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 :مقدمه

دازي شبکهصد راه انرا به کسانی که قADSLدر این مقاله قصد داریم شبکه کردن چند کامپیوتر با مودم         

وتر با دارند را با زبانی ساده آموزش دهیم. اگر فکر میکنید شبکه کردن چند کامپی در خانه و یا شرکت خود

ویري مودم کار سخت و پیچیده اي ست، بهتر است این دیدگاه را کنار بگذارید چرا که با اتکا به آموزش تص

امروز و  یم که همینکه در این مقاله ارائه میدهیم، شما را تشویق میکن adslشبکه کردن دو کامپیوتر با مودم 

 کنید.با اعتماد به نفس باال، کامپیوترهاي خانه و یا اداره خود را شبکه 

 :ADSL شبکه

ی که اقداماتنید،کد کامپیوتر، شبکه راه اندازي توانید براي دو یا چن میADSLشما به وسیله یک مودم

زاري کارهاي سخت افزاري و نرم افباید براي راه اندازي و نصب شبکه بین دو کامپیوتر انجام دهید، شامل 

خت افزاري سمیباشد. به عبارتی بهتر پیش از آنکه بخواهید اقدامی را در ویندوز انجام دهید، ابتدا باید بستر 

دو  الزم براي شبکه کردن دو کامپیوتر با مودم را با فراهم کنید. بطور کلی براي پیاده سازي شبکه بین

:د به ترتیب انجام دهیدکامپیوتر، اقدامات زیر را بای

CAT5 تهیه مودم، کارت شبکه و کابل شبکه استریت-1

ADSL متصل کردن کامپیوترها به مودم-2

اعمال تنظیمات شبکه در ویندوز-3
  اشتراك گذاري اطالعات-4
نصب نرم افزار مربوطه به مدیریت و کنترل شبکه-5
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ین است اما خبر خوبی که براي شما داریم ابراي شبکه کردن بین دو یا چند کامپیوتر، وجود سوئیچ الزامیست 

د و از در منزل یا محل کار خود هستیADSLنیازي به خرید سوئیچ ندارید! چرا که احتماال داراي یک مودم که

ستند و هدر بازار داراي چهار پورت شبکه  adslکنید. اکثر مودم هاي آن براي اتصال به اینترنت استفاده می

ه بین توانید کامپیوترهاي خود را به مودم متصل کنید. اما اگر قصد راه اندازي شبک شما تا این تعداد می

 .کامپیوترهاي بیشتري را دارید، باید یک سوئیچ خریداري کنید

دارید. لپتاب ها نیز معموال داراي پورت شبکه هستند. بنابراین نیازي به تهیه کارت شبکه براي لپتاب ها ن

یکنید، مهستند؛ اما اگر از کامپیوتر رومیزي استفاده LANتاب در بازار داراي پورتتقریبا تمام مدل هاي لپ

تهیه کارت شبکه بمنظور شبکه کردن آن الزامیست. شما به وسیله کارت شبکه که فاقد این پورت باشد 

ها را با ، با کامپیوترهاي دیگر اتصال برقرار کنید و آنLANمیتوانید از طریق کابلهاي شبکه استریت و پورت

 البته اگر مین شما پورت شبکه نداشته باشد.  .ه کنیدیکدیگر شبک

 

 : ADSL متصل کردن کامپیوترها به مودم

موجود در بازارهاي ایران داراي چهار پورت ADSLهمانطور که قبال اشاره کردیم، بیشتر مودم هاي

LAN توانند از طریق کابل شبکه، به حداکثر چهار کامپیوتر متصل  هستند. بعبارتی بهتر این مودم ها می

اگر در منزل و یا شرکت خود کمتر از پنج کامپیوتر دارید، براحتی هم موجود می باشد، پورته  2البته شوند. 
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یک ي کنید. براي اینکار کافیست مانند عکس زیر، با زااندشبکه خود را راه  ADSLمیتوانید بوسیله مودم

 .متصل کنید adslهر کامپیوتر را به درگاه شبکه مودم LANکابل شبکه استریت، پورت

 

 

 

 

 

 

 :در ویندوز ADSLتنظیمات شبکه کردن چند کامپیوتر با مودم

ل کنید و آنها اعماIPراي شبکه کردن دو کامپیوتر با مودم، باید تنظیماتی را براي نام هر کامپیوتر و ب 

ه به . در اینجا مراحل آموزش شبکه کردن دو کامپیوتر با مودم را را مرحلمائیدنسپس شروع به شبکه کردن 

می دهم.مرحله برایتان توضیح 

و داگر قبال اسم یکسان براي هر .ابتدا باید براي هر کامپیوتر، یک اسم اختصاصی در نظر بگیرید -1
یر زیر را باید اسم یکی از کامپیوترها را تغییر دهید. در ویندوز خود مس اید، کردهکامپیوترتان تعیین 

 :دنبال کنید

Control panel > system and security > system > advanced system settings
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را کلیک کنید یک اسم دلخواه براي کامپیوتر خود  Changeدکمه Computer nameدر قسمت -2

 .مشخص کنید

 

 

 

 

انتخاب کنید و یک اسمی براي آن انتخاب  Workgroupنوع شبکه خود را member ofقسمت در -3

orkgroupW، نام شبکهADSLکنید. توجه داشته باشید که براي شبکه کردن چند کامپیوتر با مودم

 .کامپیوتر باید یکسان باشدیا چهار در هر دو 

 ، مربوطکه روشی آسان و مرسوم  تعریف کنید اختصاصی و ثابت ipحاال باید براي هر کامپیوتر یک -4

 :اختصاصی در ویندوز. مسیر زیر را در کامپیوتر اول دنبال کنید ipبه تعریف

Control panel > network and internet > network and sharing center > local area connection

 local areaپنجره وارد را بزنید تا propertiesدکمه local area connection statusدر پنجره-5

connection properties   یا همان .شویدEthernet Properties 
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 .دبل کلیک کنید Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)روي گزینه-6

باید  ip addressدر قسمترا فعال کنید سپس  Use the following IP addressگزینه  -7

 مشخصی را براي دو کامپیوتر خود وارد کنید. دقت داشته باشید که براي شبکه کردن دو یک آي پی

هاي یکسان استفاده کنید. براي اعمال تنظیمات شبکه در  IP، نباید از ADSL کامپیوتر با مودم

  .کامپیوترهاي خود از عکس زیر استفاده کنید

از آیپی  نباید تکراري باشد مثال:آدرس آیپی هاي شما دلخواه میتواند باشد ولی  توجه:

خود  ADSLاگر شما چهار رایانه را به پورت مودم  192.168.1.255شروع شده تا  192.168.1.1
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 یستم بعدي به این صورت تنظیم شود:باشد چهار س 192.168.1.1مودم برابر با  IPمتصل کنید 
                                                      IP address:  192.168.1.2کامپیوتر اول: 

                                                      IP address:  192.168.1.3کامپیوتر دوم: 

                                                     IP address:  192.168.1.4کامپیوتر سوم: 

                                                    IP address:  192.168.1.5کامپیوتر چهارم: 

 

 

 

 

 

 

 

 OKدر کامپیوتر دوم نیز همانند تصویر زیر آیپی دلخواه را وارد کنید سپس تنظیمات را با زدن کلید  -8

ذخیره نمائید.
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داد مساوي وارد نموده ایم که این اع نکته: همانطور که مشاهد نمودید اعدادي را در هر دو سیستم بصورت

 مربوط به تنظیمات مودم شما می باشد براي بدست آوردن آنها از روش زیر پیروي نمائید:

Default gateway: ? 

Preferred DNS server: ? 

را  Enterسپس کلید  192,168,1,1 مرورگر خود را باز نمائید و کد زیر را در نوار سرچ آن وارد نمائید:

 می باشد. adminبراي نام و براي رمز  adminدر پنجره باز شده  بفشارید:

کد مربوطه  Statusشد در این بخش از قسمت  خود خواهید ADSLوارد تنظیمات مودم  okپس از زدن کلید 

192,168,1,1همان  Default gatewayمودم شما  IPرا برداشت کنید ضمن اینکه متوجه شدید که آدرس 

می باشد.
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کنید که هر دو  از اجراي ویندوز مشاهده میویندوز هر دو کامپیوتر را ري استارت کنید. پس  -9

.کامپیوتر شبکه شدند

 

       :Home groupایجاد یک شبکه خانگی با استفاده از 

شود براي تسهیل در امر به تر از یک کامپیوتر استفاده میاز بیش مکانهاامروزه در بسیاري از 

 Home groupامکان جدیدي به نام 7ها در ویندوزها در این گونه مکانها و پرینترگذاري فایلاشتراك

روند دسترسی خواهید گذاري منابع به کار میهایی که براي به اشتراكTaskتر تعبیه شده که در آن به بیش

باید انجام دهید ایجاد آن است براي این کار وارد  Home groupشت اولین کاري که براي استفاده ازدا

چند زیر مجموعه مشاهده  Network and Internetدر پایین پنجره شوید Control panelصفحه اصلی

پس از باشد می Chose Home group and sharing optionsها گزینهکنید یکی از این زیر مجموعهمی

 :روي این گزینه کلیک کنیدتنظیمات مراحل قبل 

 

 

 

 

تا کنون در بخش تنظیمات ویندوز صورت گرفته،  7با وجود تغییرات زیادي که از زمان ویندوز 

HomeGroup  نسبت به نسخه هاي پیشین تغییرات زیادي نداشته، همچنین ما قصد داریم براي کاهش

 .سردرگمی از کنترل پنل براي آموزش استفاده کنیم

 .را بزنید Enterجستجو کنید سپس کلید HomeGroupاستارت منو را باز کرده و عبارت-1

 .کلیک کنید Create a homegroupبر روي عبارت-2
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 .را بزنید Nextنمایش درآمده در پنجره به-3

 در صفحه جدید مواردي را که قصد به اشتراك گذاري آن ها از این طریق را دارید، عالمت بزنید.-4

اده تنظیمات پیش فرض ویندوز اجازه اشتراك گذاري به تصاویر، فیلم ها، آهنگ ها و دستگاه ها را د

 .نشده استداده  Documentاست. به هر حال اجازه اشتراك به پوشه

اي هگزینه هاي اشتراك که شما انتخاب می کنید تنها مربوط به کامپیوتر هایی می شود که به حساب  :نکتھ

ه متفاوتی به شبکه متصل هستند، درصورتی که یک کامپیوتر دیگر با همان حساب شما به شبکه متصل شود ب

 .تمام اطالعات دسترسی خواهد داشت

 .کلیک کنید Nextانتخابی براي اشتراك گذاري، بر رويپس از انتخاب گزینه هاي -5

به اتمام می رسد و یک رمز به شما نشان داده خواهد  HomeGroupبعد از انجام این مراحل، نصب-6

شد که از این رمز به سایر دستگاه اجازه دسترسی به شبکه براي انتقال فایل ها و اتصال دستگاه هاي 
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را یادداشت کرده و یا از آن پرینت بگیرید تا بعدًا بتوانید از آن یکسان را خواهد داد. این رمز 

 .استفاده کنید

 .کلیک کنید Finishکد بر روي اهر شدنظپس از -7

می توان به اجازه استریم محتواي اشتراکی از کامپیوتر شما به  HomeGroupاز دیگر ویژگی هاي-8

 در. باشد می …یزیون ها و پلی استیشن و، تلوXbox 360 ،Xbox oneسایر دستگاه هاي رسانه مانند

 Allow all devices on this network Such asبر روي لینک HomeGroupتنظیمات صفحه

TV’s and Game Console To play my Shared Content کلیک کنید. 

اکنون اولین کاري که نیاز است تا انجام دهید انتخاب یک نام براي آرشیو رسانه تان می باشد که در -9

به صورت پیش فرض این نام با آدرس ایمیل شما پر خواهد شد. همچنین می توانید گزینه 10ویندوز 

  Choose default Setting انتخاب کنید تا به تنظیمات بیشتري مانندStar rating  یا تنظیمات و

 .کنترل والدین براي استریم بر روي سایر دستگاه ها دسترسی داشته باشید
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زه تعیین کنید که کدام شبکه اجا Show devices onهمچنین می توانید در منوي کشویی با استفاده از گزینه

دسترسی به محتواي استریم شده توسط شما بر روي دستگاه را خواهد داشت. عالوه بر این، می توانید 

م مشخص کنید که کدام دستگاه اجازه پخش محتواي ریموت شده را خواهد داشت، شما می توانید اجازه و عد

ه هم BlockAllو  Allow Allدر کنید و یا با دستور هاي دسترسی دستگاه ها را به شکل تکی براي هریک صا

 .دستگاه ها را از دسترس خارج کرده و یا در دسترس قرار دهید

ر بخاطر داشته باشید که محتواي به اشتراك گذاري شده بر روي سایر دستگاه ها تا زمانی در دسترس قرا

 هم Sleepی باشد روشن باشد و حتی در حالتدارد که دستگاه به اشتراك گذاري محتوا که کامپیوتر شما م

نک قرار نداشته باشد. در صورتی که نیاز دارید تا تنظیمات برق دستگاه خود را تغییر دهید، بر روي لی

Choose power options  کلیک کنید. 

 

: HomeGroupآموزش افزودن کامپیوتر ها به

ده روشن کر HomeGroupخانگی که قصد افزودن آن ها براي انجام این کار ابتدا باید تمام سیستم هاي    

:و مراحل زیر را دنبال کنید

 .را بزنید Enterرا جستوجو کرده و HomeGroupمنوي استارت را باز کرده و واژه-1

 .کلیک کنید join Nowبر روي کلید-2

 

 

 

 

ال به را نمی بینید، احتماالً مشکلی پیش آمده است، بنابراین از اتص join Nowدر صورتی که کلید :توجه
 .کنید Restartاینترنت اطمینان حاصل کرده و کامپیوتر را یک بار 
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 .کلیک کنید Nextبر روي-3

ب محتواي هر کدام از پوشه ها را که قصد به اشتراك گذاري آن ها را دارید از منوي کشویی انتخا-4
 .زنیدرا ب Nextکرده و سپس

 در این بخش کامپیوتر (برده) دوم از کامپیوتر (ارباب) اول برداشتیدکه خود را  HomeGroup رمز-5
 .را فشار دهید Nextنوشته و سپس کلید

 

 

 

 

 

 

اگر از حساب کاربري مایکروسافت خود در یک کامپیوتر دیگر غیر از کامپیوتر اصلی خودتان  :وجهت

 .را وارد کنید استفاده کنید، نمی توانید رمز

 .کلیک کنید Nextدر انتها بر روي-6

ا ر Privateدر صورتی که از شما خواسته شد تا تنظیمات حریم خصوصی شبکه را انتخاب کنید، حتماً گزینه

ا به شبکه انتخاب کنید. در نهایت همین کار را باید براي هرکدام از سایر کامپیوتر هایی که قصد افزودن آن ه

ه و انجام دهید، همچنین براي پخش محتواي رسانه، باید هرکدام از دستگاه ها را مشخص کردخود دارید را 

 .اجازه دسترسی به آن ها را بدهید

با رفتن به آدرس

Control Panel\All Control Panel Items\Network and Sharing Center\Advanced sharing settings  

http://www.project-esisis.com/
mailto:Esmail_bakhshzad@yahoo.com


۱۵| P a g e
  

 HomeGroup connectionsو Network discovery ،File and printer sharingشوید که مطمعن

مطمعن شوید HomeGroupبرروي شبکه خوصوصی شما فعال هستند تا از درست کارکردن

. 

 

 

 

 

 

 

 

 :بدانید HomeGroupسایر مواردي که نیاز است تا در مورد

•HomeGroup  در دسترس است که به این  10و ویندوز  8,1و  8، ویندوز 7تنها بر روي ویندوز

 .و یا ویستا را اجرا می کند متصل شوید XPمعنی است که نمی توانید به هیچ دستگاهی که ویندوز 

 .در هر شبکه می تواند وجود داشته باشد HomeGroupتنها یک•

•HomeGroup ه نیست و تنها ابزاري است براي انتقال اطالعات یک هاب و شبکه گفتاري براي مکالم

 .و فایل ها بین یک کامپیوتر مرجع براي به اشتراك گذاري فایل ها

 به شبکه متصل شده اند می توانند از منابع موجود HomeGroupتنها کامپیوتر هایی که بوسیله رمز•

 .بر روي شبکه خصوصی استفاده کنند

ر کامپیوتر پیکربندي می شود، هرکدام از کاربران باید مشخص یک بار براي ه HomeGroupاگرچه•

 .کنند کدام محتوا اجازه دسترسی به شبکه را خواهد داشت

را بر روي شبکه محلی راه اندازي کردید، تمام کاربران دسترسی کامل  homeGroupبه محض اینکه•

 .خواهند داشت براي نمایش و تغییر محتواي موجود در پوشه هاي با کاربري عمومی را
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        :استفاده از نرم افزار مدیریت از راه دور بر سیستم ها و سرورهاي اداري یا خانگی تحت شبکه 

یا کارت شبکه خود   Adslسیستم رایانه را توسط مودم 4یا  2تا این بخش از آموزش شما توانسته اید 

قرار می دهید باهم اشتراك گذاري نمائید ولی هدف  Shareبهم متصل کنید و تنها چند فایل را که در پوشه 

می بوسیله پورت شبکه و اینترنت من از نوشتن این مقاله کنترل بیشتر و مدیرت دو یا چند سیستم از راه دور 

را در کامپیوتر ها بررسی نمائیم که به درستی  صفحات قبلبراي این منظور ابتدا باید موارد تنظیم شده  باشد

 Advanced IPنرم افزار  .از طریق درگاه شبکه بهم متصل هستند ي کامپیوترهاد و یا اینکه سیستمننکار می ک

Scanner   را دانلود سپس نصب نمائید تا براي چک کردنip سیستم شما بکار رود. فعال هاي  

 : Advanced IP Scannerنرم افزار 

ي مفید، سریع و با استفاده آسان براي اسکن و یافتن آي پی آدرس هاي کامپیوتر ها و دیگر نرم افزار

شبکه هاي لوکال پورت هاي و  است. این نرم افزار قادر به اسکن سریع تمام کامپیوتر هاشبکهدستگاه هاي 

دسترسی سریع و آسان به  Advanced IP Scanner .معمولی (باسیم) و یا وایرلس (بدون سیم) می باشد

و پوشه هاي به اشتراك گذاري شده را فراهم می  HTTP ،HTTPS ،FTPمنابع شبکه هاي مختلف، از جمله

هاي روتر ، از جمله دستگاه هاي بی سیم و شده انی براي تشخیص تمام دستگاه هاي شبکهکمکند و همچنین ا

Wi- Fi را به کاربرانش ارائه می دهد. 

 

 

 

 

:Advanced IP Scannerنرم افزارقابلیت هاي کلیدي 

یوتريپکامشبکهاسکن سریع •

 Radmin remote controlسازگاري با نرم افزار•

اك گذاري شدهو پوشه هاي به اشتر  HTTP ،HTTPS،FTPمانند ان دسترسی آسان به منابع شبکهمکا•
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 IPتشخیص تمام دستگاه هاي شبکه•

 Remote PCامکان خاموش کردن•

اجراي دستورات بر روي یک ریموت کامپیوتر•

 Scanپس از نصب نرم افزار که نیاز به کد یا کرك هم ندارد نرم افزار را اجرا نمائید سپس بر روي گزینته 

همانند تصویر  کلیک نموده صبر کنید تا پورت هاي و آیپی هاي فعال بر روي سیستم شما را شناسایی نماید

 آدرس هاي فعال یا غیر فعال بر روي شبکه شما نمایش داده خواهد شد. IPپیوست پس از چند لحظه همه 

 

 

 

 

همانطور که مشاهده نموده اید تمام مک آدرس ها و 

موجود در شبکه شما را نمایش می دهد  يآیپی ها

آبی بود  Statusاگر رنگ مانیتور در زیر مجوعه 

به معناي فعال  Mehrsa-Win10مانند گزینه آخر 

یا روشن بودن سیستم می باشد اگر تیره بود  بودن و

ر شبکه موجود ولی خاموش یعنی سیستم مدنظر د

حال شما به راحتی از درست وارد کردن باشد. می

که در صفحات قبل آموزش داده شده  IPس هاي آدر

 IPبود مطلع شدید با راست کلیک کردن بر روي هر 

 Toolsگزینه نید با انتخاب توا آدرس و سیستم می

و دستور بررسی و  cmdشما وارد محیط  Pingسپس 

به آزمایش ارسال و اتصال صحیح کابل شبکه به سیستم کامپیوتري مدنظر می شوید که همزمان شروع 
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داده خواهد نمایش زیر  پیغام تنظیمات گفته شدهو درصورت صحیح بودن همه  .دریافت اطالعات می نمایید

 : شد

 

 

 

اگر مراحل درست انجام نشده باشد یا کابل شبکه قطع باشد یا سیستم کامپیوتر دوم خاموش باشد در آدرس 

 باید بررسی شود: مدنظر پیغام زیر نمایش داده خواهد شد که

 

 

 

 

 

با اگر هم بخواهید سیستم را خاموش یا روشن کنید از راه دور 

فایل به رایانه دیگري از  و براي انتقال …Shut downدستور 

  استفاده نمائید: می توانید  Exploreدستور 

 توجه: اگر بار اول عمل نکرد چندبار تالش کنید پاسخ خواهد داد
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 Radmin v3.5نرم افزار مدیریت از راه دور بر سیستم ها و سرورها شبکه: 

رین ت امروزه به شیوه هاي مختلفی می توان کنترل سرورها از راه دور را بدست گرفت که راحت

که به  Remote Administrator. سرور می باشدهاي کنترل از راه دور نرم افزارروش امروزه استفاده از 

Radmin  آن مدیر یک سرور می تواند از راه دور به مک، نام نرم افزاري می باشد که به کمشهور است

این نرم افزار رایانه خود سرور متصل شده و اقدامات الزم را بر روي سرور انجام دهد. شما می توانید از طریق 

 د.کنترل کنییا شبکه اینترنترا از هر نقطه از زمین از طریق 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remote Administrator  ابزاري براي کنترل سیستم هاي یک شبکه و نظارت و در دست گرفتن

کنترل آنها از طریق یک کامپیوتر مرکزي می باشد. طریقه کار با این نرم افزار به گونه اي می باشد که می 

توان سرور را همانند سیستم مقابل خود در پیش رو داشته باشید و در هنگام کار با برنامه در واقع شما بر 

نهایی می باشد از  3شت سیستم سرور ( از راه دور ) می نشینید. نسخه جدید این نرم افزار که نگارش پ

ویستا باشد، زیرا بسیاري از  ویندوزویژگی هایی برخوردار می باشد که شاید مهمترین آن سازگاري با 

http://www.project-esisis.com/
mailto:Esmail_bakhshzad@yahoo.com
http://p30download.com/fa/software/
http://p30download.com/fa/software/
http://p30download.com/fa/mac/
http://p30download.com/fa/mac/
http://p30download.com/fa/software/category/network-internet/
http://p30download.com/fa/software/category/network-internet/
http://p30download.com/fa/software/category/os/windows/
http://p30download.com/fa/software/category/os/windows/


۲۰| P a g e
  

کاربرانی که به سمت ویندوز ویستا روي آورده اند قادر به استفاده از این نرم افزار محبوب بر روي این نسخه 

این مشکل حل شده است. از دیگر ویژگی هاي نرم افزار می توان به  3از ویندوز نبوده اند که در نسخه 

    ین نرم افزار محصولی از شرکتاندعت مناسب در هنگام کار اشاره نموبرقراري یک ارتباط امن با سر

Famatech   می باشد. 

:Radminنرم افزارقابلیت هاي کلیدي 

کنترل کامل از راه دور•
قابلیت نظارت از راه دور•
انتقال فایل•
( Lan )محلیشبکهو اینترنتکار بر روي •

به صورت متنی و صوتی با سیستم تحت کنترل Chatقابلیت•
...راه دورقابلیت نصب و تنظیم از •

داراي رمز و پسورد جداگانه بر روي هر سیستم •

 تنها موردي که دارد باید نرم افزار بر روي تمامی سیستم هاي مدنظر نصب شود

:Radminنرم افزار راهنماي کار و تنظیم

ر روي هر ب  اسم کاربري و رمز عبورها و آدرس  IPر از طریق آیپی همانطور که متوجه شدید این نرم افزا       
ات سیستم کامپیوتر بصورت جداگانه تنظیم شده فعال می شود ابتدا همانند مراحل آموزش داده شده در صفح

فزار  را ا ها را وارد نموده و حتما براي تمامی سیستم ها اسم کاربري و رمز مجزا تعریف نمائید، نرم ipقبل 
 نصب کنید و سپس کرك نمائید.هم بر روي همه سیستم هاي که قرار است مدیریت نمائید 

انلود دبراي  :براي کرك کردن نرم افزار پس از نصب به محل آدرس برنامه رفته و تنظیمات زیرا اعمال نمائید
 فایل ها از لینک کانال بنده استفاده نمائید:

C:\Program Files\Radmin Viewer 3

C:\Program Files\Ragham v1.5.14.19  
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ی را کپ Crackداخل فایل ت محتویاج شوید، برنامه خارز ا  rview35و  rserv35از نصب هر دو برنامه پس 
  :نمائید  pasteدر آدرس مشخص شده درایو ویندوز خود بروید و  ها نموده به محل نصب برنامه

 

 را به دو پوشه نشان داده شده در تصویر منتقل نمائید : Crackایل ف

 dosصفحه کلیک نمائید منتظر بمانید تا installمه ر روي برنابگانه وارد پوشه ها شده بصورت جداسپس 

 را بفشارید. Enter لیدک. کی رنگ باز شود بعد از نمایش ..شم
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 : Radmin v3.5نرم افزار ات ظیمتن

آن در هر  مدریت از راه دور سیستم هاي کامپیوتر پس از نصب نرم افزار و کرك کردنبراي  

ر چیزي هاز قبل ها و نام ها و رمز ها میرسد.  IPنرم افزار و دادن  وتر بصورت جداگانه نوبت به تنظیمکامپی

 ید:مراحل زیر را دنبال نمائسپس . رمز و نام کاربري جدا داشته باشدحتما سیستم هاي رایانه شما باید 

ا در تصویر ر 3-1مراحل  در سیستم مدیر باز نمائید Settings for Radmin Serverمه برناابتدا  -1

  اجراء کنید:

 
4899را تنظیم نمائید روي پورت  Generalبخش ت رفته تنظیما ..optionsبه گزینه سپس  -2
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اگر فعال نیست فعالش کنید  Enable IP Filterشده تیک گزینه  IP Filterتصویر وارد گزینه همانند  -3

شماره آي پی  Single IP addressخش بدر قسمت Add IP Addressکلیک نمائید،  Addبر روي 

نمائید:OKو  addیا همان دوم را وارد کنید سپس کامپیوتر برده 

 3رو گزینه شماره فعال نموده مجدد  Radmin Securityشوید سپس   …Permissionsگزینه وارد  -4

کلیک نموده در پنجره باز شده نام کاربري و  Add Userوي ر Radminید در پنجره بعد کلیک نمائ

رگ کوچک وارد نمائید رمز نیز باید رمز عبور سیستم برده را بصورت دقیق و با رعایت حروف بز

ظر ، این رمز را بخاطر بسپارید چرا که هربار بخواهید وارد سیستم مدنوارد شود 7جدد در پنجره م

م همین مراحل را تکرار ل پرسیده خواهد شد در سیستم دوم هتوسط برنامه شوید از شما این سوا

نمائید.  okسپس برده یا سیستم  رهکنید براي 

User Name: Ali 
Password:  12345678 
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نه د حال براي دادن دستور فول دسترسی باید تیک گزیشو مینمایش داده پنجره نام کاربري سیستم شما در 

All Access را فعال نموده مجدد OK  نمائید در پنجرهRadmin Security مجدد  11شمارهok  نمائید تا

   .برنامه خارج شویداز . تغییرات ذخیره شود

ه دور و از اجازه میدهید تا با رمز و نام کاربري وارد شده از را بباارا ی این روش شما به کامپیوتر مدیربا 

د روي الزم بذکر است که تمام موارد باال را بایسی داشته باشد طریق اینترنت یا شبکه به سیستم دوم دستر

یعنی دوبار این فرایند را تکرار کنید) سیستم دوم نیز مجدد وارد نمائید.(

 Adds a newدر سیستم مدیر (ارباب) باز نمائید از کلید  Radmin Viewer 3دوم یا همان برنامه  -5

Connectionز سیستم هاي برده استفاده نمائیدبراي اضافه کردن یکی ا: 

باید اسم سیستم  Name of entryقسمت هاي  Generalر سربرگ دپنجره New Connectionدر  -6

بود نامش را وارد کنید دقت شود از نام تکراري با سیستم هاي  Aliبرده یا همان رایانه دوم که مثال 

عبور ویندوز هر سیستم  برده دیگر یا ارباب استفاده ننمائید بهترین گزینه همان نام کاربري و کلمه

و یکسان باشد با می باشد تا فراموش نشود 

 ip ت رقسمد . سیستم تحت کنترل

مشخصات آدرس آي پی ثبت شده بر روي 

 Useسیستم دوم را وارد کنید تیک گزینه 

default port زده و وارد  4899شماره  و

 okتنظیمات را با زدن کلید نمائید سپس 

نمائید. ذخیره
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براي آنکه به تمام اجزاي سیستم کامپیوتر دوم یا برده دسترسی داشته  Full Controlسربرگ ر د-7

 Draw The remote cursor inگزینه  دن و...ازجمله موس کیبورد و درایو ها و روشن خاموش کر

the remote screen window  را انتخاب نموده و تیکFull keyboard control  را بزنید و

نمائید تا تنظیمات این بخش نیز ذخیره شود. okسپس

اهد بود با انجام این مراحل سیستم هاي شما بهم متصل شده و از قابلیت ارتباط راه دور برخوردار خوهمکنون 

جود دارد از وRadmin Viewerت گرافیکی و آسان در پنجره نامه مدنظر کامال بصوربخش هاي دیگر بر

ا خاموش وتر هاي برده ره می شود کامپیکshutdown windows computer remotelyجمله کلید 

ود بکار می ري که براي بررسی فعال بودن هر یک از سیستم هاي تحت نظارت کلید ویا ریست نمود. روشن 

 :همانطور که در تصویر مالحظه می نمائید سیستم فعال تیک خورده است 
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 : Radmin v3.5نرم افزار  ارتباط و نوع کنترل سیستم ها درروع ش

هر  یا خاموش بودناز وضعیت روشن  داها) ابته مدنظر (برد امپیوترک اب رتباطاشروع به کار و براي  

اگر باالي آیکون سیستم  .ي این منظور استفاده نمائیدکلید نشان داده شده براطریق یک از سیستم ها از 

د صبر نمائید ن کنیه کامپیوتر مدنظر را ابتدا روشگرنداشته باشد سیستم روشن می باشد ومدنظر تیک وجود 

 Startبا نام کاربري و رمز عبور خود وارد سیستم مدنظر شده به بخش برنامه رفته  یدیندوز باال بیاوتا 

Radmin Server  یکبار اجراع نمائید سیستم دوم یا همان برده حال اماده فرمان بردن از طرف ارباب یا مدیر

با باال آمدن ویندز بصورت  هینکاالبته نیازي نیست هر بار این بخش را اجراء نمائید بخاطر خود می باشد 

 خودکار این برنامه اجرا خواهد شد.

س، در بخش باز شده براي مدنظر راست کلیک نمائید توسط مو کامپیوتر مدیر بر روي آیکون سیستمدر 

د و از موس کیبورد ته باشیبه سیستم رایانه دوم یا همان برده دسترسی داشانکه بتوانید بصورت کلی و کامل 

تمامی گزینه هاي دیگر در البته را انتخاب نمائید.  Full Controlهمراه نمایش تصویر صفحه رایانه گزینه و... 

پنجره باز شده بعدي از در ی توانید هریک را بررسی نمائید. شما م این پنجره قابل استفاده می باشد که خود

د نموده بعد از چند لحظه پنجره شما نام کاربري و رمز عبور سیستم دوم مدنظر را سوال می نماید که آنرا وار

باز می شود که همان ویندوز کامپیتور مدنظر می باشد و شما می توانید به راحتی آنرا از راه دور مدیریت 

نمائید :
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ر برقرا (Master – Slave) برده) –اگر بخواهید ارتباط دو طرفه بین سیستم اول و دوم یعنی (ارباب  نکته:

بت نمائید و رایانه مدیر را نیز در برده یا سیستم دوم وارد و ث IPعبور و همچنین شود باید نام کاربري و رمز 

ستم ر این بخش از آموزش در سیهمان اجازه ها را به کامپیوتر دوم نیز بدهید، یعنی مراحل که گفته شد د

 دوم نیز اجرا شود. 

 د:بین شبکه اي برقرار نشرتباط ا

اشد ب 7به باال نصب نمائید فرقی ندارد که  7ویندوز هاي سیستم ها قدیمی باشند ویندوز است ممکن •

  10یا 

دیگر آنتی ویروس ها می باشد یک مرتبه غیر فعالشان کنید ارتباط را بررسی نمائید.دالیل •

یا محافظ ویندوز اجازه دسترسی را نمی دهد آنرا نیز یک مرتبه خاموش  Firewallآتش دیواره •

خاموش کردن این کنترل  نمائید ارتباط را مجدد بررسی نمائید اگر وصل شد بار دیگر نیازي به

نخواهید داشت.

ها ممکن است به درستی متصل نشده باشد کابل را تغییر دهیدکابل •

ثبت نمائید جدیدي را وارد و  IPکن است تکراري شده باشد پی ها ممآي •

نها را یکسان تنظیم نمائیدیا تاریخ سیستم ها متفاوت می باشد آساعت •
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