗﺮﻫﺎی ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ اﯾﻦ
آدرس ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  Local IP Addressدر ﺻﻔﺤﻪ  Setup > Basic Setupدر اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﯾﮏ
روﺗﺮ ﻧﺖﮔﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آن را ﺑﺎ ﻧﺎم  Gateway IP Addressدر ﺻﻔﺤﻪ  Maintenance > Router Statusﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد.
در اداﻣﻪ آدرس آیﭘﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻄﺮح روﺗﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد:
روﺗﺮﻫﺎی  Linksysﻣﻌﻤﻮﻻ از  192.168.1.1ﺑﺮای آدرس داﺧﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
روﺗﺮﻫﺎی  D-Linkو  NETGEARاﻏﻠﺐ آدرس  192.168.0.1را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
روﺗﺮﻫﺎی  Ciscoاز آدرسﻫﺎی  192.168.1.254 ,192.168.10.2ﯾﺎ  192.168.1.1اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از روﺗﺮﻫﺎی  Belkinو  SMCآدرس  192.168.2.1را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
روﺗﺮﻫﺎی  U.S. Roboticsاز  192.168.123.254اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارﻧﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت روﺗﺮ اﯾﻦ آدرس آیﭘﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻼف
ﺳﺎﯾﺮ آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت دورهای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آدرس آیﭘﯽ
ﺧﺼﻮﺻﯽ روﺗﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ

آدرس آیﭘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻄﻮر دورهای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
) (ISPﺑﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آدرسﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ ﯾﺎ داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ آدرسﻫﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
آدرسﻫﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻋﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آدرسﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ  IPv4اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ IPv6 .ﺟﺪﯾﺪ از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ از ﺧﯿﻠﯽ از ﺟﻬﺎت ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻒ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ (Simple Network Management Protocol (SNMP
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ روﺗﺮﻫﺎ و ﺧﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ.
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