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تنظیمات شبکه با رعایت موازین امنیتی

راهنمای تنظیمات شبکه در ویندوز 10

در کنــار تغییــرات قابــل توجــه در وینــدوز  10مثل منوی اســتارت جدید و
تعامــل بهتــر بیــن محیــط دســکتاپ و رابطهــای اپلیکیشـنها ،قابلیتهــا و
تغییــرات جدیــدی نیــز در رابطــه بــا شبکهســازی در ایــن سیســتمعامل
بــه وجــود آمــده اســت .اگرچــه فرآینــد پیکربنــدی و اتصــال بــه شــبکه
تقریبــا تغییــری نکــرده اســت ،امــا برخــی قابلیتهــای جديــد بــه آن
اضافــه شــده اســت کــه بد نیســت شــما نیــز نگاهــی بــه آن بیاندازیــد .به
ویــژه ایــن کــه برخــی از ایــن قابلیتهــا اگــر بــه درســتی بــه آن رســیدگی
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نشــود میتوانــد تاثیــرات منفــی روی امنیــت شــبکه شــما داشــته باشــد.

تغییرات اندک در رابط گرافیکی تنظیمات شبکه

کار را بــا بخشهــای مقدماتــی آغــاز میکنیــم :بــا کلیــک کــردن روی
آیکــون شــبکه در وینــدوز  10فهرســت شــبکههای موجــود از جملــه
شــبکههای بیســیم اطــراف شــما و شــبکهای کــه شــما در حــال حاضــر
بــه آن متصــل هســتید نمایــش داده میشــود .ظاهــر و وضعیــت نمایــش
ایــن فهرســت بــه همــان شــیوه قدیمــی نمایــش در وینــدوز  7بازگشــته
اســت.
همچنیندرویندوز 8و 8.1میانبربخش

View Connection Settings

در بــاالی فهرســت شــبکه قــرار
داشــت كــه در وینــدوز  10بــا
یــک میانبــر ســاده Network
 Settingsموجــود در پاییــن
فهرســت شــبکه جایگزیــن شــده
اســت کــه همچنــان شــما را
بــه تنظیمــات وایفــای موجــود
در اپلیکیشــن  Settingsهدایــت
میکنــد .شــبیه وینــدوز  8.1شــما
نمیتوانیــد از داخــل فهرســت
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شــبکه روی شــبکهها راســت-کلیک کنیــد (کاری کــه در نســخه وینــدوز
 8و قبــل از آن امکانپذیــر بــود).

بخــش  Network and Sharing Centerنیــز تقريبــا بــدون تغییــر در
وینــدوز  10باقــی مانــده اســت .شــما همچنــان میتوانیــد از طریــق
ســینی سیســتم روی آیکــون شــبکه راســت-کلیک کــرده و Open
 Network and Sharing Centerرا بــرای دسترســی بــه آن انتخــاب
کنیــد .ســایر صفحــات و تنظیمــات قابــل دســترس در ایــن مرکــز ،از
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قبیـ�ل تنظیمـ�ات بـ�ه اشـ�تراکگذاری پیشـ�رفته ،پنجـ�ر ه �Network Con

 nectionsکــه تمــام آداپتورهــای شــبکه را نمایــش میدهــد و پنجــره
محــاورهای خصوصیــات اتصــال کــه شــما میتوانیــد از طریــق آن تنظیماتی
مثــل جزئیــات  static IPرا انجــام دهیــد نیــز دســت نخــورده باقــی مانــده
اســت.

گزینههای بیشتر مربوط به شبکه در اپلیکیشن Settings

مایکروســافت اصالحاتــی در بخــش اپلیکیشــن  Settingsانجام داده اســت
و حــاال ایــن بخــش بــه ســبک کنتــرل پنــل متــرو طراحــی شــده اســت.
اگــر چــه ایــن بخــش شــامل تمــام گزینههــای موجــود در کنتــرل پنــل
ســنتی وینــدوز نمیشــود ،امــا یکســری گزینــه دیگــر بــه آن اضافــه شــده
اســت .فرامــوش نکنیــد کــه بــه جــای میانبــر بــه کنتــرل پنــل کامــل،
حــاال یــک میانبــر بــه اپلیکیشــن  Settingsاز طریــق منوی جدید اســتارت
در دســترس شــما اســت .شــما همچنــان میتوانیــد بــرای دسترســی بــه
کنتــرل پنــل روی دکمــه اســتارت راســت-کلیک کنیــد.
بعــد از بــاز شــدن اپلیکیشــن  ،Settingsشــما دکمههایــی را کــه هــر کدام
شــامل دســتهبندیهای مختلفــی بــرای تنظیمــات اســت را مشــاهده
خواهیــد کــرد .بــا کلیــک روی دســتهبندی  Network & Internetشــما
بــه اولیــن تــب کــه شــامل تنظیمــات وایفــای اســت هدایــت خواهیــد
شــد .در فهرســت  Wi-Fiشــما اســامی شــبکههای بیســیم اطــراف خــود
و یــک لینــک مربــوط بــه  Advanced Optionsرا مشــاهده خواهیــد
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کــرد .بــا ورود بــه بخــش  Advanced Optionsشــما میتوانیــد جزئیــات
مربــوط بــه  IPرا مشــاهده کــرده و تنظیمــات مربــوط بــه اشــتراکگذاری
شــبکهای کــه بــه آن متصــل شــدهاید را تغییــر دهیــد.

مایکروســافت یــک لینــک جدیــد را بــه نــام Manage Wi-Fi Settings

بــه صفحــه  Wi-Fiاضافــه کــرده اســت .ایــن لینــک شــما را بــه بخــش
گزینههــای  Wi-Fi Senseمنتقــل میکنــد ،کــه یــک بخش جدیــد مربوط
بــه خدمــات همگامســازی کلمــه عبــور وایفــای اســت .لینکهــای زیــر
بخــش Related Settingsنیــز میانبرهایــی بــه ســایر تنظیمــات مرتبــط با
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شــبکه هســتند کــه خــارج از اپلیکیشــن  Settingsقــرار دارنــد.
تــب  Data Usageدر بخــش تنظیمــات  Network & Internetنیــز بــه
تازگــی بــه اپلیکیشــن  Settingsاضافــه شــده اســت.
شــما بــرای هــر یــک از انــواع روشهــای اتصــال بــه شــبکه ،مثــل
 VPN, Dial-upو  Ethernetیــک تــب اختصاصــی را در اختیــار خواهیــد
داشــت کــه هــر کــدام شــامل اطالعــات مربــوط بــه آن اتصــال و
میانبرهــای مرتبــط بــا آنهــا اســت .بــه جــای قــرار دادن فهرســت تمــام
انــواع مختلــف اتصــال بــه شــبکه در یــک صفحــه واحــد در اپلیکیشــن
 Settingsماننــد وینــدوز  8و  ،8.1در وینــدوز  10هــر کــدام از انــواع
اتصــاالت صفحــه مخصــوص بــه خــود را دارنــد.
آخریــن تــب موجــود در صفحــه  Network & Internetنیــز Proxy
اســت .مثــل وینــدوز  8و  8.1شــما میتوانیــد تنظیمــات مربوط به پراکســی
را در ایــن بخــش یــا از طریــق پنجــره محــاورهای  Internet Optionsدر
اینترنــت اکســپلورر انجــام دهیــد.

بررسی میزان داده مصرفی بهینه شده

مایکروســافت اولیــن بــار قابلیــت بررســی میــزان داده مصــرف شــده را
در وینــدوز  8معرفــی کــرد ،امــا ایــن وینــدوز تنهــا میتوانســت آمــار
دادههــای مصــرف شــده در اپلیکیشــنهای وینــدوز ،بــه اســتثنای
برنامههــای ســنتی دســكتاپ را نمایــش دهــد .بــا ورود وینــدوز ،10
حــاال شــما میتوانیــد دادههــای مصرفــی مربــوط بــه تمــام اپلیکیش ـنها
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و برنامههــای دســکتاپ را مشــاهده کنیــد ،اگــر چــه ايــن کار تنهــا از
طریــق یکــی از دو ناحیــه موجــود در وینــدوز امکانپذیــر اســت .تــب
 App Historyموجــود در  Task Managerهمچنــان تنهــا اپلیکیشـنهای
وینــدوز را نمایــش میدهــد .امــا صفحــه جدیــد Data Usageدر اپلیکیشــن
 Settingsآمــار تمــام دادههــای مصــرف شــده را نمایــش میدهــد .بــرای
دسترســی بــه ایــن بخــش شــما ابتــدا بایــد اپلیکیشــن  Settingsرا بــاز
کــرده و دســتهبندی  Network & Internetرا انتخــاب کنیــد و بعــد
از آن بــه ســراغ تــب  Data Usageبرويــد .بعــد از ایــن کار شــما یــک
نمــودار ســاده بــه همــراه میــزان داده مصــرف شــده بیــن انــواع مختلــف
اتصــاالت شــبکه (مثــل وایفــای در مقابــل اترنــت) را طی  30روز گذشــته
مشــاهده خواهیــد کــرد.
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بــا کلیــک روی لینــک  Usage Detailsدر تــب  Data Usageنیــز
میتوانیــد میــزان داده مصــرف شــده توســط هــر کــدام از اپلیکیشـنها و
برنامههــای دســكتاپ را (مرتــب شــده بــر اســاس بیشــترین بــه کمتریــن
مصــرف) مشــاهده کنیــد.

به اشتراکگذاری کلمه عبور وایفای با Wi-Fi Sense

یکــی از معروفتریــن و بحــث برانگیزتریــن قابلیتهــای جدیــد شــبکه
ارائــه شــده در وینــدوز  10بخــش  Wi-Fi Senseاســت .ایــن قابلیــت یک
ســرویس همگامســازی اســت کــه بــه کاربــران اجــازه میدهــد کلمــات
عبــور وایفــای خــود را بــا دوســتان یــا لیســت تمــاس موجــود در حســاب
فیســبوک Outlook.com ،و اســکایپ خــود بــه اشــتراک بگذارنــد .ایــن
امــکان بــه ایــن منظــور در نظــر گرفته شــده اســت کــه کاربر دیگــر نیازی
بــه پرســیدن کلمــه عبــور شــبکه دوســتان خــود نداشــته باشــد ،تــا بــا این
کار هــم مشــکل عــدم بــه خاطــر ســپاری کلمه عبور توســط دوســت شــما
برطــرف شــود و هــم خطــرات امنیتــی ناشــی از فــاش کــردن کلمــه عبــور
بــه حداقــل برســد .امــا همانگونــه کــه در ادامــه مشــاهده خواهیــد کــرد
برخــی مالحظــات امنیتــی وجــود دارد کــه بایــد آنهــا را در نظــر گرفــت.
وقتــی شــما در ابتــدا بــه یــک شــبکه وایفــای متصــل میشــوید ،در
هنــگام ورود کلمــه عبــور وقتــی کادر زیــر آن را عالمــت بزنیــد ،وینــدوز
کلمــه عبــور ایــن شــبکه را بــا دوســتان یا لیســت تماس شــما به اشــتراک
میگــذارد .بعــد از ایــن کار هــر زمــان کــه دوســتان شــما بــه شــبکهای که
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شــما بــا آنهــا بــه اشــتراک گذاشــتهاید نزدیــک میشــوند (بــه شــرطی
کــه از وینــدوز  10یــا وینــدوز فــون  8یــا باالتــر اســتفاده کننــد) بــه طــور
خــودکار بــه آن متصــل خواهنــد شــد .ایــن قابلیــت اگــر در زمــان تنظیــم
اولیــه وینــدوز  ،10تنظیمــات  Expressرا انتخــاب كــرده باشــید یــا بــه
طــور دســتی آن را فعــال کــرده باشــید بــه طــور پیــش فــرض انتخــاب
خواهــد شــد.
 Wi-Fi Senseهمچنیــن پیگیــری خواهــد کرد کــه کدام کاربــران از طریق
هــات اســپات یــا شــبکههای بــاز
یــا بــدون کلمــه عبــور بــه طــور
خــودکار بــه آن شــبکه متصــل
شــدهاند .عــاوه بــر ایــنWi- ،
 Fi Senseمیتوانــد بــه طــور
خــودکار شــروط و ضوابــط بعضــی
از هــات اســپاتها را بــدون نیــاز
بــه دخالــت مســتقیم شــما (و کلیک
بــر روی دکمــه توافــق) بپذیــرد .ایــن
قابلیـ�ت نیـ�ز با انتخـ�اب تنظیمـ�ا ت �Ex
 pressدر زمــان تنظیــم اولیــه وینــدوز
 10بــه طــور پیــش فــرض فعــال
میشــود.
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اگــر چــه مایکروســافت در  Wi-Fi Senseاز برخــی مکانیزمهــای امنیتــی
اســتفاده کــرده اســت ،امــا بــا ایــن وجــود همچنــان بایــد مراقــب خطــرات
و نگرانیهــای امنیتــی بــود .هــر چنــد وینــدوز جســتجوی شــبکه و قابلیــت
بــه اشــتراک گــذاری را زمانــی کــه از طریــق  Wi-Fi Senseبه یک شــبکه
متصــل میشــوید غیرفعــال خواهــد کــرد ،اما دیگــران همچنــان با اســتفاده
از ابزارهــای مناســب ایــن کار میتواننــد تمــام ترافیــک بیســیم رد و
بــدل شــده را ردگیــری کــرده و احتمــاال بــه کامپیوترهــا و دســتگاههای
متصــل بــه آن شــبکه دسترســی پیــدا کننــد .ایــن کار از دو طریــق امــکان
پذیــر اســت :فــرد مهاجــم هــم میتوانــد وقتــی بــه شــبکه شــما متصــل
میشــود بــه جســتجوی شــما بپــردازد و هــم میتوانــد زمانــی کــه شــما
بــه شــبکه آنهــا متصــل میشــوید ایــن کار را انجــام دهــد.
ایــن امــکان نیــز وجــود دارد کــه کلمــه عبــور شــبکه شــما بــدون اطــاع
شــما بــا دیگران به اشــتراک گذاشــته شــود .شــاید شــما بــه طــور تصادفی
کادر اشــتراک را در زمــان اتصــال عالمــت بزنیــد .حتــی ترســناک تــر از
آن ،شــاید کاربــر دیگــری بــا در اختیــار داشــتن کلمــه عبــور شــما آن را با
دوســتانش به اشــتراک بگــذارد.
از آنجــا کــه در هنــگام اســتفاده از  Wi-Fi Senseخطــرات امنیتــی مرتبــط
بــا آن نیــز افزایــش خواهــد یافــت و از طرفــی ایــن قابلیــت بــرای مصارف
خانگــی و هــات اســپاتها در نظــر گرفتــه شــده اســت ،بنابرایــن بهتــر
اســت در هنــگام اســتفاده از شــبکههای تجــاری  /اداری آن را غیرفعــال
كنيــد .بــه یــاد داشــته باشــید كــه  Wi-Fi Senseگواهــی نامههــای الگیــن
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بــه شــبکههایی را کــه بــا روش امنیتــی ســطح  enterpriseو در حالــت
 WPAو  WPA2رمزگــذاری شــدهاند را بــه اشــتراک نمیگــذارد .بنابرایــن
یــک روش بــرای جلوگیــری از بــه اشــتراک گــذاری شــبکه شــما توســط
دیگـ�ران از طریـ�ق ایـ�ن سـ�رویس جدیـ�د تعییـ�ن سـ�طح امنیتـ�ی �enter
 priseتوســط تاییــد هویــت در شــبکههای بیســیم  802.1Xاســت کــه
مزایــای بســیار زیــاد دیگــری را نیــز در اختیــار شــما قــرار میدهــد.

www.shabakeh-mag.com

کتاب شماره  | 4ویندوز  |1 10شبکه در 14 | windows 10

اگــر امنیــت شــبکه بیســیم شــما در حالــت ( personalبــا نــام
 pre-shared key modeنیــز شــناخته میشــود) و بــا سیســتم WPA
و  WPA2رمزگــذاری شــده اســت ،شــما ايــن امــکان را خواهیــد داشــت
كــه از بــه اشــتراک گــذاری کلمــه عبــور توســط  Wi-Fi Senseجلوگیــری
كنيد .

با عضویت در سایت شبکه آخرین کتابهای الکترونیک را رایگان دانلود کنید
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تلگــرام شــبکه را بخوانیــد تــا بدانید
https://telegram.me/shabakehmag
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زمانی که دستگاه شما به هیچ وجه قصد متصل شدن به اینترنت را ندارد

چگونهبهسرعتآداپتورهایشبکهرادرویندوز 10ریستکنیم

ایــن روزهــا یکــی از رنجآورتریــن اتفاقــات کار بــا کامپیوتــر وقتــی بــه
وجــود میآیــد کــه دســتگاه شــما بــه هیــچ وجــه قصــد نــدارد بــه اینترنت
متصــل شــود و تمــام راهحلهــای بــه کار گرفتــه شــده از جانــب شــما
نیــز بــه رفــع مشــکل کمــک نمیکنــد .در چنیــن شــرایط نااميدکننــدهای
آخریــن کاری کــه شــما میتوانیــد امتحــان کنیــد ،ریســت کــردن
آداپتور(هــای) شــبکه اســت .هــر چند بعــد از این کار شــما مجبور هســتید
تمــام تنظیمــات را دوبــاره انجــام دهیــد ،امــا بازگردانــدن آداپتــور شــبکه
بــه تنظیمــات پيشفــرض خــود در بســیاری از مــوارد میتوانــد بــه
رفــع مشــکالت مربــوط بــه اتصــال شــبکه بــه شــما کمــک کنــد .آخریــن
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نســخه از وینــدوز  10روش ســادهای را بــرای ریســت کــردن آداپتورهــای
شــبکه در اختیــار شــما قــرار میدهــد .در ایــن مقالــه نحــوه انجــام ایــن کار
را بررســی خواهیــم کــرد.
توجــه :توضیحــات ذکــر شــده در این مقالــه تنها روی نســخه بهروزرســانی
ســاالنه وینــدوز  10و Windows 10 Insider Preview Build 14367
یــا جدیدتــر انجــام شــده اســت .دریافــت نســخه بهروزرســانی ســاالنه
ی رایــگان اســت.
وینــدوز  10بــرای کاربــران قدیمـ 
از آنجــا کــه ریســت کــردن آداپتــور شــبکه بــه معنــای بازگشــت تمــام
تنظیمــات بــه حالــت پیشفــرض اســت ،قبــل از اقــدام بــه انجــام ایــن
کار ،تمــام تنظیمــات فعلــی را یــک جــا یادداشــت کنیــد تــا بتوانیــد از آنها
بــرای تنظیــم دوبــاره شــبکه اســتفاده کنیــد.

چگونه تمام آداپتورهای شبکه را در ویندوز  10ریست کنیم
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اولیــن کاری کــه شــما بــرای ریســت کــردن تمــام آداپتورهــای شــبکه
موجــود در کامپیوتــر یــا دســتگاه موبایــل وینــدوز  10بایــد انجــام دهیــد،
ایــن اســت کــه اپلیکیشــن  settingsرا بــاز کنیــد .ســریعترین روش بــرای
انجــام ایــن کار ایــن اســت که بــه طــور همزمــان کلیدهــای Windows +
 Iرا روی صفحــه کلیــد فشــار دهیــد.
بعد از باز شــدن پنجره اپلیکیشــن settingsبــه بخــش Network & Internet
برويد.

در ســتون ســمت چــپ پنجــره ایــن بخــش روی گزینــه  Statusکلیــک
کنید .
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در قســمت ســمت راســت پنجــره بــه ســمت پاییــن اســکرول کنید تــا بــه انتهای
بخش تنظیمات برســید .در این قســمت روی لینــک Network resetکلیک کنید.
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بــا کلیــک روی ایــن لینــک اپلیکیشــن  settingsیــک پنجــره جدیــد بــا
نــام  Network resetرا بــاز خواهــد کــرد کــه شــامل یــک متــن اطالعیه
بــه ایــن شــرح اســت« :انجــام ایــن کار باعــث حــذف و ســپس نصــب
مجــدد تمــام آداپتورهــای شــبکه شــما خواهــد شــد و تمــام اجــزای شــبکه
شــما بــه تنظیمــات اصلــی خــود بازگردانــده میشــود .ممکــن اســت الزم
باشــد ســایر نــرم افزارهــای مربــوط بــه شــبکه خــود از جملــه نــرم افــزار
 VPNیــا ســویچهای مجــازی را مجــددا نصــب کنیــد».
اگــر شــما بــا ایــن توضیحــات مشــکلی نداریــد و مایــل هســتید بــه فرآیند
ریســت کــردن آداپتورهــای شــبکه ادامــه دهیــد روی دکمــه Reset now
کلیــک کنید.
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بــرای تاکیــد دوبــاره وینــدوز  10از شــما ســوال خواهــد کــرد کــه آیــا
اطمینــان داریــد کــه میخواهیــد آداپتورهــای شــبکه خــود را ریســت
کنیــد .در صــورت مثبــت بــودن پاســخ روی دکمــه  Yesکلیــک کنیــد.

بعــد از تاییــد شــما و انجــام مراحــل اولیــه ،وینــدوز  10بــه شــما اطــاع
میدهــد کــه کامپیوتــر یــا دســتگاه موبایــل شــما ظــرف  5دقیقــه خاموش
خواهــد شــد .ایــن پنجــره اطالعیــه را ببندیــد و تــا قبــل از اتمام ایــن زمان
تمــام کارهــای خــود را ذخيــره کنیــد.
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توجــه داشــته باشــید كــه اگــر نمیخواهیــد ایــن  5دقیقــه را منتظر باشــید
میتوانیــد خودتــان بــه طــور دســتی کامپیوتــر یــا دســتگاه موبایــل خــود
را ریاســتارت کنیــد .نتیجــه هــر دو کار یکــی خواهــد بــود.
بعــد از ریاســتارت شــدن کامپیوتــر یــا دســتگاه شــما تمــام آداپتورهــای
شــبکه ریســت شــده و نیــاز بــه پیکربنــدی دوبــاره دارنــد .در فرآینــد این
تنظیمــات نیــز بخشــی وجــود دارد کــه شــما بایــد تعییــن کنیــد آیــا مایل
هســتید دســتگاه وینــدوز  10شــما توســط ســایر دســتگاههای متصــل بــه
شــبکه شــما قابــل شناســایی باشــد یــا خیــر.

شــما همچنیــن بایــد از ابتــدا تمــام تنظیمــات مــورد نیــاز پیکربندی شــبکه
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خــود را انجــام دهیــد .اگــر از پراکســی یــا  VPNاســتفاده میکردیــد بایــد
آنهــا را نیــز از ابتــدا تنظیــم کنید.
ریســت کــردن آداپتورهــای شــبکه در وینــدوز  10بســیار راحــت بــوده
و بــا چنــد کلیــک قابــل انجــام اســت .امــا ایــن تنهــا مســئله شــما بــرای
داشــتن یــک شــبکه نوســازی شــده نیســت ،بــرای رســیدن بــه همــان
شــبکه قبلــی کــه بــه خوبــی کار میکــرد بایــد پیکربنــدی قبلــی را روی
آداپتــور نوســازی شــده نیــز انجــام دهیــد کــه ممکــن اســت بــه راحتــی
ریســت کــردن آن نباشــد ،بنابرایــن حتمــا اطالعــات مربــوط بــه تنظیمات
قبلــی شــبکه خــود را یــک جــا یادداشــت کنیــد تــا راحتتــر بتوانيــد آنهــا
را بازنشــانی کنیــد.

با عضویت در سایت شبکه آخرین کتابهای الکترونیک را رایگان دانلود کنید
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تلگــرام شــبکه را بخوانیــد تــا بدانید
https://telegram.me/shabakehmag
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چگونهدرهردستگاهیاطالعاتشبکهراپیداکنیم

تمــام دســتگاههای متصــل بــه شــبکه مثــل لپتاپهــا ،کامپیوترهــای
دســکتاپ ،تلفنهــای هوشــمند ،تبلتهــا و هــر چیــز دیگــر ،یــک آدرس
 MACمنحصربفــرد و یــک آدرس  IPبر روی شــبکه دارند .دالیل بســیاری
وجــود دارد کــه شــما بــه ایــن آدرسهــا نیــاز پیــدا کنیــد .پــس در ایــن
مقالــه بــه چگونگــی پیــدا کــردن ایــن اطالعــات بــر روی تمــام دســتگاهها
میپردازیــم.
توجــه داشــته باشــید کــه ایــن روشهــا آدرس  IPخــود دســتگاه را نشــان
میدهــد .شــما احتمــاال از پشــت یــک روتــر بــه شــبکه متصــل هســتید
بنابرایــن آدرس  IPعمومــی شــما ،یــا همــان آدرس  IPروی اینترنــت ،فرق
میکنــد و بــه شــیوه دیگــری بایــد آن را پیــدا کنیــد.
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ویندوز 10

روی وینــدوز  10خیلــی ســریعتر از ویندوزهــای قبلــی میتــوان بــه ایــن
اطالعــات دســت یافــت .بــر روی آیکــون وایفــای در قســمت اعالنهــا
یــا ( system trayســینی سیســتم) کلیــک کنیــد و ســپس بــر روی لینــک
( Network settingsتنظیمــات شــبکه) کلیــک کنیــد .اگــر اتصالتــان
وایفــای نیســت میتوانیــد اپ ( Settingsتنظیمــات) را بــاز کــرده و
 Network & Internetرا انتخــاب کنیــد و ســپس نــوع اتصــال را انتخاب
کنیــد و بــه دنبــال اطالعــات تکمیلــی بگردیــد.
در پنجــرهای کــه ظاهــر میشــود بــر روی Advanced options
کلیــک کنیــد .شــما همچنیــن بــا بــاز کــردن اپ  Settingsو رفتــن
بــه  Network & Internet > Wi-Fiمیتوانیــد بــه ایــن پنجــره برســید.
صفحــه را بــه پاییــن ببریــد و در ذیــل عنــوان  Propertiesایــن اطالعــات
را مشــاهده کنیــد.
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ویندوز  8.1 ،8 ،7و 10

شــما میتوانیــد ایــن اطالعــات را بــه طــرق دیگــر بــر روی نســخههای
قبلــی وینــدوز پیــدا کنیــد .البتــه ایــن شــیوه بــر روی وینــدوز  10هــم
کار میکنــد .کافــی اســت کنتــرل پانــل را بــاز کــرده و در ذیــل
 Network and Internetبــر روی View network status and tasks
کلیــک کنیــد ،بــر روی  Change adapter settingsکنیــد ،روی اتصالــی
کــه در حــال اســتفاده از آن هســتید راســت کلیــک کنیــد و  Statusرا
انتخــاب کنیــد .در زیــر بخــش  Connectionبــر روی دکمــه Details
کلیــک کنیــد تــا لیســت اطالعاتــی کــه دنبالــش بودیــد را مشــاهده کنید.
شــما همچنیــن میتوانیــد بــا بــاز کــردن پنجــره  Command Promptو
اجــرای فرمــان  ipconfigبــه ایــن اطالعــات دسترســی پیــدا کنیــد:
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Mac OS X
راحتتریــن و ســادهترین راه بــرای پیــدا کــردن ایــن اطالعــات بــر روی
 Mac OS Xنگــه داشــتن کلیــد  Optionبــر روی صفحــه کلیــد و کلیــک
بــر روی آیکــون وایفــای در نــوار منــو در بــاالی صفحــه اســت .آدرس
 IPدر کنــار عبــارت  IP addressقابــل مشــاهده اســت .در ایــن بخــش
اطالعــات دیگــری در مــورد شــبکه بیســیم و آدرس  IPروترتــان نیــز در
اختیــار داریــد.
شــما همچنیــن میتوانیــد بــا کلیــک بــر روی منــوی اپــل در نــوار منــو در
بــاالی صفحــه و انتخــاب  ، System Preferencesکلیــک بــر روی آیکون
شــبکه ،انتخــاب اتصــال شــبکه ،کلیــک روی  Advancedو ســپس کلیــک
بــر روی ســربرگ  ، TCP/IPایــن اطالعــات را پیــدا کنیــد .آدرس  MACرا
میتوانیــد در ســربرگ  Hardwareپیــدا کنیــد.
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آیفون و آیپد

بــرای یافتــن ایــن اطالعــات بــر روی آیفــون ،آیپــد یــا آیپــاد تــاچ بــا
سیســتم عامــل  iOSاپــل اول  Settingsرا بــاز کنیــد .در بخــش Settings
بــر روی  Wi-Fiو ســپس بــر روی آیکــون “ ”iدر ســمت راســت اتصــال
وایفایــی کــه بــه آن متصــل هســتید ضربــه بزنیــد .در این صفحــه آدرس
 IPو دیگــر جزئیــات شــبکه را مشــاهده خواهیــد کــرد.
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بــرای یافتــن آدرس  MACاز اپ  Settingsبــه  General > Aboutبروید.
صفحــه را پاییــن ببریــد و بــه دنبــال  Wi-Fi Addressبگردید.

آندروید

روی آندرویــد شــما میتوانیــد ایــن اطالعــات را در اپ  Settingsپیــدا
کنیــد .بــا کشــیدن انگشــت از بــاالی صفحــه بــه پاییــن نــوار اعــان را بــاز
کنیــد و بــر روی آیکــون چرخدنــده ضربــه بزنیــد و بــه لیســت اپهــا بروید
و بــر روی اپ  Settingsضربــه بزنیــد .در ذیــل Wireless & networks
بــر روی گزینــه  Wi-Fiســپس بــر روی دکمــه منــو و در آخــر بــر روی
 Advancedضربــه بزنیــد تــا صفحــه  Advanced Wi-Fiبــاز شــود .آدرس
 IPو آدرس  MACدر پاییــن همیــن صفحــه قابــل مشــاهده خواهنــد بــود.
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طبــق معمــول آندرویــد ،ایــن گزینههــا ممکــن اســت بســته بــه ســازنده
دســتگاه شــما ،در جاهایــی کمــی متفــاوت قــرار داشــته باشــند .فرآینــد
بــاال بــر روی نکســوس  7بــا سیســتم عامــل آندرویــد  6مارشــمالو انجــام
شــده اســت.

Chrome OS
بــر روی کرومبــوک ،کرومباکــس یــا هــر دســتگاهی کــه بــا سیســتمعامل
کــروم کار میکنــد ،ایــن اطالعات در صفحه  Settingsدر دســترس اســت.
ســریعترین راه بــرای دسترســی بــه ایــن اطالعــات کلیــک بــر روی بخش
وضعیــت ( )status areaدر گوشــه پاییــن راســت صفحــه و ســپس کلیک
بــر روی گزینــه  Connected toو کلیــک بــر روی نــام شــبکهای اســت
کــه بــه آن متصــل شــدهاید .بــا ایــن کار صفحــه اطالعــات بــاز میشــود.
شــما همچنیــن میتوانیــد بــا کلیــک بــر روی دکمــه منــو در کــروم و
انتخــاب  ، Settingsصفجــه تنظیمــات را بــاز کنیــد .حاال در بــاالی صفحه
 Settingsبــر روی نــام شــبک ه وایفایــی کــه بــه آن متصل هســتید کلیک
کــرده و ســپس مجــددا بــر روی آن کلیــک کنیــد.
آدرس  MACداخــل ســربرگ  Connectionقــرار دارد و آدرس  IPدر
ســربرگ  Networkقابــل مشــاهده اســت.

لینوکس

در توزیعهــای لینوکسهــای جدیــد ایــن اطالعــات براحتــی از بخــش
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وضعیــت یــا اعــان در دســترس هســتند .بــه دنبــال آیکــون شــبکه
بگردیــد ،بــر روی آن کلیــک کــرده و  Connection Informationرا
انتخــاب کنیــد .در ایــن قســمت آدرس  ،IPو دیگر اطالعات قابل مشــاهده
خواهنــد بــود hardware address .همــان آدرس  MACدســتگاه اســت.

اگــر بــه ترمینــال دسترســی داریــد فرمــان  ifconfigرا اجــرا کنیــد .کاری
بــا بخــش “ ”loنداشــته باشــید .تمــام اطالعــات مــورد نیــاز شــما در
فســمت “ ”eth0ذکــر شــده اســت.
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ایــن فرآینــد بــر روی دســتگاههای دیگــر ،مثــا کنســولهای بــازی
نیــز مشــابه اســت .بایــد صفحــه  Settingsرا بــاز کنیــد و دنبــال صفحــه
( Statusوضعیــت) بگردیــد تــا بــه ایــن اطالعــات دسترســی پیــدا
کنیــد .صفح ـهای بــا عنــوان  Networkبایــد جزئیــات اتصــال شــبکه را
در اختیارنــان بگــذارد .شــاید هــم ایــن لیســت در صفحــه  Aboutقــرار
داده شــده باشــد .اگــر نتوانســتید اطالعــات مــورد نیــاز را پیــدا کنیــد بــد
نیســت نــام دســتگاهتان را در اینترنــت جســتجو کنیــد.
با عضویت در سایت شبکه آخرین کتابهای الکترونیک را رایگان دانلود کنید
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تلگــرام شــبکه را بخوانیــد تــا بدانید
https://telegram.me/shabakehmag
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راهکارهاییبرایرفعمشکلاتصالبهشبکهواینترنت

چرادر ویندوز 10بهاینترنتوصل نمیشویم+راهحل

دالیــل زیــادی بــرای مشــکالت اتصــال بــه اینترنــت در کامپیوتــری کــه
از سیســتمعامل وینــدوز  ۱۰اســتفاده میکنــد ،وجــود دارد .ایــن مشــکالت
میتوانــد ناشــی از خرابــی کابــل مــودم ،مســدود شــدن بــه وســیله
فایروالهــا و نــرم افزارهــای آنتیویــروس ،درایــور آداپتــور شــبکه یــا
حتــی خــود ارائهکننــده خدمــات اینترنــت ( )ISPباشــد.
اولیــن کاری کــه شــما بایــد در زمانــی کــه مشــکل اتصــال بــه اینترنــت
بــه وجــود میآیــد ،انجــام دهیــد؛ تهیــه یــک گــزارش از شــبکه بیســیم
اســت ،چــرا کــه عامــل اصلــی خیلــی از مشــکالت از همیــن جــا شــروع
میشــود .بــرای انجــام ایــن کار بــه کادر جســتجوی موجــود در نــوار
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وظیفــه رفتــه و عبــارت  Command promptرا تایــپ کنیــد،
ســپس روی  Command promptراســت کلیــک کــرده و گزینــه
 Run as administratorرا انتخــاب کنیــد ،بعــد در خــط فرمــان عبــارت
 netswlan show wlanreportرا تایــپ کنیــد .بــا انجــام ایــن کار یــک
فایــل  htmlســاخته خواهــد شــد کــه شــما میتوانیــد آن را در مرورگــر
خــود بــاز کنیــد .همچنیــن اطمینــان حاصــل کنیــد کــه مشــکل اتصــال
مربــوط بــه مــودم یــا خدمــات دهنــده اینترنــت شــما نباشــد .اگــر هیــچ
کــدام از ایــن عوامــل بــه مشــکل اتصــال مربــوط نبودنــد مراحــل بعــد را
انجــام دهیــد.
در کادر جســتجوی موجــود در نــوار ابــزار یــک بــار دیگــر عبــارت
 Command promptرا تایــپ کنیــد .ســپس روی آن راســت کلیــک
کــرده و گزینــه  Run as administratorرا انتخــاب کنیــد .در خــط
فرمــان عبــارت  ipconfigرا تایــپ کنیــد .آدرس آیپــی کنــار عبــارت
 Default gatewayرا پیــدا کــرده و ایــن آدرس را یادداشــت کنیــد .در
خــط فرمــان عبــارت  pingرا تایــپ کــرده و کلیــد  Enterرا فشــار دهید.
شــما بایــد نتیج ـهای شــبیه بــه خروجــی زیــر را مشــاهده کنیــد:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
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اگــر شــما نتیجــه بــاال را مشــاهده کردیــد امــا همچنــان نمیتوانیــد بــه
اینترنــت متصــل شــویم احتمــاال مشــکل از مــودم یــا خدمــات دهنــده
اینترنــت شــما اســت.

آداپتور شبکه خود را بهروز نگه دارید

بعضــی مواقــع مشــکل اتصــال بــه اینترنــت میتوانــد ناشــی از ناســازگاری
درایــور آداپتــور شــبکه شــما باشــد .بــرای اطمینــان از ایــن که درایور شــما
بـهروز رســانی شــده باشــد مراحــل زیــر را دنبــال کنیــد:

 .1در کادر جستجو عبارت  Device Managerرا تایپ کنید.
 Network adapters .2راه انتخاب کنید.
 .3روی آداپتور شبکه راست کلیک کرده و سپس

Update Driver Software>> Search automatically for updat

 ed driver softwarرا انتخــاب کنیــد.
 .4بعــد از ایــن کــه درایــور بـهروز رســانی شــده شــما نصــب شــد یــک
بــار کامپیوتــر را ریاســتارت کنیــد.
اگــر نمیتوانیــد به طــور خــودکار درایــور جدیــد را پیدا کنید به وبســایت ســازنده
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آداپتور شــبکه خــود مراجعه کــرده و آخریــن درایــور موجــود را دانلــود کنید.

به نسخه قبلی آداپتور شبکه خود بازگردید

گاهــی اوقــات نصــب کــردن نســخه قدیمیتــر درایــور نیــز ممکــن اســت
بــه رفــع مشــکل اتصــال کمــک کنــد.
 .1در کادر جســتجو عبــارت  Device Managerرا تایــپ کــرده و آن را
انتخــاب کنیــد.
 Network adapters .2راه انتخــاب و بعــد نــام آداپتــور شــبکه خــود را
انتخــاب کنیــد.
 .3روی نــام آداپتــور شــبکه راســت کلیــک کــرده و گزینــه Properties

را انتخــاب کنیــد.

 .4ســپس  Driverو بعــد  Roll back driverرا انتخــاب کنیــد .حــاال
مراحــل نمایــش داده شــد را دنبــال کــرده و فرآینــد کار را تکمیــل کنیــد.
 .5بعد از نصب درایور کامپیوتر خود را ریستارت کنید.
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از  network troubleshooterاستفاده کنید

ی اتصــال بــه
یکــی دیگــر از روشهــای برطــرف کــردن مشــکالت عمومـ 
اینترنــت اســتفاده از  network troubleshooterخــود وینــدوز اســت.

.1در کادر جســتجوی موجــود در نـوار ابـزار عبــارت  Networktroubleshooterرا
تایــپ کنیــد و بعــد  Indentifyو  repair network problemsرا انتخاب
کنید .
 .2مراحــل توصیــه شــده در  troubleshooterرا انجــام دهیــد و ببینیــد
آیــا مشــکل برطــرف میشــود.
اگــر ایــن روش مشــکل شــما را برطــرف نکــرد ،بخــش  TCP/IPرا ریســت
کنیــد ،آدرس ایپــی را بازیابی کنیــد و ســرانجام DNS client resolver cache
را تخلیـ�ه و ریسـ�ت کنیـ�د .شـ�ما بایـ�د ایـ�ن فرامیـ�ن را در پنجـ�ر ه �com
 mand promptاجــرا کنیــد .بنابرایــن  command promptرا بــا ســطح
دسترســی  adminبــاز کنیــد و فرامیــن زیــر را بــه ترتیــب اجــرا کنیــد:
 .3فرمــان  netshwinsock resetرا تایــپ کنیــد و کلیــد  Enterرا فشــار
د هید .
 .4فرمان  netsh int ip resetرا تایپ کنید و کلید  Enterرا فشار دهید.
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 .5فرمــان  ipconfig /releaseرا تایــپ کنیــد و کلیــد  Enterرا فشــار
دهیــد.
 .6فرمــان  ipconfig /renewرا تایــپ کنیــد و کلیــد  Enterرا فشــار
دهیــد.
 .7فرمــان  ipconfig / flushdnsرا تایــپ کنیــد و کلیــد  Enterرا فشــار
د هید .

فایروال را غیرفعال کنید

بعضــی مواقــع ممکن اســت فایروالهــا از برقــراری اتصال جلوگیری کننــد .آنها
را غیرفعــال کنید و ببینید آیا مشــکل برطــرف میشــودcommand prompt .
را بــا ســطح دسترســی  adminباز کنیــد .در خط فرمــان عبــارت advfirewall
 set allprofiles state offرا تایــپ کنیــد و کلیــد  Enterرا فشــار دهیــد .حــاال
مرورگــر وب خــود را بــاز کنیــد و ببینیــد آیــا میتوانیــد به اینترنت دسترســی
داشــته باشــید .بــرای فعــال کــردن مجــدد نــرم افــزار فایــروال در خــط فرمان
عبــارت  netsh advfirewall set allprofiles state onرا تایــپ کنیــد و
کلیــد  Enterرا فشــار دهیــد.

آنتیویروس را غیرفعال کنید

 .1در نــوار جســتجو عبــارت  System and securityرا تایــپ کنیــد و بعد
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 Review you computer's status and resolve issuesرا انتخــاب کنید.
 .2فلش کنار  Securityرا انتخاب کنید.
 .3مستندات آنتی ویروس را بررسی و آن را خاموش كنيد.

درايور آداپتور شبکه را آنایستال کنید

یکــی دیگــر از روشهــای رفــع مشــکل آنایســتال کــردن درايــور آداپتــور
شــبکه اســت ،امــا فرامــوش نکنیــد کــه حتمــا قبــل از انجــام ایــن کار یک
نســخه پشــتیبان از آن تهیــه کنید.
 .1در نــوار جســتجو عبــارت  Device Managerرا تایــپ کــرده و آن را
انتخــاب کنیــد.
 .2در ایــن پنجــره شــما نــام آداپتــور شــبکه خــود را مشــاهده خواهیــد
کــرد.
 .3روی آداپتور شبکه راست کلیک کرده و

 Uninstall>> Delete the driver software for this deviceرا انتخاب
کنیــد .ســپس روی  Okکلیــک کنیــد تــا فرآيند انجــام کار تاییــد شــود .در انتها
اگــر خواســته شــد که کامپیوتــر را ریاســتارت کنیــد ایــن کار را انجــام دهید.
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از  Network resetاستفاده کنید

بــه عنــوان آخریــن تــاش بــرای رفــع مشــکل اتصــال بــه شــبکه از
 Network resetاســتفاده کنیــد تــا دســتگاههای شــبکه از نــو نصــب
شــوند .امــا توجــه داشــته باشــید کــه بــرای اســتفاده از network reset
بایــد وینــدوز  10شــما نســخه  1607باشــد.
Start>> Settings>> Network & Internet>> Status>> Network reset

را انتخــاب کنید.
 Reset nowرا انتخــاب و بعــد روی  Yesکلیــک کنیــد تــا فرآينــد انجــام
کار تاییــد شــود .مدتــی صبــر کنیــد تــا کامپیوتــر ریاســتارت شــود

با عضویت در سایت شبکه آخرین کتابهای الکترونیک را رایگان دانلود کنید
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برایافزایشامنیتاطالعاتمربوطبهشبکهراباخودحملنکنید

چگونهدرویندوز 10اطالعاتشبکههایبیسیمراپاککنیم

وقتــی شــما در وینــدوز  10بــه یــک شــبکه بیســیم آزاد یــا حتــی مخفــی
متصــل میشــوید ،سیســتمعامل بــرای ایــن اتصــال یــک پروفایــل ایجــاد
میکنــد کــه در آن اطالعاتــی مثــل ( SSIDنــام شــبکه) و جزئیــات امنیتــی
(شــامل کلمــه عبــور و نــوع کدگــذاری مــورد اســتفاده) ذخیــره میشــود.
امــا اگــر شــما نخواهیــد کامپیوتــر شــخصی یــا دســتگاه موبایــل شــما
اطالعــات مربــوط بــه یــک شــبکه خــاص را در خــود ذخیــره کنــد چــه
بایــد کــرد؟ در چنیــن مــواردی شــما بایــد پروفایــل مربــوط بــه شــبکه را
پــاک کنیــد و گزینــه  forgetرا بــرای نادیــده گرفتــن ایــن شــبکه وایفای
انتخــاب کنیــد .در ادامــه روش انجــام ایــن را بررســی خواهیــم کــرد.
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توجــه :تصاویــر اســتفاده شــده در ایــن مقالــه از نســخه بهروزرســانی شــده
ســاالنه وینــدوز  10گرفتــه شــده اســت .دریافــت نســخه بهروزرســانی
شــده ســاالنه وینــدوز  10بــرای تمــام کاربــران قبلــی از تاریــخ دوم اوت
 2016رایــگان شــده اســت.

چگونــه بــا اســتفاده از اپلیکیشــن  Settingsیــک شــبکه بیســیم
را در وینــدوز  10پــاک کنیــم

بــرای نادیــده گرفتــن یــک شــبکه بیســیم در وینــدوز  10شــما میتوانیــد
از اپلیکیشــن  Settingsاســتفاده کنیــد .بــرای شــروع ،بــا کلیــک کــردن یا
تقــه زدن روی میانبــر  Settingsدر منــوی اســتارت آن را بــاز کنیــد.

از داخل اپلیکیشن  Settingsبخش  Network & Internetرا انتخاب کنید.
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از فهرســت گزینههای موجود در ســمت چــپ پنجــره Network & Internet

روی دومیــن گزینــه بــا نــام  Wi-Fiکلیــک کنید.
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توجــه داشــته باشــید روش دیگــر بــرای رســیدن بــه ایــن بخــش کــه
ی ســریعتر هــم باشــد ،کلیــک کــردن یــا تقــه زدن روی
ممکــن اســت کمـ 
آیکــون شــبکه موجــود در ســینی سیســتم (کنار ســاعت) و ســپس انتخاب
لینــک  Network settingsموجــود در انتهــای فهرســت شــبکهها اســت.

ســپس در ســمت راســت پنجــره تنظیمــات وایفــای بــه دنبــال
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بخــش مشــخص شــده بــا نــام  Wi-Fiبگردیــد .ایــن بخــش معمــوال
در بــاالی پنجــره تنظیمــات قــرار دارد .بعــد در ایــن بخــش گزینــه
 Manage known networksرا انتخــاب کنیــد.

بعــد از باز شــدن پنجــره مربــوط بــه  Manage known networksشــما
فهرســت کاملــی از شــبکههای وایفــای شــناخته شــده توســط کامپیوتــر
شــخصی یــا دســتگاه موبایــل خــود را مشــاهده خواهیــد کــرد.
ی کــه مایــل هســتید توســط کامپیوتــر شــخصی
روی نــام شــبکه بیســیم 
یــا دســتگاه موبایــل شــما نادیــده گرفتــه شــود کلیــک کنیــد .بــا ایــن کار
دو گزینــه  Propertiesو  Forgetتوســط وینــدوز  10در اختیــار شــما قرار
میگیــرد .دکمــه  Propertiesفهرســتی از جزئیــات مربــوط بــه ایــن
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شــبکه وایفــای را بــاز خواهــد کــرد .امــا ایــن چیــزی نیســت کــه مــا بــه
دنبــال آن هســتیم .مــا قصــد داریــم پروفایــل شــبکه بیســیم ذخیره شــده
را حــذف و خــود شــبکه و جزئیــات مربــوط بــه آن را نیــز از فهرســت
حــذف کنیــم .بنابرایــن بــرای انجــام ایــن کار بایــد روی دکمــه Forget
کلیــک کنیــد.

بعــد از انتخــاب گزینه Forgetویندوز 10بالفاصله این شــبکه بیســیم را از فهرســت
شــبکههایشــناختهشــدهخودحــذفمیکنـد.اگرشــبکههایدیگریدرفهرســت
قـرار دارنــد کــه مایل هســتید آنهــا را نیز نادیده بگیریـد ،این فرآينــد را بـرای آنها نیز
تکـرار کنیـد .در غیر این صورت پنجــره اپلیکیشــن Settingsرا ببندید.
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چگونــه بــا اســتفاده از خــط فرمــان یــک شــبکه بیســیم را در
وینــدوز  10پــاک کنیــم

شــما بــا اســتفاده از خــط فرمــان ( )Command Promptنیــز میتوانیــد
پروفایــل ذخیــره شــده یــک شــبکه بیســیم را در وینــدوز  10پــاک کنیــد.
کار را بــا اجــرای  Command Promptبــا ســطح دسترســی administrator
آغــاز میکنیــم .یــک روش ســریع بــرای انجــام ایــن کار ایــن اســت کــه روی
آیکــون منــوی اســتارت موجود در گوشــه ســمت چــپ پایین صفحه راســت
کلیــک کــرده (یــا انگشــت خــود را روی آن نگــه داریــد) و از داخل منــوی باز
شــده میانبــر  Command Prompt Adminرا انتخــاب کنیــد.
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در داخــل پنجــره  Command Promptایــن فرمــان را تایــپ کنیــد:
netsh wlan show profiles

فرمــان بــاال پروفایــل تمــام شــبکههای بیســیم ذخیــره شــده در وینــدوز
 10را نمایــش خواهــد داد .اگــر از لپتــاپ یــا تبلــت خــود بــرای مــدت
طوالنــی اســتفاده کــرده باشــید ممکــن اســت ایــن فهرســت طوالنی باشــد.
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ی را کــه قصد پــاک کــردن آن را دارید شناســایی
پروفایــل شــبکه بیســیم 
کنیــد ،ســپس بــرای پــاک کــردن آن این فرمــان را تایــپ کنید:
"netsh wlan delete profile name="Wi-Fi network name

توجــه داشــته باشــید كــه بایــد بخــش  Wi-Fi network nameرا بــا نــام
پروفایــل شــبکهای کــه قصــد پــاک کــردن آن را داریــد جایگزیــن کنیــد.

بــه عنــوان مثــال ،مــا قصــد داریــم پروفایــل یــک شــبکه بیســیم بــا نــام
 CNC5را پــاک کنیــم ،بــرای ایــن کار ایــن فرمــان را تایــپ میکنیــم:
"netsh wlan delete profile name="CNC5

بعــد از فشــردن کلیــد اینتــر بالفاصلــه وینــدوز  10به شــما اطــاع میدهد
کــه پروفایــل مذکور حذف شــده اســت.
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چگونه تمام شبکههای بیسیم را در ویندوز  10پاک کنیم

ممکــن اســت تحــت شــرایطی شــما مایــل باشــید كــه تمــام پروفایلهــای
شــبکه بیســیم ذخیــره شــده در وینــدوز  10را همزمــان پــاک کنیــد.
خوشــبختانه ایــن امــکان نیــز در وینــدوز  10گنجانــده شــده و شــما مجبور
نیســتید آنهــا را یــک بــه یــک پــاک کنیــد .تنهــا کاری کــه شــما بایــد
انجــام دهیــد ایــن اســت کــه مثــل مرحلــه قبــل  Command Promptرا
بــا ســطح دسترســی  administratorبــاز کنیــد و بعــد ایــن فرمــان را در
آن تایــپ کنیــد*=netsh wlan delete profile name=* i :

www.shabakeh-mag.com

کتاب شماره  | 4ویندوز  |1 10شبکه در 50 | windows 10

بعــد از فشــردن کلیــد اینتــر مشــاهده خواهیــد کــرد کــه وینــدوز 10
بالفاصلــه تمــام پروفایلهــای موجــود را پــاک میکنــد.
توجــه داشــته باشــید كــه فرمــان  netshپارامترهــای زیــاد دیگــری نیــز
دارد کــه مــا در ایــن فرامیــن از آنهــا اســتفاده نکردیــم .اگــر قصــد داریــد
بیشــتر بــا فرمــان  netshآشــنا شــوید بــه شــما توصیــه میکنیــم راهنمای
موجــود در مــورد ایــن فرمــان را مطالعــه کنیــد.

با عضویت در سایت شبکه کتاب های شبکه را رایگان دانلود کنید
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