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ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آدرس ﻫﺎی  IPv6و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﺑﺰار ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور 2019

اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ آدرس ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮐﻨﻮن اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻨﻔﺮد ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ،ﺳﺮورﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2019اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  1ﺷﺮوع ﮐﺮده و اﯾﻦﮐﺎر را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ .اﯾﺪه دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آدرسﻫﺎی  IPv4ﻗﺪﯾﻤﯽ
را در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﮕﺰا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده و از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  32ﺑﯿﺖ آﺧﺮ ﯾﮏ آدرس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب وﯾﻨﺪوز را
ﺑﺎز ﮐﺮده ،روی ﻣﻨﻮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب را  Programmerﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب وﯾﻨﺪوز ﯾﮏ اﺑﺰار
ﺳﺮﯾﻊ و آﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻘﺎدﯾﺮ دﻫﮕﺎن ﺑﻪ ﻫﮕﺰا از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎل وبﺳﺮور
ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ و از آدرس ﺑﺎ  192.168.1.5اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ  IPv6را درون ﺷﺒﮑﻪ
ﺧﻮد ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﻢ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ آدرسﻫﺎی  IPv6ﺳﺮور ﻣﻦ آدرس  IPv4اﺻﻠﯽ را در ﺑﺨﺶ ﺷﻨﺎﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه آدرس
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب ،ﻣﻘﺪار  192را ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺳﭙﺲ روی  HEXﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در
ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ،ﻣﻘﺪار ﻫﮕﺰاﻋﺪد  192ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد:

اﮔﺮ اﯾﻦﮐﺎر را ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺮ اوﮐﺖﻫﺎی آدرس  IPv4اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ زﯾﺮ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ:

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﺎدل آدرس  192.168.1.5در  IPv6ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  C0A8: 0105ﻣﯽﺷﻮد .اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ در
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺷﻨﺎﺳﻪ زﯾﺮﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ آدرس  IPv6اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺮای وبﺳﺮور وب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
2001:AABB:CCDD:0001:0000:0000:C0A8:0105
در آدرس ﻗﺒﻠﯽ  IPv6ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﮕﺰا را ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺷﻨﺎﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات
دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ اﻋﻤﺎل ﮐﺮدم .از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ  64ﺑﯿﺖ آﺧﺮ را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ،اﻣﺎ آدرس ﻗﺪﯾﻤﯽ
 IPv4ﻣﺎ ﻓﻘﻂ  32ﺑﯿﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻦ  32ﺑﯿﺖ در وﺳﻂ ﻗﺮار دارم .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ دادهﻫﺎﯾﯽ
در اﯾﻦﺟﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺳﺎده ﮐﺮدن آدرس ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ را ﺻﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
وﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺷﻨﺎﺳﻪ زﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  1ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ زﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺎ
اﺳﺖ.

آدرس ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه و ﻣﻔﻬﻮم دﻗﯿﻖﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﮐﻪ آدرس ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای وبﺳﺮور ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺴﺮی ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺗﺎ آدرس ﻣﺎ ﺑﺎزﻫﻢ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آدرس ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ
دﻗﯿﻖ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ آدرس آیﭘﯽ را ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ وبﺳﺮور ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎر
ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺻﻔﺮ در آدرس ﻣﻦ وﺟﻮد دارد و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻢ .ﻫﺮ زﻣﺎن
ﮐﻪ ﺻﻔﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری در ﯾﮏ ﺑﺨﺶ  16ﺑﯿﺘﯽ داﺷﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺠﺎوز از ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﯽ آنﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
آنﻫﺎ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺷﻨﺎﺳﻪ زﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺎ و  32ﺑﯿﺖ اول ﺷﻨﺎﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎ ﺻﻔﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری
زﯾﺎدی دارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آدرس را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﯿﻢ:
2001:AABB:CCDD:1:0:0:C0A8:0105
ﺣﺘﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎزﻫﻢ ﯾﮏ ﻗﺪم روﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮدارﯾﻢ و ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ  16ﺑﯿﺘﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﮐﺎﻣﻼ از ﺻﻔﺮﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ از دو ﮐﺎراﮐﺘﺮ دو ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ 32 ،ﺑﯿﺖ اول
ﺷﻨﺎﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ دو ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﮐﻮﻟﻮن ) (::ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮد .در زﯾﺮ آدرس ﮐﺎﻣﻞ و
آدرس ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﻋﺪاد ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .آدرس ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ ،اﻣﺎ از
دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻨﺎوری دﻗﯿﻘﺎ ً ﻫﺮ دو آدرس ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
2001:AABB:CCDD:0001:0000:0000:C0A8:0105
2001:AABB:CCDD:1::C0A8:0105
در واﻗﻊ ،اﮔﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ  IPv6را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آدرسﻫﺎی
ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ دو آدرس زﯾﺮ ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ:
2001:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
2001::1
ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ آدرس  IPv6را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از  IPv6ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از آدرسﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺮورﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﮑﺎت
زﯾﺎد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد  IPv6وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ﺷﺒﮑﻪ
اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺮور ،ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺒﮑﻪ در دﻧﯿﺎی وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور ﻧﯿﺎز دارد .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ در
ﺧﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ و از ﻃﺮی ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن و ﭘﺎورﺷﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ راﺑﻂﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد .در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺮ در ﺷﺒﮑﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ
ping
tracert
pathping
Test-Connection
telnet
Test-NetConnection

•
•
•
•
•
•

ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ راﯾﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

Ping
ﻫﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷﺒﮑﻪای ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ درﺑﺎره اﺑﺰار  Pingداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ping .دﺳﺘﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﯾﺎ ﭘﺎورﺷﻞ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره  DNSﯾﺎ ﯾﮏ آدرس آیﭘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ .ﭘﯿﻨﮓ ﯾﮑﯽ از
ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺗﺼﺎل دو دﺳﺘﮕﺎه در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮوﯾﺲﮔﯿﺮﻧﺪه وﯾﻨﺪوز  10در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﯾﮏ ﭘﯿﻨﮓ ﺑﻪ
> <IP_ADDRESSاﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری از  DNSاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎمﻫﺎ را ﺑﻪ
آدرسﻫﺎی آیﭘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺤﻮی > SERVERNAME> pingاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ،
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮور ﺑﻪ ﭘﯿﻨﮓ ﻣﺎ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﻗﺮار دارد.

ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﭘﯿﻨﮓ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ  ICMPﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ روزﻫﺎ و ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﺶﻓﺮض
 ICMPدر ﺣﺎل ﻣﺴﺪود ﺷﺪن اﺳﺖ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺎ دﯾﻮارﻫﺎی آﺗﺶ روﺷﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺳﺎل و
ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت روی  ICMPرا ﻣﺴﺪود ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﭘﯿﻨﮓ ﻫﻤﻮاره اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از آن ﺑﺮای
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺗﺼﺎل دو دﺳﺘﮕﺎه و اﻃﻼع درﺑﺎره ﻗﻄﻌﯽ ﯾﮏ اﺗﺼﺎل از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ وﯾﻨﺪوزی را ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و
ﻫﻤﻪ ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺟﺪﯾﺪ از دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮی در
ﺷﺒﮑﻪ ﭘﯿﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﯿﻨﮓ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺗﺼﺎل را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﭼﺮا اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟ از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﺶﻓﺮض
ﯾﮑﺴﺮی ﮐﺎرﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺗﺮاﻓﯿﮏ  ICMPدر دﯾﻮارآﺗﺶ وﯾﻨﺪوز از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ دﯾﻮارآﺗﺶ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه دﺳﺘﺮﺳﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺎدل ﺗﺮاﻓﯿﮏ از ﻃﺮﯾﻖ
 ICMPرا ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪهای ،ﭘﯿﻨﮓ وﺿﻌﯿﺖ درﺳﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﺮ زﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺮورﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻨﮓ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار دﻧﯿﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺗﺼﺎﻻت اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻪ دﯾﻮارآﺗﺶ وﯾﻨﺪوز دﯾﻔﻨﺪر از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ  Advanced Securityﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی
 ICMPرا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از  Group Policyﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد
 GPOاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و آنرا روی ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻗﻮاﻋﺪ دﯾﻮارآﺗﺶ را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در  GPOﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ روش ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای اﺟﺎزه دادن ﯾﺎ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ICMP
در ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه دﯾﻮارآﺗﺶ را از ﻃﺮﯾﻖ  Group Policyاﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

Tracert
 tracertﮐﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه  Trace Routeاﺳﺖ ،اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺬر از ﺷﺒﮑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎری ﮐﻪ اﺑﺰار ﻓﻮق اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﻣﯽروﻧﺪ
را ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ از ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ در ﯾﮏ
ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﺎپ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﺑﺰار  Traceﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﺎپﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺳﺮور ﻣﻘﺼﺪ از آنﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﭘﺎورﺷﻞ را از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ و از اﺑﺰار  Tracertدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ وبﺳﺮوﯾﺲ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ  Bingاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺎﻟﺒﯽ
را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ.

اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ وﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ارﺗﺒﺎﻃﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺎپ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺗﺮ و دﯾﻮارآﺗﺶ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ
اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﺮ ﻣﮑﺎن ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ رخ داده اﺳﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﮑﺲ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﻪ
 Bingرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻦ روﺗﺮ
ﺧﻮدم را از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﻢ و دوﺑﺎره ﻫﻤﺎن ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.bing.comرا اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ روﺗﺮ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮدم ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ.

Pathping
 tracertﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﺑﺰار اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻦ دﺳﺘﻮر  Pathpingﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ pathping .دﻗﯿﻘﺎ ً ﻫﻤﺎن ﮐﺎر ردﯾﺎﺑﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ
در زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎپﻫﺎ ﺷﮑﺴﺘﯽ رخ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﺎ ﺳﺮورﻫﺎ را ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ
ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ ،ﺳﺮورﻫﺎ و ﮐﺎرتﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪول
ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه روﺗﺮﻫﺎ و ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد
ﻣﺴﯿﺮ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺒﮑﻪ و ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺳﺖ ﮐﻪ  pathpingﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ از  tracertﺑﻪ ﻣﯿﺪان وارد ﻣﯽﺷﻮد .اوﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ از اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ  tracertﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اوﻟﯿﻦ ﻫﺎپ
از ﺳﺮور ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮔﺬر از آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ  pathpingﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﺪام راﺑﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﻠﯽ در
ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ اﺳﺖ.

اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﺮای
روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ
ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﻣﻦ
اﻏﻠﺐ ﺳﺮورﻫﺎی
دﺳﺘﺮﺳﯽ از راه دور
را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ و در
ﻃﯽ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را
روی ﺳﺮور ﻣﺤﻠﯽ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ﺳﺮور راه دور ﺑﺪاﻧﺪ
ﭼﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ارﺳﺎل دارد و ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻪ ﺟﻬﺘﯽ اﺗﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﭼﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ و ﭼﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ
ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﻮرات ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ ،ﻣﺎ دﺳﺘﻮرات را
آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﯾﮏ ﭘﯿﻨﮓ روی ﺳﺮور داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﻨﮓ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرد و ﻣﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ار ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮﯾﻢ .ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﯾﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  tracertرا آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ آورد ،زﯾﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اوﻟﯿﻦ ﻫﺎپ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ و ﭘﯿﻐﺎم  time outرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﮔﺮ از
دﺳﺘﻮر  pathpingاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ ،اوﻟﯿﻦ ﻫﺎپ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ  time outرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻦ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ از ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﻣﺎ روی ﻣﺴﯿﺮ
اﯾﺴﺘﺎ در اﯾﻦ ﺳﺮور ﻣﺸﮑﻠﯽ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن ﻣﺴﯿﺮ را ﺣﺬف ﮐﺮده و ﻣﺴﯿﺮ را از ﻧﻮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ﺗﺮاﻓﯿﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ.
در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﭘﺎورﺷﻠﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎن  pathpingرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن  pathpingﯾﮏ آدرس آیﭘﯽ ﻣﺤﻠﯽ را روی ﻟﭗﺗﺎپ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻪ
ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر  tracertاﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ:
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