
 هب انم خدا 
 در ٍیٌذٍز سرٍر DHCPآهَزش کار با سرٍیس 

 

 

 

 

 

 فرشیذ باباجاًیًَیسٌذُ: 

 

 كس هب نماند ربارد اى جهان                                                                                                                 
 بس و بند آفرين جهان اندر دل                                                                                                                                                                         

 سعدی شیرازی                                                                                                          
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 قدمه:م

 

 

 

 

 :شرٍع کار

 رٍ ًػت وٌین ثزای ایي وبر ثِ هسیز سیز هی رٍین. DHCPثزای ضزٍع وبر ثبیذ سزٍیس 

Start >> Control Panel >> Add or Remove Program 

 

تَخِ داضتِ ثبضیذ وِ در ایي آهَسش هب ًیبس 

ثِ یه ٍیٌذٍس سزٍر دارین ٍ یه ٍیٌذٍس 

 .دیگز ثزای هتػل ضذى ثِ ایي سزٍیس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عجك ضىل ثز رٍی گشیٌِ هَرد ًظز دٍ ثبر 

 ولیه وٌیذ. تب ضىل غفحِ ثعذ ظبّز ضَد.

 

 

 

 هقذهِ:

را ثػَرت پَیب ثِ وبهپیَتزّب ٍ ٍسبیل خبًجی رٍی ضجىِ اختػبظ  IP ثِ ضوب اخبسُ هی دّذ ادرسْبی (DHCP) پزٍتىل پیىزثٌذی پَیبی هیشثبى

ثػَرت دائن ٍ هَ لت  IP اختػبظ آدرس .ضذُ ٍ ثِ وبهپیَتزّب اختػبظ دادُ هی ضًَذاس هخشًی اس آدرس ّبی تْیِ  IP دّیذ. آدرس ّبی

هبسه سیز ضجىِ ٍ آدرس درٍاسُ اختػبظ دّیذ در هی  IP خَاّذ ثَد. ٍلتی ایي هسئلِ را در ًظز ثگیزیذ وِ ثبیذ ثِ ّز وبهپیَتز هطتزی ، آدرس

 .یبثیذ وِ احتوبل خغب در اختػبظ آدرس ّب ثسیبر ثبالست
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عجك ضىل تیه گشیٌِ هَرد ًظز را سدُ تب 

  OK اًتخبة ضَد ثعذ ثز رٍی   DHCPسزٍیس 

ولیه وٌیذ تب  NEXTولیه وٌیذ ثعذ ثز رٍی 

 ًػت سزٍیس آغبس ضَد .

ًػت سی دی تَخِ داضتِ ثبسذ وِ در ٌّگبم 

وِ ثبیذ سی  ّذٍیٌذٍس سزٍر را اس ضوب هی خَا

 دی را درٍى درایَ لزار دّیذ.

 

 

 در حبل ًػت سزٍیس.....

 

 

 

 

 وٌیذ.)عجك ضىل( اًتخبةثعذ اس پبیبى ًػت ثِ هسیز سیز رفتِ ٍ سزٍیس هَرد ًظز را 

 

ثز رٍی سزٍیس هَرد ًظز ولیه وٌیذ. تب ضىل 

 غفحِ ثعذ ظبّز ضَد.
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اخزا ضذُ است ٍ   DHCPحبال سزٍیس 

ولیه   DHCPعجك ضىل ثز رٍی گشیٌِ 

 وٌیذ تب سزٍر هَرد ًظز را اًتخبة وٌین.

 

 

 

 

ولیه وٌیذ تب   Browseثز رٍی دووِ 

 ضىل ثعذ ظبّز ضَد.

 

 

 

 

 

 

ولیه   Advancedثز رٍی دووِ 

 وٌیذ تب ضىل ثعذ ظبّز ضَد.
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ولیه وٌیذ تب سزٍر  Find Now ثز رٍی دووِ دووِ 

 .هی ثبضذ پیذا وٌذ دٍهیيهَرد ًظز را وِ در ایٌدب عضَ 

ولیه   Okثز رٍی سزٍر پیذا ضذُ ولیه وٌیذ ٍ ثز رٍی 

 ضىل سیز ظبّز هی ضَدوٌیذ. 

 

 سیز ثِ لیست اضبفِ ضَد. تب سزٍر هَرد ًظز عجك ضىل یه وٌیذول  okثز رٍی 

ّوبًغَر وِ در ضىل هی ثیٌیذ ، سزٍر اضبفِ 

ی ایٌىِ سزٍر هَرد ًظز عضَ ضذُ است ٍ ثزا

دٍهیي است ثبیذ آى را ّوسبى 

(Authorize  وٌین ) ثزای ایي وبر ثز رٍی

ٍ گشیٌِ هَرد ًظز را  آى ولیه راست وزدُ 

عجك ضىل اًتخبة هی وٌین. تب عول ّوسبى 

 سبسی ثب دٍهیي اًدبم ضَد.

 

ثعذ اس اًدبم وبر ثبال دٍثبرُ ثز رٍی سزٍر 

 New Scopeِ ولیه راست وزدُ ٍ گشیٌ

را اًتخبة وٌیذ تب ضىل غفحِ ثعذ ثزای 

 ایدبد یه رًح وبری اخزا ضَد.

 

http://s1.picofile.com/file/6317176056/active_dir_samancd_tk_.zip.html
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 ولیه وٌیذ.   Nextثز رٍی 

 

 

 

 

 

( ٍ تَضیحبتی را در هَرد Scopeاسن اسىَح )

 ولیه وٌیذ.   Nextآى ثٌَیسیذ. ثز رٍی 

 

 

 

 

در ایي ضىل ثبیذ رًح ای پی وِ هی خَاّیذ ثِ 

ایي اسىَح ثذّین را ٍارد وٌین. وال عجك ضىل 

 ولیه وٌیذ.  Nextعول وٌیذ. ثز رٍی 
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در ایي لسوت ای پی ّبیی وِ خَد سزٍر 

استفبدُ هی وٌذ را هطخع هی وٌین، وِ ایي 

وبر را ثِ غَرت ته آدرس یب هی تَاى ثِ 

 تطبى دادُ ضذُ اسغَرت وبهل وِ در ضىل ً

ولیه وٌیذ تب رًح   Add. ثز رٍی  ٍارد وٌیذ

   Nextآی پی ثِ لیست اضبفِ ضَد ، ثز رٍی 

 ولیه وٌیذ.

 

 

ایي غفحِ هزثَط ثِ اخبرُ یه آدرس ثِ 

والیٌت است  وِ والیٌت ثبیذ در یه ثبسُ ای 

تب  سز ثشًذ  DHCPوِ هطخع ضذُ است ثِ 

، اگز در ایي هذت سز ایي سهبى ثِ پبیبى ًزسذ 

هی  ًشًذ ای پی والیٌت ثِ والیٌت دیگز دادُ 

ضَد.ایي سهبى ًِ ثبیذ سیبد ثبضذ ٍ ًجبیذ ون 

 .ولیه وٌیذ  Nextثبضذ. ثز رٍی 

 

 

در ایي لسوت گشیٌِ دٍم را اًتخبة وٌیذ . در 

گشیٌِ اٍل تٌظیوبتی لزار دارد وِ در اداهِ ثِ 

 ولیه وٌیذ.   Nextثز رٍی  آى هی پزداسین.
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   Scopeولیه وٌیذ تب سبخت    Finishثز رٍی 

 ثِ پبیبى ثزسذ.

 

 

 

 

 

Scope  ُهَرد ًظز سبختِ ضذ

عجك ضىل ثز رٍی + ولیه  است

وزدین ٍ چْبر لسوت سیز آى 

ًوبیبى ضذُ است وِ ّزوذام را ثب 

 ضىل تَضیح هی دّین.

 

 

 

 

رًح   Address Poolدر لسوت 

Ip   وِ ٍارد وزدین را ًطبى هی

. هی تَاًیذ در ایي لسوت دّذ 

رًح خذیذ اضبفِ وزد ٍ یب رًح 

ّبی لجلی را حذف وزد ٍلی تغییز 

 ًوی تَاًین ثذّین.
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  Address Leasesدر لسوت 

ثجت اعالعبت هزثَط ثِ  ای پی ّب 

ٍ والیٌت ّبیی وِ ای پی ثِ آى ّب 

 دادُ ضذُ است ٍ .... هی ثبضذ.

 

 

 

ضوب   Reservationدر لسوت 

خبظ را ثِ یه  Ipهی تَاًیذ یه 

والیٌت ٍ یب پزیٌتز ٍ دٍرثیي ّبی 

تحت ضجىِ داد. ثزای اًدبم ایي وبر 

 Reservationثز رٍی گشیٌِ 

وزدُ گشیٌِ اٍل را  ولیه راست

 اًتخبة وٌیذ.

 

در ضىل همبثل در لسوت اٍل اسن آى ٍ در لسوت 

الیٌت ٍ ... دّیذ را دٍم ای پی وِ هی خَاّیذ ثِ و

 (MAC)ٍارد وٌیذ ٍ در لسوت سَم ثبیذ هه

وبهپیَتز والیٌت را ٍارد وٌین ، ثزای اًدبم ایي وبر ثِ 

 غفحِ ثعذ تَخِ وٌیذ.
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 ولیه وٌیذ.  okرا ٍارد وزدُ ٍ ثز رٍی  cmdرا اًتخبة وٌیذ ، ثعذ فزهبى     Runگشیٌِ   Startاس هٌَی 

 

 

 

 

 

 

( Macتَاًستین هه)   getmac /s 192.168.1.6  ثبال ًگبُ هی وٌیذ هب ثب دادى دستَردر ضىل ّویٌغَر وِ 

.)اگز ضجىِ وزدى وبهپیَتزرا ًوی داًیذ هی هَرد ًظز را پیذا وٌین  ٍ در غفحِ لجل در ضىل سَم ٍارد وٌین 

 را دریبفت وٌیذ.( آهَسش ضجىِ وزدى وبهپیَتز ٍ ارتجبط تػَیزی در آىتَاًیذ اس لیٌه سیز 

 .حبال هب تَاًستین یه ای پی را ثِ یه والیٌت ثذّین . ثِ اداهِ وبر تَخِ وٌیذ

 

در ایي لسوت هی تَاى رٍتز ّب ٍ 

سزٍیس ّبیی دیگز را ثِ لیست 

اضبفِ وزد ثزای ایي وبر رٍی 

Scope Option   ولیذ راست

 .  اًتخبة وٌجذوزدُ ٍ گشیٌِ اٍل را 

  

 ضىل غفحِ ثعذ ظبّز هی ضَد

 

 

 

 

http://s1.picofile.com/file/6335766596/shabake_samancd_tk_.rar.html
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در ایي لسوت ضوب اس لیست ثبال رٍتز را اًتخبة وزدُ ٍ در لسوت 

IP address  . ای پی ولی خَد را هی ًَیسیذ 

ایٌىِ توبم والیٌت ّبیی است یعٌی  192.168.1.254در ایٌدب 

گیزًذ رج لزار هی وِ ثِ ایي سزٍیس هتػل هی ضًَذ فمظ در ایي

 254تب  1یه ضوبرُ اس   Xوِ ثِ خبی  X.192.168.1یعٌی 

ثزای ّز والیٌت لزار هی گیزد ٍ ثمیِ اعذاد ثبثت است. اگز 

را تغییز دّیذ هثال  Subnetهیخَاّیذ ثمیِ اعذاد تغییز وٌذ ثبیذ 

 ثِ خبی دٍ سفز پبیبًی اعذاد هختلف لزار هیگیزد. 255.255.0.0

ولیه وزدیي  Addثعذ اس ایي وِ ثز رٍی 

 ولیه وٌیذ .  okثز رٍی 

اسىَح هَرد ًظز  را فعبل وٌین حبال ثبیذ 

ثز رٍی آى راست ولیه وزدُ ٍ ثز رٍی 

Activate  اگز  عبل ضَدولیه وزدُ تب ف .

هی خَاّیذ غیز فعبل وٌیذ ثعذ اس فعبل 

ولیه    Deactivateضذى دٍثبرُ ثز رٍی 

ثعذ اس فعبل ضذى ضىل آى ثِ ایي  وٌیذ.

 غَرت تغییز هی وٌذ.

 

 

  Xpوبهل ٍ فعبل ضذُ است حبال ثبیذ یه ٍیٌذٍس والیٌت وِ در ایٌدب یه ٍیٌذٍس   DHCPتب ایي لحظِ سزٍیس 

ضجىِ وزدى وبهپیَتز رٍ ًوی تَاًیذ . دٍثبرُ خذهت ضوب ارس وٌن وِ اگز است را ثبیذ ثِ ایي سزٍیس هتػل وزد

 اًدبم دّیذ اس لیٌه سیز هی تَاًیذ  آهَسش آى را داًلَد وٌیذ .

 

 

 

http://s1.picofile.com/file/6335766596/shabake_samancd_tk_.rar.html
http://s1.picofile.com/file/6335766596/shabake_samancd_tk_.rar.html
http://s1.picofile.com/file/6335766596/shabake_samancd_tk_.rar.html
http://s1.picofile.com/file/6335766596/shabake_samancd_tk_.rar.html
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 ضذُ ٍ ثِ هسیز سیز ثزٍیذ :   xpحبال ٍارد ٍیٌذٍس 

Start >> Control panel >> Network Connections 

 

ثز رٍی گشیٌِ هَرد ًظز ولیه راست 

 .وزدُ ٍ گشیٌِ آخز را اًتخبة وٌیذ

 

 

 

 

 

 ىل ثعذ ظبّز ضَد.ثز رٍی گشیٌِ هَرد ًظز ولیه وٌیذ تب ض

 

 

 

 

 

در ایي ضىل گشیٌِ هَرد ًظز را اًتخبة وزدُ تب ثػَرت 

ثگزدد ٍ یه ای پی اس  DHCPاتَهبتیه ثِ دًجبل سزٍیس 

 ولیه وٌیذ .   ok. ثز رٍی آى ثگیزد 
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ثگیزد هی تَاًیذ  DHCPثزای ایٌىِ ٍیٌذٍس ای پی هَرد ًظش را اس 

ثز رٍی آیىَى وبرت ضجىِ خَد وِ در در سوت راست ٍ پبئیي 

ًَار اثشار لزار دارد دٍ ثبر ولیه وزدُ ٍ در ضىل ثبس ضذُ ثز رٍی 

ولیه وٌیذ ٍ در ضىل همبثل ثز رٍی آیىَى  Supportتت 

Repair   ِولیه وٌیذ تب ٍیٌذٍس ای پی خذیذ را اس وبرت ضجى

ثز رٍی گشیٌِ هَرد ًظز ای پی هَرد ًظش ثگیزد. ثعذ اس ولی ن 

 دریبفت هی ضَد وِ در ضىل سیز ًوبیص دادُ ضذُ است.

 

 

  راُ دیگزی ثزای ایي وبر ٍخَد دارد وِ هی تَاًیذ ثب اخشای دستَر

Cmd    درRUN   ٍیٌذٍس خَد ٍ ًَضتي دستَر

Ipconfig/release    وِ ثب ایي دستَر ٍیٌذٍس ای پی خَد را اس

ای پی خذیذ   Ipconfig/renewذ ٍ ثب اخزای دستَر دست هی دّ

 دریبفت هی وٌذ.  DHCPرا اس 

 

 تب ایي لحظِ هب تَاًستین سزٍیس هَرد ًظز را راُ اًذاسی وٌین ٍ ثِ ٍیٌذٍس هَرد ًظز ای پی خبغی دّین.

ًَد سزٍر  ثگیزین ثزای ایي وبر رٍی  Backupخَد وِ ایدبد وزدُ این یه ثه آح  Scopeحبال هیخَاّین اس 

را اًتخبة وٌیذ وِ ایي وبر ثبعث گزفتي ثه آح اس ول وبرّبیتبى هی ضَد   Backupولیه راست وزدُ ٍ گشیٌِ 

 وِ در ضىل سیز هی ثیٌیذ.

گشیٌِ هَر ًظز را اًتخبة وٌیذ ٍ ثِ ضىل 

 غفحِ ثعذ تَخِ وٌیذ.
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 ولیه وٌیذ.   okهسیز هَرد ًظز را اًتخبة وٌیذ  ٍ ثز رٍی 

 حبال ثه آح هَرد ًظز اس وبر ّبیتبى گزفتِ ضذُ است ٍ اگز هَلعی 

وٌیذ   Restoreایي فبیل ّب را اس دست ثذّیذ هی تَاًیذ آى را 

 ثزای ایي وبر ثِ ضىل سیز تَخِ وٌیذ.

 

در ایي لسوت ثز رٍی ًَ سزٍر راست 

را    Restoreولیه وزدین ٍ گشیٌِ 

اًتخبة وزدین وِ ضىل سیز ظبّز هی 

 .ضَد

 

 

 

وِ ضىل سیز ظبّز  ولیه وٌیذ  OKٍ ثز رٍی  ُآدرسی وِ ثزای خبرج وزدى اعالعبت السم ّست را اًتخبة وزد

هی ضَد. ثز رٍی گشیٌِ هَرد ًظز ولیه 

 وٌیذ وِ ضىل سیز ظبّز هیطَد.

 

ثعذ اس چٌذ ثبًیِ عولیبت ثِ پبیبى هی رسذ ٍ اعالعبت ثِ حبلت اٍلیِ ثز هیگزدًذ 

 ولیه وٌیذ. اگز ایي وبر اًدبم ًطذ در ثبالی غفحِ ثز رٍی ایي ضىل 

 اًتخاب کارت شبکِ هَرد ًیاز

را ثِ وبر سهبًی پیص هی آیذ وِ ضوب اس دٍ وبرت ضجىِ استفبدُ هیىٌیذ ٍ هی خَاّیذ وبرت ضجىِ هَرد ًظز خَد 

 ثزیذ ٍ وبرت ضجىِ دیگز را اس وبرثٌذاسیذ ثزای ایي وِ ثِ تػبٍیز غفحِ ثعذ دلت وٌیذ.
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عجك ضىل رٍی ًَد سزٍر وِ ولیه راست وزدُ 

 ٍProperties   را اًتخبة وٌیذ ثعذ اس اًتخبة

 ضىل ثعذ ظبّز هی ضَد.

 

 

 

را ولیه وٌیذ تب ضىل   Bindingsدر ایي ضىل رٍرثزٍ گشیٌِ 

 سیز ظبّز ضَد.

 

 

 

 

در ایي ضىل وبرت ضجىِ هَرد ًظز را هی تَاًیذ اًتخبة وٌیذ 

 .وِ در ایٌن لسوت یه وبرت ضجىِ ٍخَد دارد

 

  DHCPباز سازی 

Reconcle All Scopes  دیتبثیس وبر  یعٌی چه وزدى غحت یه چیش ثب یه چیش دیگز است . ثزای ّویي 

DHCP  را ثب ریدیستزی چه هی وٌذ اگز دچبر هطىلی ثبضذ ثز اسبس ًسخِ ای وِ در ریدیستزی دارد  خَد

 وبر ضوب هی تَاًیذ عجك ضىل غفحِ ثعذ ایي وبر را اًدبم دّیذ. خَد را ثبسسبسی هی وٌذ ثزای ّویي
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رٍی ًَد سزٍر عجك ضىل ولیذ راست وزدُ ٍ 

گشیٌِ هَرد ًظز را اًتخبة وٌیذ تب ضىل ثعذ 

 ظبّز ضَد.

 

ولیه وٌیذ تب ثزرسی اًدبم ضَد ٍ یه   Verifyثز رٍی گشیٌِ 

 پیغبم هی دّذ وِ ایي وبر ثِ درستی اًدبم ضذُ است.

 

 

 DHCPاضافِ کردى یک سیستن عاهل بِ سرٍیس 

 ثزای ایي وبر ثِ ضىل سیز تَخِ وٌیذ .

گشیٌِ هَرد ًظز را در ضىل رٍثزٍ اًتخبة 

 تب ضىل سیز ظبّز ضَد.وٌیذ 

 

 

ثبال لیستی اس ٍیٌذٍس ّب را هی ثیٌیذ ، ثزای ایٌىِ ٍیٌذٍس خَد را ثِ لیست اضبفِ وٌیذ ثز رٍی ولیذ هَرد در ضىل 

 ًظز ولیه وٌیذ تب ضىل ثعذ ظبّز ضَد.
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ضىل رٍیزٍ در لسوت اٍل اسن ٍیٌذٍس خَد را ٍارد وٌیذ  در 

ٍ در لسوت دٍم تَضیحبت هزثَط ثِ ٍیٌذٍس را ثٌَیسیذ ٍ 

است یه  (ASCIIدر لسوت سَم وِ لسوت وذ ٍیٌذٍس )

 ولیه وٌیذ. OKعذد ٍارد وٌیذ . ثعذ اس اتوبم وبر ثز رٍی 

 

 یذ .ثزای دیذى ٍیٌذٍس وِ اضبفِ ضذُ است ثِ ضىل سیز تَخِ وٌ

 

ولیذ راست وزدُ ٍ   Scopes Optionsثز رٍی 

 .گشیٌِ اٍل را اًتخبة وٌیذ
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 (ClassIDجذا کردى کالس ّا از ّن)

اّیذ دٍ والس هختلف را رًح ای ثذّیذ یب ثزای آى سزٍیس ّبی سهبًی ثزای ضوب اتفبق هی افتذ وِ هی خَ

 تَخِ وٌیذ.هخلف ایدبد وٌیذ ثزای ایي وبر ثِ ضىل سیز 

 

ی ًَد سزٍر ولیذ راست رٍدر ایي ضىل ثز 

وزدُ ٍ گشیٌِ هَرد ًظز را اًتخبة وٌیذ تب 

 .ضىل سیز ظبّز ضَد

 

ثز رٍی گشیٌِ هَرد ًظز ولیه وٌیذ تب ضىل سیز ظبّز در ضىل ثبال 

 ضَد.

در ضىل رٍثزٍ در لسوت اٍل اسن والس خَد را ٍارد وٌیذ در گشیٌِ 

حتوب ثبیذ اسن   ASCIIدٍم تَضیحبت هزثَط ثِ اى ٍ در لسوت 

والس را  ٍارد وٌیذ تَخِ داضتِ ثبضذ ایي لسوت ثِ ولیذ ثشري ٍ 

ولیه  OKوَچه غفحِ ولیذ حسبس است. ثعذ اس ایٌىِ ثز رٍی 

ه وٌیذ ٍ یه والس خذیذ دیگز ثِ ولی   Addوزدیي دٍثبرُ ثز رٍی 

 لیست اضبفِ وٌیذ وِ ّویي وبر را در ضىل رٍثزٍ هی ثیٌیذ.

 وٌیذ. ولیه وٌیذ . ٍ ثِ ضىل ثعذ تَخِ   OKدٍثبرُ ثز رٍی 
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ّوبًغَر وِ هطبّذُ هی وٌیذ دٍ والس هَرد ًظز 

ثِ لست اضبفِ ضذُ اًذ ، حبال هی خَاّین ثب ایي 

 والس ّب وبر وٌین.

 

 

ز رٍ گشیٌِ هَرد ًظز عجك ضىل ولیه وٌیذ تب ث

 ضىل سیز ظبّز ضَد.

 

ولیه وزدُ ٍ در   Advancedدر ضىل همبثل ثز رٍی تت 

 ولیه وٌیذ عجك ضىل .    User classلسوت 

 

 

رٍثزٍ والس ّبی هَرد ًظز وِ سبختِ  در ضىل

ثَدین را هطبّذُ هی وٌیذ ثب اًتخبة ّز وذام هی 

تَاًیذ اًَاع سزٍیس ّب را ثِ ّز یه اس والس ّب 

اختػبظ دّیذ ٍ یب هی تَاًیذ ثزای ّز وذام یه 

را  Scopes   ٍخذا گبًِ سبخت ٍ رًح ای پی ٍ وبر رسر

 در آى اًدبم داد.
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 کاهپیَتر ِ یکظر باختصاص دادى کالس هَرد ً

را در آى ٍارد وٌیذ ٍ ثز   Cmdرا اخزا وزدُ ٍ دستَر     Runولیه وٌیذ ٍ گشیٌِ   Startثزای ایي وبر  ثز رٍی 

 ظبر ضَد ٍ در خظ فزهبى دستَر سیز را ثٌَیسیذ. Command Promptولیه وٌیذ تب غفحِ   OKٍی 

    Ipconfig/setclassid"اسم کالس"      اسم کارت شبکه   

 هٌظَر اس اسن وبرت ضجىِ ّوبى آیىًَی است وِ در آدرس سیز لزار دارد.

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

 .وِ در سیز ضىل اخزای آى را هی ثیٌیذ

 

 دستَر ضىل سیز را هی ًَیسینٍ ثزای ایٌىِ ثجیٌین والس هَرد ًظز ثِ وبهپیَتز هب اختػبظ دادُ ضذُ است  
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رى بگذرانیم هک سالها هب اجبار خىاهیم خفت    زنده بىدن را هب بیدا
 

 بیاییذ.  ٍبالگنّای جذیذ بر هی گردم .برای دریافت بِ آهَزش با  بسٍدی              

 

 هی تَاًیذ از لیٌک زیر دریافت کٌیذ.آهَزش ّای قبلی را 

 همبلِ آهَسش سبخت پزیٌت سزٍر ٍ ثِ اضتزان گذاری آى -1

 وبهپیَتزی ّبی ضجىِ در ایویل سبخت آهَسضی همبلِ -2

 آهَسش وبر ثب دیسه وَتب -3

 ()لسوت اٍل12داًلَد وتبة آهَسش ًزم افشار هیىس پیٌبول  -4

 سزٍر در ضجىِ ّبی هحلیFTP آهَسش سبخت ٍة سزٍر ٍ -5

 آهَسش ًػت ٍ حذف اوتیَ دایزوتَری )دٍهیي( ٍوبر ثب آى -6

  VMware Workstationآهَسش وبر ثب ًزم افشار  -7

 آهَسش ضجىِ وزدى وبهپیَتز ٍ ارتجبط تػَیزی در اى -8

دٍستاى عسیس اگر اًتقاد یا پشٌْاد ٍ یا حتی هشکلی  داشتیذ هی تَاًیذ از طریق هَارد 

 زیر با هي در تواس باشیذ.

 

Samancd2009@gmail.com 

http://www.samancd.blogfa.com 

http://www.samancd.tk 

 هَفق باشیذ

 82/11/28فرشیذ باباجاًی 
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