تنظيم پروتکل  TCP/IPاز طرﯾق خط فرمان

جھت پيکربندی تنظيمات  TCP/IPمانند Wins ، DNS،Default Gateway ،Subnet Mask ،IP Address
Addressو موارد بسيار دﯾگری می توان از  Netsh.exeدر محيط  Command Promptبھره برد که در اﯾن
مقاله به توضيح پيرامون استفاده از اﯾن دستور برای تنظيمات  IPمی پردازﯾم.

 Netsh.exeابزارﯾست که از طرﯾق  Command Lineبه شما اجازه می دھد تا به صورت  Localو ﯾا
 Remoteتنظيمات شبکه ی کامپيوتری که  Netsh.exeرا اجرا می کند را تغيير و ﯾا نماﯾش دھيد .
 Netsh.exeھمچنين از طرﯾق  Scriptingاﯾن اجازه را به شما می دھد تا گروھی از دستورات را به
حالت  Batchبرای کامپيوتر ھای مشخصی اجرا نماﯾيد  Netsh.exeھمچنين اﯾن امکان را در اختيار شما
قرار می دھد تا تنظيمات را در قالب ﯾک فاﯾل متنی به منظور پيکر بندی سيستم ھای دﯾگر ذخيره کنيد.

 Netsh.exeبر روی وﯾندوزھای Server 2008 ،Server 2003 ،7 ،Vista ،XP ،2000موجود می باشد.

شما می توانيد موارد زﯾر را از طرﯾق  Netsh.exeانجام دھيد:



پيکربندی  Interfaceھا



پيکربندی پروتکل ھای Routing



پيکربندی فيلترھا



پيکربندی  Routھا



پيکربندی دسترسی به صورت  Remoteبرای روترھای  Windows-Basedکه سروﯾس
 RRASرا اجرا می کنند



نماﯾش پيکربندی روتری که روی ھر کامپيوتر در حال اجراست



استفاده از وﯾژگی ھای  Scriptingبرای اجرای مجموعه ای از دستورات به
صورت  Batchبرای روترھای مشخص شده

با  Netsh.exeچه کار ھاﯾی می توانيم انجام دھيم؟

با  Netsh.exeمی توانيد به راحتی تنظيمات  TCP/IPخود را مشاھده کنيد .برای اﯾن منظور کافيست
دستورات زﯾر را در محيط  Command Promptوارد نماﯾيد:

netsh interface ip show config

با  Netsh.exeشما به راحتی می توانيد تنظيمات مربوط به  IP Addressو ﯾا ساﯾر تنظيمات TCP/IP
کامپيوتر خود را پيکربندی کنيد .برای مثال دستور زﯾر ﯾک  Interfaceبه نام  Local Area Connectionرا با
Static IPبه آدرس  192.168.0.100و  Subnet Mask 255.255.255.0و default gateway 192.168.0.1
پيکر بندی می نماﯾد.

netsh interface ip set address name="Local Area Connection" static 192.168.0.100
255.255.255.0 192.168.0.1 1

Netsh.exeھمچنين می تواند برای سنارﯾو ھای خاص مفيد واقع شود ،مثال ممکن است شما ﯾک
کامپيوتر قابل حمل داشته باشيد و بخواھيد در مواقع مختلف آنرا در مکانھای مختلف به شبکه ای
متصل نماﯾيد در حالی که در ھر محل باﯾد  IP Addressخاص و  Staticداشته باشيد  .با  Netsh.exeمی
توانيد به راحتی تنظيمات را ذخيره و مجدداً  Restoreنمائيد .برای اﯾن کار ابتدا کامپيوتر خود را در محل
مورد نظر به شبکه وصل نماﯾيد و سپس تنظيمات الزم مانند  Default Gateway ،IP Addressو  ...را
اعمال کنيد و با استفاده از دستور زﯾر تنظيمات را در قالب ﯾک فاﯾل  txtذخيره نماﯾيد:

netsh -c interface dump > c:\location1.txt

از اﯾن به بعد ھرگاه خواستيد اﯾن تنظيمات را روی کامپيوتر خود اعمال کنيد کافيست تا با استفاده از
دستور زﯾر فاﯾل  .txtساخته شده را  Restoreکنيد:

netsh -f c:\location1.txt
ھمچنين می توانيد از سوئيچ کلی  EXECبجای  -Fنيز استفاده کنيد:

netsh exec c:\location2.txt

با  Netsh.exeھمچنين می توانيد به  NICفرمان دھيد که به صورت اتوماتيک از DHCPتنظيمات  IPرا
درﯾافت نماﯾد .جھت درﯾافت  IPاتوماتيک از  DHCPکافيست دستور زﯾر را وارد  cmdنماﯾيد:

netsh interface ip set address "Local Area Connection" dhcp

: ھم می توانيد از دستورات زﯾر استفاده کنيدWINS  و ﯾاDNS برای اختصاص آدرس ھای

netsh interface ip set dns "Local Area Connection" static 192.168.0.200
netsh interface ip set wins "Local Area Connection" static 192.168.0.200

: به صورت اتوماتيک ھم دستور زﯾر به کار می رودDNS برای درﯾافت

netsh interface ip set dns "Local Area Connection" dhcp

