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تنظیمات شبکه با رعایت موازین امنیتی

راهنمای تنظیمات شبکه در ویندوز 10

در کنــار تغییــرات قابــل توجــه در وینــدوز 10 مثل منوی اســتارت جدید و 
تعامــل بهتــر بیــن محیــط دســکتاپ و رابط هــای اپلیکیشــن ها، قابلیت هــا و 
تغییــرات جدیــدی نیــز در رابطــه بــا شبکه ســازی در ایــن سیســتم عامل 
بــه وجــود آمــده اســت. اگرچــه فرآینــد پیکربنــدی و اتصــال بــه شــبکه 
ــه آن  ــد ب ــای جدی ــی قابلیت ه ــا برخ ــت، ام ــرده اس ــری نک ــا تغیی تقریب
اضافــه شــده اســت کــه بد نیســت شــما نیــز نگاهــی بــه آن بیاندازیــد. به 
ویــژه ایــن کــه برخــی از ایــن قابلیت هــا اگــر بــه درســتی بــه آن رســیدگی 

http://www.shabakeh-mag.com
http://www.shabakeh-mag.com/networking-technology/2497
http://www.shabakeh-mag.com/networking-technology/2497


www.shabakeh-mag.com

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

نشــود می توانــد تاثیــرات منفــی روی امنیــت شــبکه شــما داشــته باشــد.

تغییرات اندک در رابط گرافیکی تنظیمات شبکه
ــردن روی  ــک ک ــا کلی ــم: ب ــاز می کنی ــی آغ ــای مقدمات ــا بخش ه کار را ب
ــه  ــود از جمل ــبکه های موج ــت ش ــدوز 10 فهرس ــبکه در وین ــون ش آیک
شــبکه های بی ســیم اطــراف شــما و شــبکه ای کــه شــما در حــال حاضــر 
بــه آن متصــل هســتید نمایــش داده می شــود. ظاهــر و وضعیــت نمایــش 
ایــن فهرســت بــه همــان شــیوه قدیمــی نمایــش در وینــدوز 7 بازگشــته 

اســت.
همچنین در ویندوز 8 و 8.1 میانبر بخش 
 View Connection Settings
ــرار  ــاالی فهرســت شــبکه ق در ب
ــا  ــدوز 10 ب ــه در وین ــت ک داش
 Network یــک میانبــر ســاده
پاییــن  در  موجــود   Settings
فهرســت شــبکه جایگزیــن شــده 
اســت کــه همچنــان شــما را 
ــود  ــای موج ــات وای ف ــه تنظیم ب
ــت  ــن Settings هدای در اپلیکیش
می کنــد. شــبیه وینــدوز 8.1 شــما 
نمی توانیــد از داخــل فهرســت 
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شــبکه روی شــبکه ها راســت-کلیک کنیــد )کاری کــه در نســخه وینــدوز 
8 و قبــل از آن امکان پذیــر بــود(.

بخــش Network and Sharing Center نیــز تقریبــا بــدون تغییــر در 
ــق  ــد از طری ــان می توانی ــما همچن ــده اســت. ش ــی مان ــدوز 10 باق وین
 Open ــرده و ــت-کلیک ک ــبکه راس ــون ش ــتم روی آیک ــینی سیس س
ــاب  ــه آن انتخ ــی ب ــرای دسترس Network and Sharing Center را ب
ــز، از  ــن مرک ــترس در ای ــل دس ــات قاب ــات و تنظیم ــایر صفح ــد. س کنی
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Network Con�  قبیــل تنظیمــات بــه اشــتراک گذاری پیشــرفته، پنجــره
ــره  ــد و پنج ــش می ده ــبکه را نمای ــای ش ــام آداپتوره ــه تم nections ک
محــاوره ای خصوصیــات اتصــال کــه شــما می توانیــد از طریــق آن تنظیماتی 
مثــل جزئیــات static IP را انجــام دهیــد نیــز دســت نخــورده باقــی مانــده 

اســت.

Settings گزینه های بیشتر مربوط به شبکه در اپلیکیشن
 مایکروســافت اصالحاتــی در بخــش اپلیکیشــن Settings انجام داده اســت 
و حــاال ایــن بخــش بــه ســبک کنتــرل پنــل متــرو طراحــی شــده اســت. 
اگــر چــه ایــن بخــش شــامل تمــام گزینه هــای موجــود در کنتــرل پنــل 
ســنتی وینــدوز نمی شــود، امــا یکســری گزینــه دیگــر بــه آن اضافــه شــده 
ــه کنتــرل پنــل کامــل،  ــه جــای میانبــر ب اســت. فرامــوش نکنیــد کــه ب
حــاال یــک میانبــر بــه اپلیکیشــن Settings از طریــق منوی جدید اســتارت 
در دســترس شــما اســت. شــما همچنــان می توانیــد بــرای دسترســی بــه 

کنتــرل پنــل روی دکمــه اســتارت راســت-کلیک کنیــد.
بعــد از بــاز شــدن اپلیکیشــن Settings، شــما دکمه هایــی را کــه هــر کدام 
ــاهده  ــت را مش ــات اس ــرای تنظیم ــی ب ــته بندی های مختلف ــامل دس ش
خواهیــد کــرد. بــا کلیــک روی دســته بندی Network & Internet شــما 
بــه اولیــن تــب کــه شــامل تنظیمــات وای فــای اســت هدایــت خواهیــد 
شــد. در فهرســت Wi�Fi شــما اســامی شــبکه های بی ســیم اطــراف خــود 
ــد  ــاهده خواهی ــه Advanced Options را مش ــوط ب ــک مرب ــک لین و ی
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کــرد. بــا ورود بــه بخــش Advanced Options شــما می توانیــد جزئیــات 
مربــوط بــه IP را مشــاهده کــرده و تنظیمــات مربــوط بــه اشــتراک گذاری 

شــبکه ای کــه بــه آن متصــل شــده اید را تغییــر دهیــد.

 Manage Wi-Fi Settings ــام ــه ن ــد را ب ــک جدی ــک لین مایکروســافت ی
بــه صفحــه Wi�Fi اضافــه کــرده اســت. ایــن لینــک شــما را بــه بخــش 
گزینه هــای Wi-Fi Sense منتقــل می کنــد، کــه یــک بخش جدیــد مربوط 
بــه خدمــات همگام ســازی کلمــه عبــور وای فــای اســت. لینک هــای زیــر 
بخــشRelated Settings نیــز میانبرهایــی بــه ســایر تنظیمــات مرتبــط با 
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شــبکه هســتند کــه خــارج از اپلیکیشــن Settings قــرار دارنــد.
تــب Data Usage در بخــش تنظیمــات Network & Internet نیــز بــه 

تازگــی بــه اپلیکیشــن Settings اضافــه شــده اســت.
ــل  ــه شــبکه، مث ــای اتصــال ب ــواع روش ه ــک از ان ــر ی ــرای ه شــما ب
VPN. Dial-up و Ethernet یــک تــب اختصاصــی را در اختیــار خواهیــد 
ــال و  ــه آن اتص ــوط ب ــات مرب ــامل اطالع ــدام ش ــر ک ــه ه ــت ک داش
میانبرهــای مرتبــط بــا آنهــا اســت. بــه جــای قــرار دادن فهرســت تمــام 
ــه شــبکه در یــک صفحــه واحــد در اپلیکیشــن  ــواع مختلــف اتصــال ب ان
ــواع  ــدام از ان ــر ک ــدوز 10 ه ــدوز 8 و 8.1، در وین ــد وین Settings مانن

ــد. ــه خــود را دارن اتصــاالت صفحــه مخصــوص ب
 Proxy ــز ــه Network & Internet نی ــود در صفح ــب موج ــن ت آخری
اســت. مثــل وینــدوز 8 و 8.1 شــما می توانیــد تنظیمــات مربوط به پراکســی 
را در ایــن بخــش یــا از طریــق پنجــره محــاوره ای Internet Options در 

اینترنــت اکســپلورر انجــام دهیــد.

بررسی میزان داده مصرفی بهینه شده
ــار قابلیــت بررســی میــزان داده مصــرف شــده را  مایکروســافت اولیــن ب
ــار  ــا می توانســت آم ــدوز تنه ــن وین ــا ای ــرد، ام ــی ک ــدوز 8 معرف در وین
داده هــای مصــرف شــده در اپلیکیشــن های وینــدوز، بــه اســتثنای 
ــدوز 10،  ــا ورود وین ــد. ب ــش ده ــکتاپ را نمای ــنتی دس ــای س برنامه ه
ــه تمــام اپلیکیشــن ها  حــاال شــما می توانیــد داده هــای مصرفــی مربــوط ب
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ــا از  ــن کار تنه ــه ای ــر چ ــد، اگ ــاهده کنی ــکتاپ را مش ــای دس و برنامه ه
ــب  ــت. ت ــر اس ــدوز امکان پذی ــود در وین ــه موج ــی از دو ناحی ــق یک طری
App History موجــود در Task Manager همچنــان تنهــا اپلیکیشــن های 
وینــدوز را نمایــش می دهــد. امــا صفحــه جدیــدData Usage در اپلیکیشــن 
Settings آمــار تمــام داده هــای مصــرف شــده را نمایــش می دهــد. بــرای 
ــاز  دسترســی بــه ایــن بخــش شــما ابتــدا بایــد اپلیکیشــن Settings را ب
ــد  ــد و بع ــاب کنی ــته بندی Network & Internet را انتخ ــرده و دس ک
از آن بــه ســراغ تــب Data Usage برویــد. بعــد از ایــن کار شــما یــک 
نمــودار ســاده بــه همــراه میــزان داده مصــرف شــده بیــن انــواع مختلــف 
اتصــاالت شــبکه )مثــل وای فــای در مقابــل اترنــت( را طی 30 روز گذشــته 

مشــاهده خواهیــد کــرد.
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بــا کلیــک روی لینــک Usage Details در تــب Data Usage نیــز 
می توانیــد میــزان داده مصــرف شــده توســط هــر کــدام از اپلیکیشــن ها و 
برنامه هــای دســکتاپ را )مرتــب شــده بــر اســاس بیشــترین بــه کمتریــن 

مصــرف( مشــاهده کنیــد.

Wi-Fi Sense به اشتراک گذاری کلمه عبور وای فای با
ــبکه  ــد ش ــای جدی ــن قابلیت ه ــن و بحــث برانگیزتری ــی از معروف تری یک
ارائــه شــده در وینــدوز 10 بخــش Wi-Fi Sense اســت. ایــن قابلیــت یک 
ســرویس همگام ســازی اســت کــه بــه کاربــران اجــازه می دهــد کلمــات 
عبــور وای فــای 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.

ــوید، در  ــل می ش ــای متص ــبکه وای ف ــک ش ــه ی ــدا ب ــما در ابت ــی ش وقت
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 
می گــذارد. بعــد از ایــن کار هــر زمــان کــه دوســتان شــما بــه شــبکه ای که 
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ــا آنهــا بــه اشــتراک گذاشــته اید نزدیــک می شــوند )بــه شــرطی  شــما ب
کــه از وینــدوز 10 یــا وینــدوز فــون 8 یــا باالتــر اســتفاده کننــد( بــه طــور 
خــودکار بــه آن متصــل خواهنــد شــد. ایــن قابلیــت اگــر در زمــان تنظیــم 
ــا بــه  اولیــه وینــدوز 10، تنظیمــات Express را انتخــاب کــرده باشــید ی
طــور دســتی آن را فعــال کــرده باشــید بــه طــور پیــش فــرض انتخــاب 

خواهــد شــد.
Wi-Fi Sense همچنیــن پیگیــری خواهــد کرد کــه کدام کاربــران از طریق 

ــاز  ــبکه های ب ــا ش ــپات ی ــات اس ه
ــور  ــه ط ــور ب ــه عب ــدون کلم ــا ب ی
خــودکار بــه آن شــبکه متصــل 
Wi� ،شــده اند. عــالوه بــر ایــن
طــور  بــه  می توانــد   Fi Sense
خــودکار شــروط و ضوابــط بعضــی 
ــاز  ــدون نی ــپات ها را ب ــات اس از ه
بــه دخالــت مســتقیم شــما )و کلیک 
بــر روی دکمــه توافــق( بپذیــرد. ایــن 
Ex-قابلیــت نیــز با انتخــاب تنظیمــات 

press در زمــان تنظیــم اولیــه وینــدوز 
ــال  ــرض فع ــش ف ــور پی ــه ط 10 ب

ــود. می ش
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ــی  ــای امنیت ــی مکانیزم ه ــافت در Wi-Fi Sense از برخ ــه مایکروس ــر چ اگ
اســتفاده کــرده اســت، امــا بــا ایــن وجــود همچنــان بایــد مراقــب خطــرات 
و نگرانی هــای امنیتــی بــود. هــر چنــد وینــدوز جســتجوی شــبکه و قابلیــت 
بــه اشــتراک گــذاری را زمانــی کــه از طریــق Wi-Fi Sense به یک شــبکه 
متصــل می شــوید غیرفعــال خواهــد کــرد، اما دیگــران همچنــان با اســتفاده 
ــیم رد و  ــک بی س ــام ترافی ــد تم ــن کار می توانن ــب ای ــای مناس از ابزاره
ــه کامپیوترهــا و دســتگاه های  ــدل شــده را ردگیــری کــرده و احتمــاال ب ب
متصــل بــه آن شــبکه دسترســی پیــدا کننــد. ایــن کار از دو طریــق امــکان 
پذیــر اســت: فــرد مهاجــم هــم می توانــد وقتــی بــه شــبکه شــما متصــل 
می شــود بــه جســتجوی شــما بپــردازد و هــم می توانــد زمانــی کــه شــما 

بــه شــبکه آنهــا متصــل می شــوید ایــن کار را انجــام دهــد.
ایــن امــکان نیــز وجــود دارد کــه کلمــه عبــور شــبکه شــما بــدون اطــالع 
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 Sense خطــرات امنیتــی مرتبــط 
بــا آن نیــز افزایــش خواهــد یافــت و از طرفــی ایــن قابلیــت بــرای مصارف 
ــر  ــن بهت ــه شــده اســت، بنابرای خانگــی و هــات اســپات ها در نظــر گرفت
ــگام اســتفاده از شــبکه های تجــاری / اداری آن را غیرفعــال  اســت در هن
کنیــد. بــه یــاد داشــته باشــید کــه Wi-Fi Sense گواهــی نامه هــای الگیــن 
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بــه شــبکه هایی را کــه بــا روش امنیتــی ســطح enterprise و در حالــت 
WPA و WPA2 رمزگــذاری شــده اند را بــه اشــتراک نمی گــذارد. بنابرایــن 
یــک روش بــرای جلوگیــری از بــه اشــتراک گــذاری شــبکه شــما توســط 
enter� ــد تعییــن ســطح امنیتــی ــن ســرویس جدی ــق ای  دیگــران از طری

ــه  ــبکه های بیســیم 802.1X اســت ک ــت در ش ــد هوی prise توســط تایی
مزایــای بســیار زیــاد دیگــری را نیــز در اختیــار شــما قــرار می دهــد.

http://www.shabakeh-mag.com
http://www.shabakeh-mag.com/networking-technology/2497


www.shabakeh-mag.com

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

ــام  ــا ن ــت personal )ب ــما در حال ــیم ش ــبکه بی س ــت ش ــر امنی اگ
 WPA ــتم ــا سیس ــود( و ب ــناخته می ش ــز ش pre-shared key mode نی
و WPA2 رمزگــذاری شــده اســت، شــما ایــن امــکان را خواهیــد داشــت 
کــه از بــه اشــتراک گــذاری کلمــه عبــور توســط Wi-Fi Sense جلوگیــری 

 . کنید

با عضویت  در سایت شبکه آخرین کتابهای الکترونیک را رایگان دانلود کنید
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زمانی که دستگاه شما به هیچ وجه قصد متصل شدن به اینترنت را ندارد

چگونه به سرعت آداپتورهای شبکه را در ویندوز 10 ریست کنیم

ــه  ــی ب ــر وقت ــا کامپیوت ــات کار ب ــن اتفاق ــی از رنج آورتری ــا یک ــن روزه ای
وجــود می آیــد کــه دســتگاه شــما بــه هیــچ وجــه قصــد نــدارد بــه اینترنت 
ــب شــما  ــه شــده از جان ــه کار گرفت ــای ب ــام راه حل ه متصــل شــود و تم
نیــز بــه رفــع مشــکل کمــک نمی کنــد. در چنیــن شــرایط ناامیدکننــده ای 
ــردن  ــت ک ــد، ریس ــان کنی ــد امتح ــما می توانی ــه ش ــن کاری ک آخری
آداپتور)هــای( شــبکه اســت. هــر چند بعــد از این کار شــما مجبور هســتید 
تمــام تنظیمــات را دوبــاره انجــام دهیــد، امــا بازگردانــدن آداپتــور شــبکه 
ــه  ــد ب ــوارد می توان ــیاری از م ــود در بس ــرض خ ــات پیش ف ــه تنظیم ب
رفــع مشــکالت مربــوط بــه اتصــال شــبکه بــه شــما کمــک کنــد. آخریــن 
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نســخه از وینــدوز 10 روش ســاده ای را بــرای ریســت کــردن آداپتورهــای 
شــبکه در اختیــار شــما قــرار می دهــد. در ایــن مقالــه نحــوه انجــام ایــن کار 

را بررســی خواهیــم کــرد.
توجــه: توضیحــات ذکــر شــده در این مقالــه تنها روی نســخه به روزرســانی 
 Windows 10 Insider Preview Build 14367  ــدوز 10 و ــاالنه وین س
ــت نســخه به روزرســانی ســاالنه  ــر انجــام شــده اســت. دریاف ــا جدیدت ی

وینــدوز 10 بــرای کاربــران قدیمــی  رایــگان اســت.
از آنجــا کــه ریســت کــردن آداپتــور شــبکه بــه معنــای بازگشــت تمــام 
ــه انجــام ایــن  تنظیمــات بــه حالــت پیش فــرض اســت، قبــل از اقــدام ب
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 10 ریست کنیم
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ــرای ریســت کــردن تمــام آداپتورهــای شــبکه  اولیــن کاری کــه شــما ب
موجــود در کامپیوتــر یــا دســتگاه موبایــل وینــدوز 10 بایــد انجــام دهیــد، 
ایــن اســت کــه اپلیکیشــن settings را بــاز کنیــد. ســریع ترین روش بــرای 
 Windows + انجــام ایــن کار ایــن اســت که بــه طــور همزمــان کلیدهــای

I را روی صفحــه کلیــد فشــار دهیــد.
 Network & Internet بــه بخــش settings بعد از باز شــدن پنجره اپلیکیشــن

بروید.

در ســتون ســمت چــپ پنجــره ایــن بخــش روی گزینــه Status کلیــک 
. 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 reset کلیک کنید.
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بــا کلیــک روی ایــن لینــک اپلیکیشــن settings یــک پنجــره جدیــد بــا 
نــام Network reset را بــاز خواهــد کــرد کــه شــامل یــک متــن اطالعیه 
ــه ایــن شــرح اســت: »انجــام ایــن کار باعــث حــذف و ســپس نصــب  ب
مجــدد تمــام آداپتورهــای شــبکه شــما خواهــد شــد و تمــام اجــزای شــبکه 
شــما بــه تنظیمــات اصلــی خــود بازگردانــده می شــود. ممکــن اســت الزم 
باشــد ســایر نــرم افزارهــای مربــوط بــه شــبکه خــود از جملــه نــرم افــزار 

ــا ســویچ های مجــازی را مجــددا نصــب کنیــد.« VPN ی
اگــر شــما بــا ایــن توضیحــات مشــکلی نداریــد و مایــل هســتید بــه فرآیند 
 Reset now ریســت کــردن آداپتورهــای شــبکه ادامــه دهیــد روی دکمــه

ــک کنید. کلی
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ــا  ــدوز 10 از شــما ســوال خواهــد کــرد کــه آی ــاره وین ــد دوب ــرای تاکی ب
ــت  ــود را ریس ــبکه خ ــای ش ــد آداپتوره ــه می خواهی ــد ک ــان داری اطمین
ــودن پاســخ روی دکمــه Yes کلیــک کنیــد. کنیــد. در صــورت مثبــت ب

بعــد از تاییــد شــما و انجــام مراحــل اولیــه، وینــدوز 10 بــه شــما اطــالع 
می دهــد کــه کامپیوتــر یــا دســتگاه موبایــل شــما ظــرف 5 دقیقــه خاموش 
خواهــد شــد. ایــن پنجــره اطالعیــه را ببندیــد و تــا قبــل از اتمام ایــن زمان 

تمــام کارهــای خــود را ذخیــره کنیــد.
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توجــه داشــته باشــید کــه اگــر نمی خواهیــد ایــن 5 دقیقــه را منتظر باشــید 
می توانیــد خودتــان بــه طــور دســتی کامپیوتــر یــا دســتگاه موبایــل خــود 

را ری اســتارت کنیــد. نتیجــه هــر دو کار یکــی خواهــد بــود.
بعــد از ری اســتارت 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 10 شــما توســط ســایر دســتگاه های 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 VPN اســتفاده می کردیــد بایــد 
آنهــا را نیــز از ابتــدا تنظیــم کنید.

ریســت کــردن آداپتورهــای شــبکه در وینــدوز 10 بســیار راحــت بــوده 
و بــا چنــد کلیــک قابــل انجــام اســت. امــا ایــن تنهــا مســئله شــما بــرای 
ــه همــان  ــرای رســیدن ب داشــتن یــک شــبکه نوســازی شــده نیســت، ب
شــبکه قبلــی کــه بــه خوبــی کار می کــرد 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 راحت تــر بتوانیــد آنهــا 

را بازنشــانی کنیــد.

با عضویت  در سایت شبکه آخرین کتابهای الکترونیک را رایگان دانلود کنید
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چگونه در هر دستگاهی اطالعات شبکه را پیدا کنیم

ــای  ــا، کامپیوتره ــل لپ تاپ ه ــبکه مث ــه ش ــل ب ــتگاه های متص ــام دس تم
دســکتاپ، تلفن هــای هوشــمند، تبلت هــا و هــر چیــز دیگــر، یــک آدرس 
MAC منحصربفــرد و یــک آدرس IP بر روی شــبکه دارند. دالیل بســیاری 
وجــود دارد کــه شــما بــه ایــن آدرس هــا نیــاز پیــدا کنیــد. پــس در ایــن 
مقالــه بــه چگونگــی پیــدا کــردن ایــن اطالعــات بــر روی تمــام دســتگاه ها 

می پردازیــم.
توجــه داشــته باشــید کــه ایــن روش هــا آدرس IP خــود دســتگاه را نشــان 
می دهــد. شــما احتمــاال از پشــت یــک روتــر بــه شــبکه متصــل هســتید 
بنابرایــن آدرس IP عمومــی شــما، یــا همــان آدرس IP روی اینترنــت، فرق 

می کنــد و بــه شــیوه دیگــری بایــد آن را پیــدا کنیــد.
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ویندوز 10

روی وینــدوز 10 خیلــی ســریع تر از ویندوز هــای قبلــی می تــوان بــه ایــن 
اطالعــات دســت یافــت. بــر روی آیکــون وای فــای در قســمت اعالن هــا 
یــا system tray )ســینی سیســتم( کلیــک کنیــد و ســپس بــر روی لینــک 
ــان  ــر اتصال ت ــد. اگ ــک کنی ــبکه( کلی ــات ش Network settings )تنظیم
ــرده و  ــاز ک ــات( را ب ــد اپ Settings )تنظیم ــت می توانی ــای نیس وای ف
Network & Internet را انتخــاب کنیــد و ســپس نــوع اتصــال را انتخاب 

کنیــد و بــه دنبــال اطالعــات تکمیلــی بگردیــد.
 Advanced options در پنجــره ای کــه ظاهــر می شــود بــر روی
ــن  ــردن اپ Settings و رفت ــاز ک ــا ب ــن ب ــد. شــما همچنی ــک کنی کلی
بــه Network & Internet > Wi-Fi می توانیــد بــه ایــن پنجــره برســید. 
صفحــه را بــه پاییــن ببریــد و در ذیــل عنــوان Properties ایــن اطالعــات 

را مشــاهده کنیــد.
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ویندوز 7، 8، 8.1 و 10
شــما می توانیــد ایــن اطالعــات را بــه طــرق دیگــر بــر روی نســخه های 
قبلــی وینــدوز پیــدا کنیــد. البتــه ایــن شــیوه بــر روی وینــدوز 10 هــم 
ــل  ــرده و در ذی ــاز ک ــل را ب ــرل پان ــت کنت ــی اس ــد. کاف کار می کن
 View network status and tasks ــر روی Network and Internet ب
کلیــک کنیــد، بــر روی Change adapter settings کنیــد، روی اتصالــی 
ــد و Status را  ــک کنی ــتفاده از آن هســتید راســت کلی ــال اس ــه در ح ک
 Details ــه ــر روی دکم ــر بخــش Connection ب ــد. در زی انتخــاب کنی
کلیــک کنیــد تــا لیســت اطالعاتــی کــه دنبالــش بودیــد را مشــاهده کنید.

شــما همچنیــن می توانیــد بــا بــاز کــردن پنجــره Command Prompt و 
اجــرای فرمــان ipconfig بــه ایــن اطالعــات دسترســی پیــدا کنیــد:
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Mac OS X
راحت تریــن و ســاده ترین راه بــرای پیــدا کــردن ایــن اطالعــات بــر روی 
Mac OS X نگــه داشــتن کلیــد Option بــر روی صفحــه کلیــد و کلیــک 
بــر روی آیکــون وای فــای در نــوار منــو در بــاالی صفحــه اســت. آدرس 
IP در کنــار عبــارت IP address قابــل مشــاهده اســت. در ایــن بخــش 
اطالعــات دیگــری در مــورد شــبکه بی ســیم و آدرس IP روترتــان نیــز در 

اختیــار داریــد.
شــما همچنیــن می توانیــد بــا کلیــک بــر روی منــوی اپــل در نــوار منــو در 
بــاالی صفحــه و انتخــاب System Preferences ، کلیــک بــر روی آیکون 
شــبکه، انتخــاب اتصــال شــبکه، کلیــک روی Advanced و ســپس کلیــک 
بــر روی ســربرگ TCP/IP ، ایــن اطالعــات را پیــدا کنیــد. آدرس MAC را 

می توانیــد در ســربرگ Hardware پیــدا کنیــد.
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آی فون و آی پد
بــرای یافتــن ایــن اطالعــات بــر روی آی فــون، آی پــد یــا آی پــاد تــاچ بــا 
 Settings را بــاز کنیــد. در بخــش Settings اپــل اول iOS سیســتم عامــل
ــر روی آیکــون “i” در ســمت راســت اتصــال  ــر روی Wi�Fi و ســپس ب ب
وای فایــی کــه بــه آن متصــل هســتید ضربــه بزنیــد. در این صفحــه آدرس 

IP و دیگــر جزئیــات شــبکه را مشــاهده خواهیــد کــرد.
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بــرای یافتــن آدرس MAC از اپ Settings بــه General > About بروید. 
صفحــه را پاییــن ببریــد و بــه دنبــال Wi-Fi Address بگردید.

آندروید
ــدا  ــات را در اپ Settings پی ــن اطالع ــد ای ــما می توانی ــد ش روی آندروی
کنیــد. بــا کشــیدن انگشــت از بــاالی صفحــه بــه پاییــن نــوار اعــالن را بــاز 
کنیــد و بــر روی آیکــون چرخ دنــده ضربــه بزنیــد و بــه لیســت اپ هــا بروید 
 Wireless & networks ــل ــد. در ذی ــه بزنی ــر روی اپ Settings ضرب و ب
ــر روی  ــو و در آخــر ب ــر روی دکمــه من ــه Wi�Fi ســپس ب ــر روی گزین ب
Advanced ضربــه بزنیــد تــا صفحــه Advanced Wi�Fi بــاز شــود. آدرس 
IP و آدرس MAC در پاییــن همیــن صفحــه قابــل مشــاهده خواهنــد بــود.
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طبــق معمــول آندرویــد، ایــن گزینه هــا ممکــن اســت بســته بــه ســازنده 
دســتگاه شــما، در جاهایــی کمــی متفــاوت قــرار داشــته باشــند. فرآینــد 
بــاال بــر روی نکســوس 7 بــا سیســتم عامــل آندرویــد 6 مارشــمالو انجــام 

شــده اســت.

Chrome OS
بــر روی کروم بــوک، کروم باکــس یــا هــر دســتگاهی کــه بــا سیســتم عامل 
کــروم کار می کنــد، ایــن اطالعات در صفحه Settings در دســترس اســت. 
ســریع ترین راه بــرای دسترســی بــه ایــن اطالعــات کلیــک بــر روی بخش 
وضعیــت )status area( در گوشــه پاییــن راســت صفحــه و ســپس کلیک 
بــر روی گزینــه Connected to و کلیــک بــر روی نــام شــبکه ای اســت 
کــه بــه آن متصــل شــده اید. بــا ایــن کار صفحــه اطالعــات بــاز می شــود.

ــروم و  ــو در ک ــه من ــر  روی دکم ــک ب ــا کلی ــد ب ــن می توانی شــما همچنی
انتخــاب Settings ، صفجــه تنظیمــات را بــاز کنیــد. حاال در بــاالی صفحه 
Settings بــر روی نــام شــبکه  وای فایــی کــه بــه آن متصل هســتید کلیک 

کــرده و ســپس مجــددا بــر روی آن کلیــک کنیــد.
ــرار دارد و آدرس IP در  ــربرگ Connection ق ــل س آدرس MAC داخ

ــل مشــاهده اســت. ســربرگ Network قاب

لینوکس
ــش  ــی از بخ ــات براحت ــن اطالع ــد ای ــای جدی ــای لینوکس ه در توزیع ه
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ــبکه  ــون ش ــال آیک ــه دنب ــتند. ب ــترس هس ــالن در دس ــا اع ــت ی وضعی
ــرده و Connection Information را  ــک ک ــر روی آن کلی ــد، ب بگردی
انتخــاب کنیــد. در ایــن قســمت آدرس IP، و دیگر اطالعات قابل مشــاهده 
خواهنــد بــود. hardware address همــان آدرس MAC دســتگاه اســت.

اگــر بــه ترمینــال دسترســی داریــد فرمــان ifconfig را اجــرا کنیــد. کاری 
ــما در  ــاز ش ــورد نی ــات م ــام اطالع ــید. تم ــته باش ــش “lo” نداش ــا بخ ب

فســمت “eth0” ذکــر شــده اســت.
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ــازی  ــول های ب ــال کنس ــر، مث ــتگاه های دیگ ــر روی دس ــد ب ــن فرآین ای
نیــز مشــابه اســت. بایــد صفحــه Settings را بــاز کنیــد و دنبــال صفحــه 
ــدا  ــی پی ــات دسترس ــن اطالع ــه ای ــا ب ــد ت ــت( بگردی Status )وضعی
ــا عنــوان Network بایــد جزئیــات اتصــال شــبکه را  کنیــد. صفحــه ای ب
در اختیارنــان بگــذارد. شــاید هــم ایــن لیســت در صفحــه About قــرار 
داده شــده باشــد. اگــر نتوانســتید اطالعــات مــورد نیــاز را پیــدا کنیــد بــد 

ــد. ــتجو کنی ــت جس ــتگاه تان را در اینترن ــام دس ــت ن نیس

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

www.shabakeh-mag.com
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راهکارهایی برای رفع مشکل اتصال به شبکه و اینترنت

چرا در   ویندوز 10  به اینترنت وصل نمی شویم + راه حل

دالیــل زیــادی بــرای مشــکالت اتصــال بــه اینترنــت در کامپیوتــری کــه 
از سیســتم عامل وینــدوز 10 اســتفاده می کنــد، وجــود دارد. ایــن مشــکالت 
ــیله  ــه وس ــدن ب ــدود ش ــودم، مس ــل م ــی کاب ــی از خراب ــد ناش می توان
ــا  ــبکه ی ــور ش ــور آداپت ــروس، درای ــای آنتی وی ــرم افزاره ــا و ن فایروال ه

ــد. ــت )ISP( باش ــات اینترن ــده خدم ــود ارائه کنن ــی خ حت
اولیــن کاری کــه شــما بایــد در زمانــی کــه مشــکل اتصــال بــه اینترنــت 
بــه وجــود می آیــد، انجــام دهیــد؛ تهیــه یــک گــزارش از شــبکه بی ســیم 
اســت، چــرا کــه عامــل اصلــی خیلــی از مشــکالت از همیــن جــا شــروع 
ــوار  ــود در ن ــتجوی موج ــه کادر جس ــن کار ب ــام ای ــرای انج ــود. ب می ش
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وظیفــه رفتــه و عبــارت Command prompt را تایــپ کنیــد، 
ــه  ــرده و گزین ــک ک ــت کلی ــپس روی Command prompt راس س
Run as administrator را انتخــاب کنیــد، بعــد در خــط فرمــان عبــارت 
netswlan show wlanreport را تایــپ کنیــد. بــا انجــام ایــن کار یــک 
فایــل html ســاخته خواهــد شــد کــه شــما می توانیــد 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.
ــارت  ــر عب ــار دیگ ــک ب ــزار ی ــوار اب ــود در ن ــتجوی موج در کادر جس
ــک  ــت کلی ــپس روی آن راس ــد. س ــپ کنی Command prompt را تای
کــرده و گزینــه Run as administrator را انتخــاب کنیــد. در خــط 
ــار عبــارت  ــی کن فرمــان عبــارت ipconfig را تایــپ کنیــد. آدرس آی پ
ــد. در  ــن آدرس را یادداشــت کنی ــدا کــرده و ای Default gateway را پی
خــط فرمــان عبــارت ping را تایــپ کــرده و کلیــد Enter  را فشــار دهید. 

شــما بایــد نتیجــه ای 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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ــه  ــاال را مشــاهده کردیــد امــا همچنــان نمی توانیــد ب اگــر شــما نتیجــه ب
ــده  ــا خدمــات دهن ــت متصــل شــویم احتمــاال مشــکل از مــودم ی اینترن

اینترنــت شــما اســت.

آداپتور شبکه خود را به روز نگه دارید
بعضــی مواقــع مشــکل اتصــال بــه اینترنــت می توانــد ناشــی از ناســازگاری 
درایــور آداپتــور شــبکه شــما باشــد. بــرای اطمینــان از ایــن که درایور شــما 

بــه روز رســانی شــده باشــد مراحــل زیــر را دنبــال کنیــد:

1. در کادر جستجو عبارت Device Manager را تایپ کنید.

Network adapters .2 راه انتخاب کنید.

3. روی آداپتور شبکه راست کلیک کرده و سپس
    Update Driver Software>> Search automatically for updat

ــد.   ــاب کنی ed driver softwar را انتخ

4. بعــد از ایــن کــه درایــور بــه روز رســانی شــده شــما نصــب شــد یــک                 
بــار کامپیوتــر را ری اســتارت کنیــد.

اگــر نمی  توانیــد به طــور خــودکار درایــور جدیــد را پیدا کنید به وب ســایت 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 قدیمی تــر درایــور نیــز ممکــن اســت 

بــه رفــع مشــکل اتصــال کمــک کنــد.

ــپ کــرده و آن را  ــارت Device Manager را تای 1. در کادر جســتجو عب
انتخــاب کنیــد.

Network adapters .2 راه انتخــاب و بعــد نــام آداپتــور شــبکه خــود را 
انتخــاب کنیــد.

 Properties 3. روی نــام آداپتــور شــبکه راســت کلیــک کــرده و گزینــه
را انتخــاب کنیــد.

ــاال  ــد. ح ــاب کنی ــد Roll back driver را انتخ ــپس Driver و بع 4.  س
مراحــل نمایــش داده شــد را دنبــال کــرده و فرآینــد کار را  تکمیــل کنیــد.

5.  بعد از نصب درایور کامپیوتر خود را ریستارت کنید.
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از network troubleshooter استفاده کنید
یکــی دیگــر از روش هــای برطــرف کــردن مشــکالت عمومــی  اتصــال بــه 

اینترنــت اســتفاده از network troubleshooter خــود وینــدوز اســت.

1. در کادر جســتجوی موجــود در نــوار ابــزار عبــارت Network troubleshooter را 
تایــپ کنیــد و بعــد Indentify و repair network problems را انتخاب 

. کنید

2.  مراحــل توصیــه شــده در troubleshooter را انجــام دهیــد و ببینیــد 
آیــا مشــکل برطــرف می شــود.

اگــر ایــن روش مشــکل شــما را برطــرف نکــرد، بخــش TCP/IP را ریســت 
 DNS client resolver cache کنیــد، آدرس ای پــی را بازیابی کنیــد و ســرانجام
com� ــن فرامیــن را در پنجــره ــد ای ــد. شــما بای ــه و ریســت کنی  را تخلی
mand prompt اجــرا کنیــد. بنابرایــن command prompt را بــا ســطح 

دسترســی admin بــاز کنیــد و فرامیــن زیــر را بــه ترتیــب اجــرا کنیــد:

3. فرمــان netshwinsock reset را تایــپ کنیــد و کلیــد Enter را فشــار 
. هید د

4. فرمان netsh int ip reset را تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید.
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5. فرمــان ipconfig /release  را تایــپ کنیــد و کلیــد Enter را فشــار 
دهیــد.

ــار  ــد Enter را فش ــد و کلی ــپ کنی ــان ipconfig /renew را تای 6. فرم
ــد. دهی

7. فرمــان ipconfig / flushdns  را تایــپ کنیــد و کلیــد Enter را فشــار 
. هید د

فایروال را غیرفعال کنید
بعضــی مواقــع ممکن اســت فایروال هــا از برقــراری اتصال جلوگیری کننــد. آنها 
 command prompt .را غیرفعــال کنید و ببینید آیا مشــکل برطــرف می شــود
 advfirewall باز کنیــد. در خط فرمــان عبــارت admin را بــا ســطح دسترســی
set allprofiles state off را تایــپ کنیــد و کلیــد Enter را فشــار دهیــد. حــاال 
مرورگــر وب خــود را بــاز کنیــد و ببینیــد آیــا می توانیــد به اینترنت دسترســی 
داشــته باشــید. بــرای فعــال کــردن مجــدد نــرم افــزار فایــروال در خــط فرمان 
عبــارت netsh advfirewall set allprofiles state on را تایــپ کنیــد و 

کلیــد Enter را فشــار دهیــد.

آنتی ویروس را غیرفعال کنید
1. در نــوار جســتجو عبــارت System and security را تایــپ کنیــد و بعد 
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Review you computer's status and resolve issues را انتخــاب کنید.

2. فلش کنار Security را انتخاب کنید.

3. مستندات آنتی ویروس را بررسی و آن را خاموش کنید.

درایور آداپتور شبکه را آن ایستال کنید
یکــی دیگــر از روش هــای رفــع مشــکل آن ایســتال کــردن درایــور آداپتــور 
شــبکه اســت، امــا فرامــوش نکنیــد کــه حتمــا قبــل از انجــام ایــن کار یک 

نســخه پشــتیبان از آن تهیــه کنید.

ــوار جســتجو عبــارت Device Manager را تایــپ کــرده و آن را  1. در ن
انتخــاب کنیــد.

ــد  ــور شــبکه خــود را مشــاهده خواهی ــام آداپت ــن پنجــره شــما ن 2. در ای
کــرد.

3. روی آداپتور شبکه راست کلیک کرده و
 Uninstall>> Delete the driver software for this device را انتخاب 
کنیــد. ســپس روی Ok کلیــک کنیــد تــا فرآیند انجــام کار تاییــد شــود. در انتها 
اگــر خواســته شــد که کامپیوتــر را ری اســتارت کنیــد ایــن کار را انجــام دهید.
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از Network reset استفاده کنید
ــه شــبکه از  ــع مشــکل اتصــال ب ــرای رف ــالش ب ــن ت ــوان آخری ــه عن ب
ــب  ــو نص ــبکه از ن ــتگاه های ش ــا دس ــد ت ــتفاده کنی Network reset اس
 network reset شــوند. امــا توجــه داشــته باشــید کــه بــرای اســتفاده از

بایــد وینــدوز 10 شــما نســخه 1607 باشــد.
 Start>> Settings>> Network & Internet>> Status>> Network reset

ــاب کنید. را انتخ
Reset now را انتخــاب و بعــد روی Yes کلیــک کنیــد تــا فرآینــد انجــام 

کار تاییــد شــود. مدتــی صبــر کنیــد تــا کامپیوتــر ری اســتارت شــود

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

www.shabakeh-mag.com

تلگــرام شــبکه را بخوانیــد تــا  بدانید
https://telegram.me/shabakehmag

http://www.shabakeh-mag.com
http://www.shabakeh-mag.com/free
http://www.shabakeh-mag.com/free
http://www.shabakeh-mag.com/user/register
http://www.shabakeh-mag.com/
https://telegram.me/shabakehmag
https://telegram.me/shabakehmag
https://telegram.me/shabakehmag
https://telegram.me/shabakehmag


www.shabakeh-mag.com

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

برای افزایش امنیت اطالعات مربوط به شبکه را با خود حمل نکنید

چگونه در ویندوز10   اطالعات شبکه های بی سیم را پاک کنیم

وقتــی شــما در وینــدوز 10 بــه یــک شــبکه بی ســیم آزاد یــا حتــی مخفــی 
متصــل می شــوید، سیســتم عامل بــرای ایــن اتصــال یــک پروفایــل ایجــاد 
می کنــد کــه در آن اطالعاتــی مثــل SSID )نــام شــبکه( و جزئیــات امنیتــی 
)شــامل کلمــه عبــور و نــوع کدگــذاری مــورد اســتفاده( ذخیــره می شــود. 
ــما  ــل ش ــتگاه موبای ــا دس ــر شــخصی ی ــد کامپیوت ــما نخواهی ــر ش ــا اگ ام
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 forget را بــرای نادیــده گرفتــن ایــن شــبکه وای فای 

انتخــاب کنیــد. در ادامــه روش انجــام ایــن را بررســی خواهیــم کــرد.
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توجــه: تصاویــر اســتفاده شــده در ایــن مقالــه از نســخه به روزرســانی شــده 
ــت نســخه به روزرســانی  ــه شــده اســت. دریاف ــدوز 10 گرفت ســاالنه وین
شــده ســاالنه وینــدوز 10 بــرای تمــام کاربــران قبلــی از تاریــخ دوم اوت 

2016 رایــگان شــده اســت.

چگونــه بــا اســتفاده از اپلیکیشــن Settings یــک شــبکه بی ســیم 
را در وینــدوز 10 پــاک کنیــم

بــرای نادیــده گرفتــن یــک شــبکه بی ســیم در وینــدوز 10 شــما می توانیــد 
از اپلیکیشــن Settings اســتفاده کنیــد. بــرای شــروع، بــا کلیــک کــردن یا 

تقــه زدن روی میانبــر Settings در منــوی اســتارت آن را بــاز کنیــد.

از داخل اپلیکیشن Settings بخش Network & Internet را انتخاب کنید.
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 Network & Internet از فهرســت گزینه های موجود در ســمت چــپ پنجــره
روی دومیــن گزینــه بــا نــام Wi�Fi کلیــک کنید.
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ــه  ــن بخــش ک ــه ای ــرای رســیدن ب توجــه داشــته باشــید روش دیگــر ب
ممکــن اســت کمــی  ســریع تر هــم باشــد، کلیــک کــردن یــا تقــه زدن روی 
آیکــون شــبکه موجــود در ســینی سیســتم )کنار ســاعت( و ســپس انتخاب 
لینــک Network settings موجــود در انتهــای فهرســت شــبکه ها اســت.

ــال  ــه دنب ــای ب ــات وای ف ــره تنظیم ــت پنج ــمت راس ــپس در س س
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بخــش مشــخص شــده بــا نــام Wi�Fi بگردیــد. ایــن بخــش معمــوال 
در بــاالی پنجــره تنظیمــات قــرار دارد. بعــد در ایــن بخــش گزینــه 

ــد. ــاب کنی Manage known networks را انتخ

بعــد از باز شــدن پنجــره مربــوط بــه Manage known networks شــما 
فهرســت کاملــی از شــبکه های وای فــای شــناخته شــده توســط کامپیوتــر 

شــخصی یــا دســتگاه موبایــل خــود را مشــاهده خواهیــد کــرد.
روی نــام شــبکه بی ســیمی  کــه مایــل هســتید توســط کامپیوتــر شــخصی 
یــا دســتگاه موبایــل شــما نادیــده گرفتــه شــود کلیــک کنیــد. بــا ایــن کار 
دو گزینــه Properties و Forget توســط وینــدوز 10 در اختیــار شــما قرار 
ــن  ــه ای ــوط ب ــات مرب ــتی از جزئی ــه Properties فهرس ــرد. دکم می گی
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شــبکه وای فــای را بــاز خواهــد کــرد. امــا ایــن چیــزی نیســت کــه مــا بــه 
دنبــال آن هســتیم. مــا قصــد داریــم پروفایــل شــبکه بی ســیم ذخیره شــده 
ــز از فهرســت  ــه آن را نی ــوط ب ــات مرب را حــذف و خــود شــبکه و جزئی
 Forget حــذف کنیــم. بنابرایــن بــرای انجــام ایــن کار بایــد روی دکمــه

کلیــک کنیــد.

بعــد از انتخــاب گزینه Forget ویندوز 10 بالفاصله این شــبکه بی ســیم را از فهرســت 
شــبکه های شــناخته شــده خود حــذف می کنــد. اگر شــبکه های دیگری در فهرســت 
قــرار دارنــد کــه مایل هســتید آنهــا را نیز نادیده بگیریــد، این فرآینــد را بــرای آنها نیز 

تکــرار کنیــد. در غیر این صورت پنجــره اپلیکیشــن Settings را ببندید.
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ــیم را در  ــبکه بی س ــک ش ــان ی ــط فرم ــتفاده از خ ــا اس ــه ب چگون
ــم ــاک کنی ــدوز 10 پ وین

ــد  ــز می توانی ــان )Command Prompt( نی ــط فرم ــتفاده از خ ــا اس ــما ب ش
پروفایــل ذخیــره شــده یــک شــبکه بی ســیم را در وینــدوز 10 پــاک کنیــد. 
 administrator بــا ســطح دسترســی Command Prompt کار را بــا اجــرای
آغــاز می کنیــم. 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 Admin را انتخــاب کنیــد.
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ــد:  ــپ کنی ــان را تای ــن فرم ــره Command Prompt ای ــل پنج در داخ
netsh wlan show profiles

فرمــان بــاال پروفایــل تمــام شــبکه های بی ســیم ذخیــره شــده در وینــدوز 
10 را نمایــش خواهــد داد. اگــر از لپ تــاپ یــا تبلــت خــود بــرای مــدت 
طوالنــی اســتفاده کــرده باشــید ممکــن اســت ایــن فهرســت طوالنی باشــد.
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پروفایــل شــبکه بی ســیمی  را کــه قصد پــاک کــردن آن را دارید شناســایی 
کنیــد، ســپس بــرای پــاک کــردن آن این فرمــان را تایــپ کنید:

"netsh wlan delete profile name="Wi-Fi network name 
توجــه داشــته باشــید کــه بایــد بخــش Wi�Fi network name را بــا نــام 

پروفایــل شــبکه ای کــه قصــد پــاک کــردن آن را داریــد جایگزیــن کنیــد.

بــه عنــوان مثــال، مــا قصــد داریــم پروفایــل یــک شــبکه بی ســیم بــا نــام 
ــم:  ــپ می کنی ــان را تای ــن فرم ــن کار ای ــرای ای ــم، ب ــاک کنی CNC5 را پ

"netsh wlan delete profile name="CNC5
بعــد از فشــردن کلیــد اینتــر بالفاصلــه وینــدوز 10 به شــما اطــالع می دهد 

کــه پروفایــل مذکور حذف شــده اســت.
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چگونه تمام شبکه های بی سیم را در ویندوز 10 پاک کنیم
ممکــن اســت تحــت شــرایطی شــما مایــل باشــید کــه تمــام پروفایل هــای 
ــد.  ــاک کنی ــان پ ــدوز 10 را همزم ــده در وین ــره ش ــیم ذخی ــبکه بی س ش
خوشــبختانه ایــن امــکان نیــز در وینــدوز 10 گنجانــده 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 Prompt را 
بــا ســطح دسترســی administrator بــاز کنیــد و بعــد ایــن فرمــان را در 

*=netsh wlan delete profile name=* i :ــد ــپ کنی آن تای
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ــدوز 10  ــه وین ــرد ک ــد ک ــر مشــاهده خواهی ــد اینت ــد از فشــردن کلی بع
ــد. ــاک می کن ــود را پ ــای موج ــام پروفایل ه ــه تم بالفاصل

توجــه داشــته باشــید کــه فرمــان netsh پارامترهــای زیــاد دیگــری نیــز 
دارد کــه مــا در ایــن فرامیــن از آنهــا اســتفاده نکردیــم. اگــر قصــد داریــد 
بیشــتر بــا فرمــان netsh آشــنا شــوید بــه شــما توصیــه می کنیــم راهنمای 

موجــود در مــورد ایــن فرمــان را مطالعــه کنیــد.
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