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 مقدمه:

علن کاهدیَزش علن ًَیٌی کِ جْاى سا دس صیش خای خَد قشاس داد ، تِ عَسی کِ حاال ّشکسی یک کاهدیَزش دس خاًِ 

شد ، دس ایي کاس ضوا هی زَ اًیذ اعالعاذ خَد داسد ، ضثکِ کشدى کاهدیَزش کاس تس تضسگی کِ جْاى سا هسحَل ک

خَد سا اص یک کاهدیَزش تِ یک کاهدیَزش دیگش دس یک هٌغقِ دیگش تفشسسیذ تذٍى ازالف ٍقر ٍ حاال هي دس ایي 

 ى فایل سا اًسقال دّن ٍ اسزثاط زصَیشی ایجاد کٌین.آخَاّن دٍکاهدیَزش سا تا ّن ضثکِ کٌن ٍ دس یآهَصش ه

 شروع کار:

دس ایي آهَصش ضوا ًیاص تِ دٍ کاهدیَزش داسد زا تسَاًین کاس ضثکِ سا اًجام دّین ٍلی اگش کاهدیَزش دیگشی دس هٌضل 

هی زَاًیذ 1اسسفادُ کٌیذ کِ اص لیٌک  ًذاسیذ هی زَاًیذ اص ًشم افضاس هجاصی ساصی 

 خَدم ًَضسن داًلَد کٌیذ. آهَصش آى سا کِ 2ًشم افضاس آى سا داًلَد کٌیذ ٍ اص لیٌک 

 2لیٌک            -     1لیٌک 

خَاّین زٌظیواذ سا دس کاهدیَزش اٍل کِ یک  ضذُ اسر ٍ هی ها دس ایٌجا فشض کشدین کِ کاسذ ضثکِ ضوا ًصة

 اسر اًجام دّین. تعذ اص ایٌکِ ٍاسد ٍیٌذٍص ضذیذ تِ هسیش صیش تشٍیذ.تش سٍی آى ٍصل  Server 2003ٍیٌذٍص 

Start >>> Control Panel >>> Network Connections >>> Local Area Connection 

 سا تثیٌیذ. دس ضکل صیش هی زَاًیذ ایي هسیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعذ اص کلیک تش سٍی گضیٌِ هَسد ًظش ضکل صفحِ تعذ تاص هی ضَد.
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سا کلیک   Propertiesگضیٌِ  تش سٍی  دس ایي ضکل

 کٌیذ زا ضکل تعذ ظاّش ضَد.

 

 

 

 

 

 ٍ دس ضکل سٍ تشٍ عثق ضکل گضیٌِ ّای هَسد ًظش سا اًسخاب کٌیذ 

 ضکل صیش ظاّش هی ضَد. Propertiesتعذ اص کلیک تش سٍی 

 

 

 

 

  192.168.2.1عذد  IP addressدس ایي ضکل دس قسور 

 عذد   Subnet Maskسا ٍاسد کٌیذ ٍ دس قسور 

سا ٍاسد کٌیذ ٍ دس اداهِ دس قسور   255.255.255.0

Proferred DNS server   ای خی کِ دس تاال ٍاسد کشدیذ

کلیک    okٍ تش سٍی   192.168.2.1یعٌی   سا ٍاسد کٌیذ 

 کٌیذ .
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دس ایي ضکل زیک گضیٌِ هَسد ًظش سا صدُ عثق ضکل ٍ اگش 

زیک آى سا ًضًین چِ هی ضَد؟ اگش زیک آى سا ًضًین ٍ قسی 

کاهدیَزش سا ضثکِ کشدین آیکَى آى دس سور ساسر زسکثاس 

تش سٍی  ًوایص دادُ ًوی ضَد. خس زیک سا تضًین تْسش اسر.

Close ا کاس ای خی دادى تِ ایي دس ایٌج . ٍ کلیک کٌیذ

ٍیٌذٍص تِ خایاى سسیذ ٍ حاال تایذ اسن ٍ گشٍُ کاسی سا زغییش 

 دّین.

 

 

 

 

 

دٍتاسُ تش سٍی اسساسذ کلیک کشدُ ٍ دس ضکل ظاّش 

ضذُ تش سٍی کاهدیَزش کلیک ساسر کشدُ ٍ گضیٌِ آخش 

 سا اًسخاب کٌیذ زا ضکل تعذ ظاّش ضَد.

 

 

 

 

 

سا اًسخاب کٌیذ ٍ تش   Computer Name دس ضکل هقاتل زة 

 کلیک کٌیذ. زا ضکل تعذ ظاّش ضَد.  changeسٍی کلیذ 
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یک اسن  Computer nameدس ایي ضکل دس قسور 

ایي کاس سا تشای ایي اًجام هی تشای کاهدیَزش خَد ٍاسد کٌیذ )

 (دّین  زا ٍقسی کاهدیَزش ّا تا ّن ضثکِ ضذًذ هطکلی خیص ًیایذ

گضیٌِ دٍم یا گشٍُ کاسی سا  Member ofدس قسور 

اًسخاب کشدُ ٍ اسن گشٍُ خَد سا ٍاسد کٌیذ. کِ دسایٌجا 

samancd.tk .هی تاضذ 

ًَضسِ ضذُ اسر  قثال (Domain)آهَصش کاس تا دٍهیي

 ٍ هی زَاًیذ اص لیٌک صیش دسیافر کٌیذ.

 آموسش نصب و حذف اکتیو دایزکتوری )دومین( وکار با ان

 

 .به پایان رسیده و آن را ری استارت کنید  server 2003حاال  کار شبکه کزدن کامپیوتز 

هی تاضذ کِ عولیاذ کِ دس تاال اًجام    xpحاال هی سٍین سٍی ٍیٌذٍص دیگش تش سٍی کاهدیَزش دیگش کِ ٍیٌذٍص 

 )عثق ضکل(دادین سٍی ایي ٍیٌذٍص ّن اًجام دّین. تِ هسیش صیش سفسِ

 

 Myکلیک کشدُ ٍ تش سٍی ایکَى   startتش سٍی 

computer  ٌِسا  آخشکلیذ ساسر کشدُ ٍ گضی

 اًسخاب کٌیذ. تعذ تِ ضکل صفحِ تعذ زَجِ کٌیذ.

 

 

 

 

 

 .... خسته هک نشدیه
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سا اًسخاب   Computer Name دس ضکل هقاتل زة 

کلیک کٌیذ. زا ضکل تعذ   changeکٌیذ ٍ تش سٍی کلیذ 

 ظاّش ضَد.

 

 

 

 

 

یک اسن  Computer nameدس ایي ضکل دس قسور 

 تشای کاهدیَزش خَد ٍاسد کٌیذ .

گضیٌِ دٍم یا گشٍُ کاسی سا  Member ofدس قسور 

اًسخاب کشدُ ٍ اسن گشٍُ خَد سا ٍاسد کٌیذ. کِ دسایٌجا 

samancd.tk .تش سٍی  هی تاضذok (.ضایذ تعذ کلیک کٌیذ

کلیک کشدیذ ًام کاستشی ٍ سهض عثَس سا اص ضوا تخَاّذ آى   okاص ایٌکِ تش سٍی 

(  زا ضکل صیش ظاّش ضَد ٍ کلیک کٌیذ   okسا ٍاسد کٌیذ ٍ تش سٍی 

 کلیک کٌیذ.  okتش سٍی 

 

کلیک کٌیذ ٍ تعذ ضکل صیش ظاّش هی ضَد کِ تش سٍی   Closeکلیک کشدیي تش سٍی    okتعذ اص ایٌکِ تش سٍی 

Yes   دیَزش  سی اسساسذ ضَد.زا کاهکلیک کٌیذ 
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 تعذ اص سی اسساسذ کاهدیَزش تِ هسیش صیش تشٍیذ...

Start >> Control Panel  

 

 

 

 تش سٍی گضیٌِ هَسد ًظش کلیک کٌیذ

 

 

 

 

 

 تش سٍی گضیٌِ هَسد ًظش کلیک کٌیذ.

 

 

 

 

 

عثق ضکل دس قسور هطخص ضذُ تش سٍی آیکَى 

 کٌیذ.کلیذ ساسر کشدُ ٍ گضیٌِ آخش سا اًسخاب 

 ضکل صفحِ تعذ ظاّش هی ضَد.
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دس ضکل سٍ تشٍ عثق ضکل گضیٌِ ّای هَسد ًظش سا اًسخاب 

ضکل صیش ظاّش  Propertiesکٌیذ ٍ تعذ اص کلیک تش سٍی 

 هی ضَد.

 

 

 

 

  192.168.2.1عذد  IP addressدس ایي ضکل دس قسور 

 عذد   Subnet Maskسا ٍاسد کٌیذ ٍ دس قسور 

 سا ٍاسد کٌیذ.  255.255.255.0

 کلیک کٌیذ.    okٍ تش سٍی 

 

 

 

 

کلیک  Closeدس ایي ضکل زیک گضیٌِ هَسد ًظش سا صدُ تش سٍی 

 کٌیذ . ٍ دس ایٌجا کاس ای خی دادى تِ ایي ٍیٌذٍص تِ خایاى سسیذ 

کاهدیَزش تاّن ٍلی ٌَّص  2ّوِ چیض آهادُ اسر تشای اسزیاط 

 xpایي کاس تِ عَس کاهل اًجام ًطذُ اسر .دس دسٍى ٍیٌذٍص 

سا خاهَش کٌین ، تشای ایي کاس تِ  Windows Firewallتایذ 

 اداهِ کاس زَجِ کٌیذ.
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 تِ هسیش صیش تشٍیذ...

Strat >> Control panel 

 

 کٌیذ . تش سٍی گضیٌِ هَسد ًظش کلیک

 

 

 

 

 

 

 تش سٍی گضیٌِ هَسد ًظش دٍ تاس کلیک کٌیذ .

 

 

 

 

 

حاال عثق ضکل گضیٌِ هَسد ًظش سا اًسخاب کٌیذ زا دیَاسُ 

 آزص خاهَش ضَد.. 
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 حاال هی زَاًیذ دٍ کاهدیَزش سا زسر کٌین کِ تا ّن اسزثاط داسًذ یا ًِ تشای ایي کاس تِ صفحِ تعذ زَجِ کٌیذ

سا زایح کٌیذ ٍ تش سٍی  cmdدس کادس تاص ضذُ دسسَس  سا اًسخاب کٌیذ. RUNکلیذ کشدُ ٍ گضیٌِ    startتش سٍی 

ok .کلیک کٌیذ زا ضکل صیش ظاّش ضَد 

 

زَاًسسین اسزثاط تیي دٍ کاهدیَزش سا زسر کٌین ضوا ّن تشای ایي کاس دسسَس  pingدس ضکل تاال ها تا دسسَس 

ping  192.168.2.1   سا دس خظ فشهاى زایح کشدُ ٍ تش سٍیEnter زا تِ ها  کلیک کٌیذReply .سا ًطاى دّذ 

 ّن اًجام دادین.)عثق ضکل صیش(  server2003ایي کاس سا  ّن دس ٍیٌذٍص 

 

 کاس زسر اسزثاط تیي دٍ کاهدیَزش تِ خایاى سسیذ ٍ تِ اداهِ کاس زَجِ کٌیذ
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 کزدن یک فولدر و دریافت آن در شبکه: Shareنحوه 

یک فَلذس ایجاد کشدین ٍ تش سٍی آى کلیذ ساسر کشدُ ٍ گضیٌِ آخش سا اًسخاب     server 2003ص دس ٍیٌذٍ

 کشدیذم.

 

 

 

 

 

 

سا اًسخاب کشدُ ٍ دس  Sharingهقاتل زة دس ضکل 

اداهِ زیک گضیٌِ هَصد ًظش ساصدُ ٍ دس قسور اٍلی 

کٌیذ ٍاسد م  Shareاسوی کِ هی خَاّیذ آى سا 

زَضیحاذ دس هَسد خَضِ سا کٌین ٍ دس قسور دٍم 

هی ًَیسین. هی زَاًیذ دس ایي قسور تِ کاستشاى 

هخسلف هجَص داد زا تِ  ایي خَضِ هجَص داضسِ تاضٌذ 

اگش هجَص ّای خیطشفسِ  سا دس ًظش داسیذ جای آى دسایي خیص فشض تِ زوام کاستشاى هجَص خَاًذى دادُ ضذُ اسر)فعال تِ عَس 

 ( آهَصش ًیسر ٍ دس آهَصش ّای تعذی تِ آى هی خشداصین.

کلیک کٌیذ ٍقسی ایي کاس سا اًجام دادیي ضکل خَضِ تِ ایي ضکل           okحاال تش سٍی  .زغییش هی کٌذ

سا    Runگضیٌِ   Startدسسشسی خیذا کشد تشای ایي کاس تایذ اص هٌَی تِ ایي خَضِ  xpحاال تایذ اص عشیق ٍیٌذٍص 

     \\192.168.2.1اًسخاب کٌیذ دسکادس تاص ضذُ ایي آدسس سٍ تٌَیسیذ 

 

 کلیک کشدیي ضایذ اص ضوا  okتعذ اص ایٌکِ تش سٍی 

سا تخَاّذ کِ  2003ًام کاستشی ٍ سهض عثَس ٍیٌذٍص 

تایذ ٍاسد کٌیذ . تعذ اص اًجام ایي کاس خَضِ هشتَط تاص 

 هی ضَد.
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دس ایي ضکل خَضِ 

samancd  ِسٍ هی تیٌیذ ک

هیسًَیذ اص اعالعازص اسسفادُ 

 کٌیذ.

 

 

ٍلی یک ًکسِ داسد کِ دس صیش کٌین کِ کال ضثیِ تِ تاال اسر.  shareیک فایل سٍ  xpحاال هیخَاّین دس ٍیٌذٍص 

 تِ اى هی خشداصین.

My Computer   ٍیٌذٍص خَد سا تاص کشدُ ٍ اص هٌَی تاالTools  سا اًسخاب کشدُ ٍ تش سٍیFolder option  

 کلیک کٌیذ.

 

 

 

 

 

 

ٍ تش عثق ضکل عول کٌیذ ٍ زیک گضیٌِ آخش سٍ تشداضسِ 

 shareکلیک کٌیذ. حاال هی زَاًیذ تا فَلذس خَد سا  okسٍی 

 کٌیذ. 

زا ایٌجا زَاًسسین دٍ کاهدیَزش سا تِ ّن ضثکِ کٌین ٍ فایل سا 

 سدٍ تذل کٌین.
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حاال هی خَاّین یک فایل ایجاد کٌین کِ ٍقسی احسیاجی تِ کوک دس یک کاس داسیذ آى سا تشای یک ًفش تفشسسیذ 

 ا دس کاسزاى تِ صَسذ زصَیشی کوک کٌذ. ایي کاس اصَال اص دٍ تشًاهِ تِ ًام ّای:ٍآى سا دعَذ کٌیذ زا تِ ضو

1- Remote Desktop Connection 
2- Remote assistance 

 

  Log offدس تشًاهِ اٍل اسزثاط فقظ یک عشفِ اسر ٍ فشد ٍقٌی ٍاسد ٍیٌذٍص ضوا ضَد ضوا تغَس خَکاس 

 Remote Assistanceهیطَیذکِ ایي کاس صیاد جالة ًیسر . تِ خاعش ّویي ها دس ایي آهَصش اص تشًاهِ 

اسسفادُ هی کٌین کِ ّن هیسَاًیذ ّش دٍ دس یک صهاى صحثر ، چر ، اسسال فایل ٍ حسی هی زَاى آى کسی کِ 

 گیشد.هی خَاّذ تِ ضوا کوک کٌذ کٌسشل کاهل کاهدیَزش سا تا اجاصُ ضوا تِ دسر ت

 عثق ضکل عول کٌیذ.  xpتشای اجشای تشًاهِ دس ٍیٌذٍص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دس ضکل تاال گضیٌِ هَسد ًظش سا اًسخاب کٌیذ زا ضکل صفحِ تعذ ظاّش ضَد.
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دس ایي ضکل گضیٌِ هطخص ضذُ 

سا  Save invitation as a file (Advanced)یعٌی 

 اًسخاب کشدُ زا ضکل تعذ ظاّش ضَد.

 

 

 

 

 

هذذ اعسیاس دعَذ ًاهِ سا هی زَاًیذ 

عثق ضکل زٌظین کٌیذ ، یعٌی ایٌکِ 

تعذ اص یک ساعر ایي دعَذ ًاهِ کِ 

تشای ّوکاس خَد هی فشسسیذ اًقضاء 

هی ضَد ٍ ّویٌغَس هی زَاًیذ اسن 

 آى سا زغییش دّیذ.

کلیک کشدُ زا   Continueتش سٍی 

 .ضکل تعذ ظاّش ضَد
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دس ایي ضکل ضوا هیسَاًیذ یک 

سهض عثَس تش سٍی دعَذ ًاهِ 

خَد قشاس دّیذ زا کسی دیگش 

تجض ّوکاسزاى ًسَاًذ تِ ایي 

دعَذ ًاهِ دسسشسی داضسِ 

 تاضذ. تش سٍی 

Save invitation    کلیک

 .کٌیذ

 

 

دس ضکل تاص ضذُ دعَذ ًاهِ خَد 

سا دس یک خَضِ تِ ّش ًاهی کِ 

 دٍسر داسیذ رخیشُ کٌیذ.

َضِ ای کِ دعَذ ًاهِ دس آى خ

کٌیذ هثل  Shareقشاس گشفسِ سا 

کِ ضکل آى تِ  11صفحِ تاال 

 ذ.زغییش کٌ صَسذ 

تعذ اص ایي کِ دعَذ ًاهِ سا ایجاد 

 دسکشدین حاال  Shareٍ آى سا 

 ٍاسد کٌیذ . Runسا دس  samancd\192.168.2.2\\فشهاى   server 2003ٍیٌذٍص 
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ضایذ دس تعضی اص سیسسن ّا تِ علر ایٌکِ تِ کاستش هَسد 

 xpن ًام کاستشی ٍ سهض عثَس ٍیٌذٍص یًظش هجَص ًذادُ تاض

 کلیک کٌیذ.  okسا هیخَاّذ کِ ٍاسد کشدُ ٍ تش سٍی 

ززکش :یک تاس دیگش هی گَین کِ هجَص دادى تِ کاستشاى 

هَصش ّای تعذی آدس ایي آهَصش قشاس ًذاسد ٍ اًطااهلل دس 

 تِ صَسذ کاهل تِ آى خشداخسِ هی ضَد.

 

 

فَلذس تاص ضذُ اسر ٍ تش سٍی دعَذ 

ساخسن  xpًاهِ ای کِ دس ٍیٌذٍص 

. زا ضکل تعذ  دٍ تاس کلیک کٌیذ

 ظاّش ضَد.

 

 

 

 

 

قسور تایذ سهض عثَسی کِ دس دعَذ دس ایي 

  Yesًاهِ ًَضسیذ ایٌجا ٍاسد کٌیذ ، ٍ تش سٍی 

 کلیک کٌیذ.
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 xpدس ایي ضکل صفحِ اسزثاط تا ٍیٌذٍص 

ًوایاى ضذُ اسر ، اگش زَجِ کشدُ تاضیذ 

دس قسوسی کِ دس ضکل هطخص ضذُ 

هی  xpاسر دس حال اسزثاط تا ٍیٌذٍص 

ضذُ ٍ   xpتاضذ کِ ضوا تایذ ٍاسد ٍیٌذٍص 

دس ضکلی کِ دس صیش هی تیٌیذ تش سٍی 

 

Yes سشٍس 2003دس ٍیٌذٍص . کِ ایي اسزثاط سا دس ضکل صیش هی تیٌیذ.کلیک کٌیذ زا اسزثاط تشقشاس ضَد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّواًغَس کِ هطاّذُ هی کٌیذ دس تاالی ضکل چٌذ گضیٌِ تشای اسزثاط ٍ جَد داسد .

یک خیام ظاّش هی ضَد کِ هیگَیذ   xpکلیک کٌیذ دس ٍیٌذٍص هقاتل یعٌی  Take Controlاگش تش سٍی گضیٌِ 

 کاستش اص ٍیٌذٍص سشٍس هجَص ٍسٍد تِ هحیظ ٍیٌذٍص ٍ کاس تا آى سا داسد کِ ضوا ّواًغَس کِ دس ضکل صفحِ تعذ 
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اضسِ تاضذ ٍ هی کلیک کٌیذ ، تا ایي کاس ّوکاس ضوا هیسَاًذ تِ هحظ ٍیٌذٍص دسسشسی د  Yesهی تیٌیذ ، تش سٍی 

 زَاًذ اس ایي ساُ تِ ضوا کوک کٌذ.

 

 

 

 

 

 

ًوایی اص صفحِ دسکساج ٍیٌذٍص اسر 

کِ ٍاسد آى ضذُ این تعذ دس یکی دیگش اص 

گضیٌِ ّا ضوا هی زَاًیذ تا کلیک تش 

Send a file   یک فایل سا تشای ٍیٌذٍص

 Startدیگش تفشسسیذ ٍ تا کلیک تش سٍی 

Talking  صًذُ تاّن هیسَاًیذ تِ صَسذ

 صحثر کٌیذ اگش اهکاًازص تاضذ.

ٍ حسی هیسَاًیذ چر ّن 

تکٌیذ کِ دس ضکل ّن 

 هطخص ضذُ اسر.
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 اگر ااظتنر مسیحی ، امام اقئمی ، موعودی رد دل نباشد ماندن ربای چیست ؟
 

مىتشر  (Disk Managementبسيدی آمًزش کار با دیسک مىیجر )

 بیایید.  يبالگممی شًد .مىتظر باشید.برای دریافت بٍ 

 

 آمًزش َای قبلی را می تًاوید از لیىک زیر دریافت کىید.

 شیٌر سشٍس ٍ تِ اضسشاک گزاسی آىهقالِ آهَصش ساخر خ -1

 کاهدیَزشی ّای ضثکِ دس ایویل ساخر آهَصضی هقالِ -2

 کاس تا دیسک کَزاآهَصش  -3

 ()قسور اٍل12داًلَد کساب آهَصش ًشم افضاس هیکس خیٌاکل  -4

 سشٍس دس ضثکِ ّای هحلیFTP ر ٍب سشٍس ٍآهَصش ساخ -5

 ىآآهَصش ًصة ٍ حزف اکسیَ دایشکسَسی )دٍهیي( ٍکاس تا  -6

  VMware Workstationآهَصش کاس تا ًشم افضاس  -7

ديستان عسیس اگر اوتقاد یا پشىُاد ي یا حتی مشکلی  داشتید می تًاوید از طریق مًارد 

 زیر با مه در تماس باشید.

 

Samancd2009@gmail.com 

http://www.samancd.blogfa.com 

http://www.samancd.tk 

 مًفق باشید

 19/11/99فرشید باباجاوی 

 علی ضشیعسی
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