ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ

ﭼﻄﻮر ﻣﮏ آدرس را روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ؟

ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد دارای ﯾﮏ ﻣﮏ آدرس ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ .اﯾﻦ آدرس ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد
ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺎﻧﻊ از آن
ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ آدرس ﻣﮏ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﮏ آدرس از ﻃﺮﯾﻖ وﯾﻨﺪوز آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

ﻣﮏ آدرس ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ دادهای از ﺳﻮی روﺗﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ارﺳﺎل ﺷﻮد .دادهﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺪا و ﻣﻘﺼﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺒﺪا دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮏ آدرس ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﮐﺎرت
ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮏ آدرس ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .ﻫﺮ زﻣﺎن ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ دادهای
ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯿﺎن ﻣﮏ آدرس دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺒﺪا و ﻣﮏ آدرس ﻣﻘﺼﺪ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ آدرسﻫﺎی ﺗﻄﺎﺑﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺴﺘﻪ دادهای را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ را ﻗﺒﻮل
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪای ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد آدرس آیﭘﯽ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻋﻤﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آدرس آیﭘﯽ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﮏ آدرس اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﮏ

آدرس آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﮏ آدرس از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن وﯾﻨﺪوز
ﯾﮑﯽ از راﺣﺖﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﮏ آدرس ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن وﯾﻨﺪوز اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
دﺳﺘﻮر  cmdرا در ﻧﻮار ﺟﺴﺖوﺟﻮی وﯾﻨﺪوز  10وارد ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ .در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﻋﺒﺎرت
 ipconﬁg/allرا ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.

در ﭘﻨﺠﺮه ﻓﻮق ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﮐﺎرتﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺠﺎزی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻫﺮ ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪای ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت  Physical Addressﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﻫﻤﺎن ﻣﮏ آدرﺳﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ اﺗﺮﻧﺖ ﺑﻪ روﺗﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮدﻣﯽ ﮐﻪ درون ﻟﭗﺗﺎپ ﻗﺮار دارد ﺷﻤﺎ دو آدرس ﻣﮏ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺮﻣﺎن  Getmacﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﮏ آدرس در وﯾﻨﺪوز
اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﮏ آدرس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ وﯾﻨﺪوز را ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎن
 getmacوﺟﻮد دارد .اﻟﺒﺘﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻓﻮق ﺑﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﺷﺎرهای ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﮏ آدرس را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن وﯾﻨﺪوز را ﺑﺎز ﮐﺮده ،ﻓﺮﻣﺎن  getmacرا درون آن ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر
دﻫﯿﺪ .در ﺳﺘﻮن  Physical Addressﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﮏ آدرسﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﻧﻞ وﯾﻨﺪوز ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﮏ آدرس
راﻫﮑﺎر دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﮏ آدرس را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ  Network Connectionوﯾﻨﺪوز اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺒﺎرت  Control Panelرا در ﮐﺎدر ﺟﺴﺖوﺟﻮی وﯾﻨﺪوز ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ .در
ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  View byﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Categoryرا
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در اداﻣﻪ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Network and Internetدر ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Network and sharing centerﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺟﻮد روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Change adapter settingsﮐﻪ در ﺳﺘﻮن
ﮐﻨﺎری ﻗﺮار دارد ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺣﺎل روی ﯾﮑﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Statusرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
ﻓﻌﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﺑﺎﯾﺪ روی آن ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Enableرا
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در اداﻣﻪ دوﻣﺮﺗﺒﻪ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Statusرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

در ﭘﻨﺠﺮه وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ اﮔﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Detailsﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ در ﭘﻨﺠﺮه ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﻋﺒﺎرت Physical Address
ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﮏ آدرس اﺳﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮏ آدرس
اﮐﺜﺮ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻣﮏ آدرس ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮏ آدرس در ﮐﺎدر ﺟﺴﺖوﺟﻮی وﯾﻨﺪوز ﮔﺰﯾﻨﻪ  device managerرا وارد ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.
در ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﺨﺶ Network adaptersرا ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪای ﮐﻪ ﻗﺼﺪ وﯾﺮاﯾﺶ آنرا دارﯾﺪ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﮐﻨﻮن روی آن ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Propertiesرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ Advanced
ﺑﺮوﯾﺪ .در زﺑﺎﻧﻪ ﻓﻮق اﮔﺮ ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﮏ آدرس ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرت Network
 Addressرا ﺑﺎﯾﺪ در ﻟﯿﺴﺖ  Propertyﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻓﯿﻠﺪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده
ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﮏ آدرسﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮏ آدرسﻫﺎ در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﺪاﺧﻞ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰار MAC
 Address Generatorﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﮏ آدرس ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
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