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 7ي يیىديس   xpکتاب آمًسش شثکٍ تا يیىديس 

قاتل استفادٌ تزای عالقمىدان تٍ یادگیزی اوًاع شبثکٍ اس ممهبٍ شبثکٍ تبیه     

کامپیًتز ي لح تاج ي یا شثکٍ کزدن تعداد سیاد سیستم مثل شثکٍ کزدن کافی 

 وت 

 امیديرایم کٍ مطالة ارائٍ شدٌ درایه کتاب مًرد رضایت شما قزار تگیزد.

 www.asdownload.netسایت:وشاوی 

 www.facebook.com/asdownloadوشاوی ما در فیس تًک:  
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 آمًسش راٌ اوداسی شثکٍ  

 

صبورت دبذ    اتتذا اس اتصال سخت افشاری کامپیوتز ها ، سالم تودن تجهیشات سخت افشاری شثکه و نصة تودن درایور کارت شبثکه امییابان دیبذا کایبذ و در     

 . سخت افشاری ، مزاحل سیز را دنثال کایذوجود ایزاد 

 Windows XP تىظیمات شثکٍ در

 

 : تىظیمات وام کامپیًتز ي گزيٌ کاری

 . را انتخاب نیاییذ System را انتخاب نیاییذ سپس گشیاه Control Panel گشیاه Start اس ماوی1 -

 

 . کلیک نیاییذ Change... تز روی دکیه مزاجعه نیوده و Computer Name ته سزتزگ2 -

www.asdownload.net 
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 . نا  گزوه کاری را وارد نیاییذ Workgroup یک نا  غیز تکزاری و تزجیحا کوتاه وارد کزده ، و در قسیت Computer Name در قسیت3 -

 تایذ در تیا  سیستم ها یکسان تاشذنا  گزوه کاری 

 . 
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 . کایذ Restart نیوده و سیستم راکلیک  OK سپس تزای ادیال تغییزات تز روی دکیه

 : TCP/IP تىظیمات

 . را انتخاب نیاییذ Network Connections را انتخاب نیاییذ سپس گشیاه Control Panel گشیاه Start اس ماوی  4-

 

 . را انتخاب نیاییذ Properties گشیاه و  کلیک راست کایذ (Local Area Connection) تز روی آیکن شثکه5 -

 

 : تایذ گشیاه های سیز وجود داشته و تیک دار شذه تاشاذ This Connection uses the following items در قسیت6 -
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- Client for Microsoft Networks 

- File and Printer Sharing for Microsoft Networks 

- Qos Packet Scheduler 

 . تیک دار می تاشاذ اما اگه تز روی سیستم شیا وجود نذاشتاذ آنها را نصة کایذتیا  این گشیاه ها ته صورت دیش فزض وجود دارنذ و 

 

 

  کلیلک نیاییذ Properties را انتخاب و تز روی دکیه Internet Protocol (TCP/IP) سپس گشیاه

 

را مثب    Default gateway و IP address  ،Subnet mask را انتخباب نیاییبذ و   Use the following IP address در ایبن قسبیت گشیابه   7 -

 : تصاویز سیز وارد نیاییذ
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 سیستم مدیز شثکٍ سزير

 

 

 

 .را خالی تگذاریذ Default gateway در سیستم مذیز شثکه کادر

 )سیستم ایستگاٌ َا )کالیىت َا
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 . وارد کایذسیستم مذیز شثکه را  IP address سیستم ایستگاه ها تایذ Default gateway در کادر

Subnet mask ( 2555255525552در تیا  سیستم ها یکسان است( . 

 : ایستگاه ها را ته تزتیة افشایش دهیذ IP address قسیت آخز

 : کامپیوتز دیگز داشته تاشیم 3تزای مثال اگز ته غیز اس سزور 

 : سزور

IP address : 192.168.0.1 

Subnet mask : 255.255.255.0 

Default gateway :  چیشی در این قسیت وارد نیی کایم 

 

 : 1کالیات 

IP address : 192.168.0.2 

Subnet mask : 255.255.255.0 

Default gateway : 192.168.0.1 

 

 : 2کالیات 

IP address : 192.168.0.3 

Subnet mask : 255.255.255.0 

Default gateway : 192.168.0.1 

 

 : 3کالیات 

IP address : 192.168.0.4 

Subnet mask : 255.255.255.0 

Default gateway : 192.168.0.1 

 . و ته هیین تزتیة امالدات را تز روی تیا  ایستگاه هایتان وارد نیاییذ

IP address سیستم ها تایذ غیز تکزاری تاشذ . 
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 Windows 7 تىظیمات شثکٍ در

 : تىظیمات اشتزاک گذاری

 . را انتخاب نیاییذ Network and Internet را انتخاب نیاییذ سپس گشیاه Control Panel گشیاه Start اس ماوی1  -

 

 . را انتخاب نیاییذ Network and Sharing Center گشیاه2 -
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 . را انتخاب نیاییذ Choose homegroup and Sharing option گشیاه3  -

 

 . انتخاب نیاییذ را Change advanced sharing settings... گشیاه4 -

 

 . کلیک نیاییذ Save changes در این قسیت گشیاه ها را ماناذ تصویز تاظیم و تز روی دکیه5 -
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 : تىظیمات وام کامپیًتز ي گزيٌ کاری

 . را انتخاب نیاییذ Properties کلیک راست نیوده و گشیاه Computer تز روی گشیاه start اس ماوی6 -

 

 . کلیک نیاییذ Change settings تز روی متن7 -
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 . کلیک نیاییذ Change... مزاجعه نیوده و تز روی دکیه Computer Name ته سزتزگ8 -

 

 . نا  گزوه کاری را وارد نیاییذ Workgroup یک نا  غیز تکزاری و تزجیحا کوتاه وارد کزده ، و در قسیت Computer Name در قسیت9 -
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 . سیستم ها یکسان تاشذنا  گزوه کاری تایذ در تیا  

 

 . کایذ Restart کلیک نیوده و سیستم را OK سپس تزای ادیال تغییزات تز روی دکیه

 

 : TCP/IP تىظیمات

 . کلیک نیاییذ  Local Area Connection شویذ و مطات  تصویز تزوی گشیاه Network and Sharing Center مجذدا وارد تخش10 -
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 . کلیک نیاییذ Properties تز روی دکیه11 -

 

 : تایذ گشیاه های سیز وجود داشته و تیک دار شذه تاشاذ This Connection uses the following items در قسیت -12

- Client for Microsoft Networks 

- File and Printer Sharing for Microsoft Networks 

- Qos Packet Scheduler 

 . ته صورت دیش فزض وجود دارنذ و تیک دار می تاشاذ اما اگه تز روی سیستم شیا وجود نذاشتاذ آنها را نصة کایذتیا  این گشیاه ها 
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 . کلیلک نیاییذ Properties را انتخاب و تز روی دکیه Internet Protocol (TCP/IP) سپس گشیاه

را مثب    Default gatewayو  IP address  ،Subnet mask نیاییبذ و را انتخباب   Use the following IP address در ایبن قسبیت گشیابه    -13

 : تصاویز سیز وارد نیاییذ

 (:سیستم مدیز شثکٍ )سزير
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 . را خالی تگذاریذ Default gateway در سیستم مذیز شثکه کادر

 

 (:سیستم ایستگاٌ َا )کالیىت َا

 

 . سیستم مذیز شثکه را وارد کایذ IP address سیستم ایستگاه ها تایذ Default gateway در کادر

Subnet mask ( 2555255525552در تیا  سیستم ها یکسان است) . 

 : ایستگاه ها را ته تزتیة افشایش دهیذ IP address قسیت آخز

 : کامپیوتز دیگز داشته تاشیم 3تزای مثال اگز ته غیز اس سزور 

 : سزور

IP address : 192.168.0.1 

Subnet mask : 255.255.255.0 

Default gateway :  چیشی در این قسیت وارد نیی کایم 

 

 : 1کالیات 

IP address : 192.168.0.2 

Subnet mask : 255.255.255.0 

Default gateway : 192.168.0.1 
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 : 2کالیات 

IP address : 192.168.0.3 

Subnet mask : 255.255.255.0 

Default gateway : 192.168.0.1 

 

 : 3کالیات 

IP address : 192.168.0.4 

Subnet mask : 255.255.255.0 

Default gateway : 192.168.0.1 

 . و ته هیین تزتیة امالدات را تز روی تیا  ایستگاه هایتان وارد نیاییذ

IP address سیستم ها تایذ غیز تکزاری تاشذ . 

استفاده می کایذ ، احتیاال تا داجزه ای ماناذ تصویز سیز مواجه خواهیذ شذ کبه تایبذ مجبوس اشبتزا       Internet Securityاگز اس نز  افشار های امایتی ماناذ 

 . شثکه را صادر کایذ

 

 : یادايری وکات مُم

 . متفاوتی داشته تاشاذ IP address هیه سیستم ها تایذ نا  و1 –

  یکسان داشته تاشاذ Subnet mask هیه سیستم ها تایذ گزوه کاری و2 -
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