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 شبکه های کامپیوتری 

خبثرات اتفبقی ثَد کِ ّر دٍ صٌعت را دچبر تحَالت عظین کرد.اکٌَى دیگر هفَْم اتبقی ثب یک کبهپیَتر ثسرگ هپیًَذ کبهپیَتر ٍ 

ثٌبم هرکس کبهپیَتر ، کِ افراد کبرّبیطبى را ثِ آًجب هی آٍرًذ ثِ کلی هٌسَخ ضذُ است.هذل قذیوی کبهپیئتر ثسرگی کِ توبم 

هحبسجبتی سبزهبى را اًجبم هی دّذ ، اکٌَى جبی خَد را ثِ تعذاد زیبدی کبهپیَتر کَچک هتصل ثْن دادُ است.ثِ ایي  کبرّبی

در ٍاقع هٌظَرهبى هجوَعِ ای از کبهپیَتر ّبی ( گفتِ هی ضَد.computer networksسیسٌک ّتب ضجکِ ّبی کبهپیَتری)

 ًذ.هستقل است کِ ثب یک تکٌَلَشی ٍاحذ ثْن هتصل ضذُ ا

ضجکِ ّب هی تَاًذ ثسیبر هتفبٍت ثبضذ.ّوچٌیي ثسیبری از افراد ٍقتی هی ضًٌَذ کِ ایٌترًت یب ٍة ّیچکذام ضجکِ ی کبهپیَتری 

از ضجکِ ّب ٍ ٍة ًیس یک سیستن تَزیع ضذُ است کِ ثر پبیِ ی  ًیست هتعجت هی ضًَذ.ایٌترًت ضجکِ ًیست،ثلکِ ضجکِ ای است

 ایٌترًت کبر هیکٌذ.

 هم با سیستم دو کردن شبکه: 

 هتّصل ّن ثِ ضجکِ کبثل طریق از ًتَاًستٌذ را سیستن دٍ حبل ثِ تب کِ است ضذُ ایجبد هجتذی افراد ثرای آهَزش از قسوت ایي

 یک ثِ ًیبز کبر ایي ثرای کٌین، ضجکِ یکذیگر، ثِ را دٍ ایي هیخَاّین ٍ دارین ٍاقعی سیستن دٍ کِ هیگیرین ایي ثر را فرض.کٌٌذ

 VMware هبًٌذ هجبزی، افسار ًرم ثب الجتِّ ثبضیذ، داضتِ اختیبر در را کبثل ایي اهیذٍارم کِ دارین RG54 سَکت ثب ضجکِ کبثل

workstation یب Hyper-V کٌیذ ضجکِ هجبزی صَرت ثِ را آًْب ٍ ایجبد سیستن دٍ هیتَاًیذ. 

 
 ٍجَد اهرٍزی سیستوْبی اکثر در ٍ است ضجکِ پَرت یک دارای کِ هیکٌیذ هطبّذُ را سیستن یک پطت قسوت ثبال، ضکل در

 ٍارد هیتَاًیذ کبر ایي از ثعذدّیذ، قرار خَد رٍثرٍیی سیستن در را دیگر کبثل ٍ پَرت ایي در را ضجکِ کبثل ثبیذ ضوب دارد،

 آیکَى رٍی ثر اثسار ًَار راست سوت در ضذیذ ٍیٌذٍز ٍارد کِ زهبًی.کٌیذ آغبز را دّی آدرس عولیّبت ٍ ضَیذ سیستن

Network ی گسیٌِ ٍ کٌیذ راست کلیک Open Network….کٌیذ اًتخبة را. 
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 .کٌیذ کلیک است، Local Area Connection پیطفرض صَرت ثِ کِخَد ی ضجکِ کبرت ًبم رٍی ثر صفحِ ایي در

 
 را IPV5 ی گسیٌِ ًظر، هَرد لیستاز ثعذ ی صفحِ در ٍ کٌیذ کلیک properties رٍی ثر اٍّل ی صفحِ در ٍ قسوت ایي در

 .کٌیذ کلیک Properties رٍی ثرٍ اًتخبة
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 کٌیذ، ٍارد رٍثرٍ ضکل هبًٌذ ثِ ، IP آدرس یک ٍ کٌیذ اًتخبةرا Use the following Ip address ی گسیٌِ قسوت، ایي در

 پیص هطکلی تب کٌیذ ٍارد 1.1.161.1.1 ثبیذ رٍثرٍ سیستن در کردیذ ٍارد 1.1.161.1.1 سیستن، ایي در اگر ثبضیذ داضتِ تَجِّ

 .ثبضیذ داضتِ تَجِّ.کٌیذ کلیک OK رٍی ثر کبر ایي از ثعذ ًیبیذ،

 
 ، start هٌَی در کبر ایي ثرای کِ کٌیذ فعّبل غیر ًیسرا آًْب Firewall سرٍیس ثبیذ دادیذ آدرس سیستن، دٍ ّر ثِ ایٌکِ از ثعذ

 .دّیذ اًجبم سیستن دٍ ّر در را کبر ایي.کٌیذ اجرا رٍثرٍ ضکل هبًٌذ ثِ را ٍآى جستجَرا Firewall سرٍیس
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 .ضَیذ Turn Windows Firewall on or off ٍارد قسوت ایي در

 
 دادُ اًجبم درستی ثِ را قجل تٌظیوبت اگر ضَد، خبهَش فبیرٍال تب دّیذقرار Turn Off رٍی ثر را قسوت دٍ ّر صفحِ، ایي در

 .کٌٌذ پیذارا ّوذیگر هیتَاًٌذ راحتی ثِ سیستن دٍ ثبضیذ،

 


