
 فرق بین آی پی استاتیک وداینامیک در چیست؟

Static IP آی پی استاتیک چیست ؟ 

شما ثابت است و هیچ وقت تغییر نمی کند. معموال هنگام خرید سرویس های گرانقیمت اینترنت به  IPاز اسمش پیداست. 
 را شخصا هم می توانید بخرید. Static IPداده می شود.  Bandwidthهمراه 

اگر آی پی به صورت استاتیک باشد هر وقت که کامپیوتر شما به شبکه وصل گردد همیشه دارای یک آی پی مشخص و ثابتی 
 خواهد بود. گفتم که برای خرید سرویس های اینترنتی گرانقیمت آی پی ثابت می توان همراه سرویس خرید.

Dynamic IP چیست؟ آی پی دینامیک یا پویا 

به شبکه اینترنت وصل شوید می  Dial upا هر بار اتصال به شبکه آی پی شما تغییر می کند. مثال اگر با آی پی متغیر است. ب
که از آن سرویس اینترنت دارید یک تعداد  ISPتغییر می کند. دلیلش هم ساده است.  IPبینید که در هر بار اتصال به اینترنت 

همیشه به اینترنت متصل نیست و بنابراین  Userابت داشته باشد چون آن ث IPیک  Userدارد و الزم نیست برای هر  IPمحدودی 
های خریداری شده را  IPوقتی اتصال خود را از اینترنت قطع می کند می تواند آن آی پی را به فرد دیگری بدهد. برای همین 

 کرد.ها ، بشود از آنها استفاده  Userقرار می دهند تا در هر بار اتصال  IP Poolداخل یک 

 در شبکه داخلی شرکتها :

با توجه به اینکه در شرکتهای بزرگ که تعداد کالینت ها بیشتر از اندازه ای است که بتوان به راحتی آدرس آنها را به خاطر سپرد و 
 ختصاصبرنامه ریزی کرد از آدرس آی پی دینامیک استفاده می شود که سرور به صورت خودکار یک آدرس را به کامپیوتر کالینت ا

 DHCPمی دهد و تمام مدیریت به عهده کامپیوتر سرور است و باعث راحتی کار می شود. برای استفاده از این قابلیت الزم است 
 فعال باشد.

ها باید با تعداد کالینت ها برابر باشد. IPشود و بنابراین تعداد  setآی پی استاتیک باید به صورت دستی روی کالینت ها تنطیم و 
ها نسبت به کالینت  IPو سایر تنظیمات بصورت اتوماتیک روی کالینت ها ست شود و نیزتعداد  IPجاهایی که نیاز است  ولی در

 استفاده می شود . DHCPها کمتر است از سرویس 

ip valid و آی پی invalid چیست ؟ 

وجود  Publicو  Validاستفاده کنیم. یعنی فرقی بین  privateو  publicاز  invalidو  validشاید بهتر بود از ابتدا به جای اصطالحات 
)یکتا( هستند و بایستی بابت آنها پول پرداخت کنید. حاال یا پول را نقدا پرداخته  Uniqueو  Validهای اینترنتی که  IPندارد. مثل 

های Ipداشته باشید .  Valid IPباید  از شما گرفته اند. برای اتصال به اینترنت حتما Bandwidthاید و یا بابت دریافت پهنای باند 
 می شوند، یعنی از همه جا قابل دسترسی هستند routeدر شبکه اینترنت  publicمعتبر )ولید( یا 

IP  هایPrivate  یا خصوصی یاInvalid  که درRFC1918  تعریف شده اندIP  هایی هستند که در اینترنت کار نمی کنند و روی
 کرد. اینها معموال برای استفاده در شبکه های داخلی تعریف شده اند. setن آنها را ( هم نمی توا hostهاست ) 

 رنج و محدود این آی پی ها عبارت است از:

01.1.1.1-01..11..11..11 
0...01.1.1-0...50..11..11 

0...011.1.1-0...011..11..11 
 

( داشته باشید یعنی می خواهید بخشی از شبکه  mail serverپس بنابراین وقتی می خواهید یک وب سرور یا میل سرور ) 
 ( سایت تان انتشار دهید Domainاینترنت شوید باید آی پی ولید یا همان پابلیک داشته باشید تا بتوانید آن را بر روی دامنه ) 

 


