فصل دوم
سرویس نام دامنه )(DNS

شناسنامه کتاب
شاتک 978-969-777-818-5 :
ناشر  :ناشر-مىلف (دمحم روستا(
مىلف  :مهندس دمحم روستا  -مهندس دمحم امین مراقة
سرپرست ویراستاری  :زهرا کشاورز
Networkbooks.ir

مباحث ایه فصل دز دي قسمت "مقدماتی" ي "حسفٍایتس ضًید" ازائٍ ضدٌ است .دز ابتددای َدس
فصل بٍ بسزسی مغالب سادٌتسی پسداختٍ ضدٌ کٍ دز اسدتاودازد  70-410يجدًد دازد ي دز قسدمت

"حسفٍایتس ضًید" مباحدث تصصصدیتدسی کدٍ دز اسدتاودازدَای  70-411ي  70-412يجدًد دازد
پسداختٍ ضدٌ است .لرا تًصیٍ میضًد ابتدا قسمت مباحث ابتدایی زا مغالؼٍ کسدٌ ي دز صًزتیکٍ
بٍ مغالب تسلظ پیدا کسدید قسمت "حسفٍایتس ضًید" زا مغالؼٍ ومایید.
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آشىایی با DNS
 Domain Name Serviceیا  DNSسسيیسی اسدت کدٍ بدٍمىظدًز تبددیل وداب بدٍ آدزس  IPاسدتاادٌ
میضًد.
یکی اش مثالَایی کٍ میتًان بسای دزک بُتس  DNSبٍکاز بسد ایهاستکٍ فسض کىید میخًاَید بدا

ضسکت  Microsoftتماس بگیسید ،اما ضمازٌ آنزا ودازید پس اش مسکص تلاه یا َمان  ،118ضدمازٌ
ضسکت  Microsoftزا میپسسید ي مسکص ضمازٌ دزخًاستی زا دز اختیاز ضما قساز میدَد .با ایهکداز
دزياقغ ضما واب ضسکت زا دادٌ ي ضمازٌ تلاه دزیافت خًاَید کسد.
حال فسض کىید میخًاَید بٍ سسيزی متصل ضًید کٍ آدزس  IPآن زا ودازید ،پس کامپیًتس ضدما
اعالػات مسبًط بٍ سدسيز زا اش  DNSدزخًاسدت مدیکىدد .سدسيز  DNSآدزس  IPسدسيز زا بدٍ
کامپیًتس دادٌ ي سپس اتصال بسقساز میضًد.

آشىایی با آدرس

IP

بسای آوکٍ بتًان  DNSزا بُتس فُمید ايل باید با آدزسَای  TCP/IPآضىا ضًید .آدزس  IPیک ػدد
مىغقی بًدٌ ي بسای ضىاسایی یک کامپیًتس دز ضبکٍ مًزد استاادٌ قساز مدیگیدسد .اش پطدتٍپسيتکدل
 TCP/IPبسای َدایت بستٍَا دز ضبکٍ استاادٌ مدیضدًد .يیىديشسدسيز 2112بدا دي يزضن  IPv4ي

 IPv6کاز میکىد.

آدزس  IPv4اش  4قسمت  8بیتی تطکیلضدٌ است کدٍ ایده قسدمتَدا تًسدظ یدک وقغدٍ ( ).اش
یکدیگس جداضدٌ ي َسقسمت میتًاود بیه  1تا  255باضد.
بٍػىًان مثال:
129.0.30.40
10.20.30.40
192.168.0.100
100.200.250.240
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بسای خًاودن زاحتتس آدزسَای  IPآنَا زا بٍصًزت دٌدَی میوًیسىدَ ،ماوىد مثالَای باال.
بٍ ػىًان مثال آدزس  )11000000.10101000.00000000.00010101( IPمؼادل  192.168.0.21بًدٌ کٍ
ممکه است مسبًط بٍ سسيزی باواب  Server1.company.orgباضد .اش آوجایی کدٍ بدٍخداعس سدپسدن
آدزس  IPبسای کازبسان سصت میباضد بُتس است تا بٍيسیلٍ واب ازتباعات اوجاب ضًد ي ایه ضدیًٌ
وابگرازی دز سغح بسوامٍَای کازبسدی است تا کازبس دچاز مطکل وطًد.

َمانگًوٍ کٍ اضازٌ ضد آدزس  IPv4اش  4قسمت کٍ َسقسمت دازای  8بیت است تطکیل میضًد

ي دز کل اش  32بیت بسای ومایص  IPv4استاادٌ میضًد .ایه فضدا دز  IPv6بدٍ  128بیدت تًسدؼٍ
دادٌضدٌ است ي مؼمًالً بٍ ضکل اػداد مبىای  16ومایص دادٌ میضًود ماوىد:
2002:fbd0:0000:0000:a231:000f:a9fe:267e

َمانگًوٍ کٍ میبیىید بٍ خاعس سپسدن ایهچىیه اػدادی جُت دستسسی بٍ یدک میصبدان دز ضدبکٍ
کاز دضًازی است کٍ بايجًد  DNSدز ضبکٍ ایه مطکل حلضدٌ است.

وامگذاری کامپیًتزَا
حال کٍ با ضسيزت اختصاظ واب ي  IPبٍ کامپیًتسَا آضىا ضدید الشب است تا کمدی ػمید تدس بدٍ
مااَیم بپسداشیم .دز ابتدا بُتس است تا با اوًاع وابگرازی آضىا ضًید:
 Single Lable Name .1یا  :NetBios Nameدز شمان استاادٌ اش يیىدديش 2111ي قبدل اش آن ودامی

کٍ بٍ کامپیًتسَا اختصاظ دادٌ میضد یک واب سادٌ با ساختاز  Flatبًد بدٍػىدًان مثدال ،Server1
 Client90ي وابَایی اش ایه قبیل کدٍ بدٍایده ودابَدا  NetBios Nameیدا  Single Lable Nameگاتدٍ
میضد.

 :FQDN .2با آمدن وسصٍَای جدیدتس اش سیستمػامل (اش يیىديشسسيز 2111بدٍ بؼدد) سداختاز
وابگرازی کامپیًتسَا بٍ صًزت سلسلٍمساتبی تغییس کسد .بٍػىًان مثال ، Server2.zarrafe.com
دز ایه ساختاز کامپیًتسَا دازای وامی چىد قسمتی بًدٌ ي با اسدتاادٌ اش وقغدٍ ایده قسدمتَدا اش
یکدیگس جدا میضًود .بٍایه واب اصغالحاً  FQDNیا  Fully Qualify Domain Nameگاتٍ میضًد.

مشیت وامگذاری سلسلٍ مزاتبی وسبت بٍ سادٌ:
دزياقغ َىگامی کٍ ضبکٍ بصزگ باضد ي تؼداد کالیىتَای مًجًد دز ضبکٍ شیاد باضدد ،اسدتاادٌ اش
ساختاز وابگرازی سادٌ ممکه وصًاَد بدًد ،دزحدالی کدٍ بدا اسدتاادٌ اش سداختاز سلسدلٍ مساتبدی
مدیسیت ي پیادٌساشی وابَا زاحتتس ي قابل فُمتس است .بٍبیان دیگس دز سداشمانَدایی کدٍ دازای
ابؼاد بصزگ ي گستسدٌ جغسافیایی َستىد استاادٌ اش ساختاز وابگرازی سادٌ امکانپریس وبًدٌ ي بایدد
اش ساختاز وامگرازی سلسلٍ مساتبی استاادٌ کسد.

مهندسی شبکه مایکروسافتMCSA

22

بٍػىًان مثال فسض کىید کٍ ضسکت شزافٍ دازای دي ومایىدگی دز ایسان ي تسکیٍ باضد .ایده ضدسکت
دز ضُسَای ضیساش ،تُسان ،آداوا ي آوکازا ضؼبٍ دازد ي دز مجمًع دازای چىد َصاز سسيز ي کالیىت
است.
دزصًزتی کٍ بسای کالیىتَا ي سسيزَای ضسکت اش ساختاز وابگرازی سادٌ استاادٌ ضًد ،باید واب
کامپیًتسَا زا اش  PC1ضسيع کسدٌ ي تا  PC1200ادامٍ داد .حال ایىکٍ  PC900دزکجا قساز دازد قابدل
دزک ومیباضد.
اما دز ساختاز سلسلٍ مساتبی میتًان ساختاز شیس زا پیادٌ کسد:
Zarrafe.com

Server.Zarrafe.com

iran.Zarrafe.com

Turk.Zarrafe.com

Server.iran.Zarrafe.com

Server.Turk.Zarrafe.com

Teh.iran.Zarrafe.com

Adana.Turk.Zarrafe.com

Ankara.Turk.Zarrafe.com

Shz.iran.Zarrafe.com

Server.teh.iran.Zarrafe.com

Server.adana.Turk.Zarrafe.com

Server.Shz.iran.Zarrafe.com

Server.ankara.Turk.Zarrafe.com

PC10.Adana.Turk.Zarrafe.com
PC1.Ankara.Turk.Zarrafe.com

Pc1.teh.iran.zarrafe.com

PC1.Adana.Turk.Zarrafe.com

Pc1.Teh.iran.zarrafe.com
Pc1.shz.iran.zarrafe.com

Pc1.shz.iran.zarrafe.com

PC1.Ankara.Turk.Zarrafe.com

ضکل 1 -2

َمانگًوٍ کٍ دز ضکل قابل مطاَدٌ است ساختاز سلسلٍ مساتبی پیادٌ ضدٌ اسدت کدٍ دز زأس آن
واب کلی ساشمان بًدٌ کٍ بٍ آن اصغالحاً دامىٍ ،ي دز دي مثلث سمت چپ ي زاسدت دي شیدس دامىدٍ
بسای ایسان ي تسکیٍ قساز دازد.
دز شیسضاخٍ سمت چپ ( )Iran.zarrafe.comشیسدامىٍَدای ضدیساش ( )shz.iran.zarrafe.comي تُدسان
( )teh.iran.zarrafe.comقساز دازد .حال اگس بٍواب کامپیًتسَا ي سسيزَا دز شیسدامىٍ ضدیساش ي تُدسان
دقت کىید بٍصًزت شیس وًضتٍ ضدٌ است:
PC1.Shz.iran.Zarrafe.com
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َمانگًوٍ کٍ اش ظاَس واب پیداست میتًان متًجٍ ضد کٍ ایه واب مسبًط بٍ کالیىتی دز ضُس ضدیساش
ي کطًز ایسان استَ .مچىیه  Server.Ankara.Turk.Zarrafe.comمسبًط بٍ سسيزی دز ضدُس آوکدازا
ي کطًز تسکیٍ است.
َمانگًوٍ کٍ قابل بسداضت است بٍزاحتی میتًان بسای دستگاٌَا وابَای سلسدلٍمساتبدی اوتصدا
کسدٌ ي با استاادٌ اش ایه زيش بٍ مًقؼیت آنَا پیبسد اما دز ساختاز سدادٌ یدا  Flatچىدیه امکداوی
يجًد ودازد.
َمانگًوٍ کٍ اضازٌ ضد بٍ وحًٌ وابگرازی کالیىتَا با استاادٌ اش ساختاز سلسلٍ مساتبی  FQDNي
بٍ وحًٌ وابگرازی کالیىتَا با استاادٌ اش زيش سادٌ (یا  NetBIOS Name )Flatگاتٍ میضًد.
مؼمًالً دز ضبکٍَای  Workgroupکٍ تؼداد کالیىتَا کم میباضد اش ساختاز وابگرازی سادٌ ()Flat
ي دز ضبکٍَای دامیه کٍ تؼداد کامپیًتسَا شیاد است اش ساختاز وابگرازی سلسلٍ مساتبی ()FQDN
استاادٌ میضًد.
حال کٍ با وحًٌ وابگرازی کالیىتَا ،آدزس  IPي ضسيزت استاادٌ اش وداب دز ضدبکٍ آضدىا ضددید
بُتساست دز ادامٍ بٍ پسيسٍ تسجمٍ واب بٍ  IPبپسداشیم.

تزجمٍ وام ()Name Resolution
بٍ پسيسٍ تسجمٍ واب بٍ  IPدز ضبکٍ اصغالحاً  Name Resolutionگاتٍ میضًد .یکی اش دالیل زضدد
ایىتسوت يجًد  DNSي مکاویصب  Name Resolutionاست ،چساکٍ اگس ایهدي يجًد وداضتىد باید بسای
دستسسی بٍَس سایتی آدزس  IPآن زا بٍ خاعس میسپسدید کٍ ایه امسی غیسممکه اسدت .بسدتٍ بدٍ
ایىکٍ دز ضبکٍ اشکداب زيش وابگرازی استاادٌ میضًد ،پسيسٍ تسجمٍ واب بدٍ  IPمتادايت خًاَدد
بًد .دز ادامٍ بٍ بسزسی زيشَای تبدیل واب بٍ  IPخًاَیم پسداخت.
تزجمٍ وام بٍ  IPدر َىگام استفادٌ اس وام NetBIOS

َىگامی کٍ کالیىتَا اش وابَای  NetBIOSبٍمىظًز تبدیل واب بٍ IPاستاادٌ میکىىد ،میتًاوىد یکدی
اش دي زيش شیس زا بسای اوجاب ایهکاز استاادٌ ومایىد:

 .1بدين استفادٌ اس سزير( Winsبا استفادٌ اس پزيتکل :)NetBios

دزایه حالت شماوی کٍ یک کامپیًتس دزخًاسدتی بدسای تسجمدٍ وداب بدٍ  IPداضدتٍ باضدد ،اش تمداب

کامپیًتسَای دزين ضبکٍ سًال می پسسد تا کامپیًتس مًزد وظسش زا پیدا کىد ي آدزس  IPآن زا بٍ-
دست آيزد .ایه ػملیات تًسظ پسيتکل  NetBIOSاوجاب میضًد کٍ دز ادامٍ ایه پسيتکل زا مدًزد
بسزسی قساز خًاَیم داد.

مهندسی شبکه مایکروسافتMCSA

22

PC4
10.0.0.3
PC 3

PC4

10.0.0.1
PC 1

10.0.0.4
PC 4
10.0.0.2
PC 2

ضکل 2 -2

باتًجٍ بٍ شکل باال فزض کىید کٍ  PC1میخًاَد آدرس  IPمزبًط بٍ  PC4را بٍدست آيرد.
بزای اوجام ایهکار مزاحل سیز رخ خًاَد داد:

❶ دز ابتدا  PC1با استاادٌ اش پسيتکل  NetBIOSاش تمامی کالیىتَا سًال میپسسد کدٍ «آیدا تدً
َ PC4ستی؟!».
❷ تىُا کسی کٍ بٍایه سًال پاسخ میدَد  PC4بًدٌ کٍ دز جًا

ازسال ضدٌ آدزس  IPخًدش

زا بٍ  PC1اػالب میکىد.
❸  PC1جًا

دزیافت ضدٌ زا بسزسی کسدٌ ي ػاليٌبس آدزس  ،IPواب کامپیًتس زا َم دز حافظدٍ

مًقت خًد ذخیسٌ میکىد.
باتًجٍ بٍ مساحل گاتٍ ضدٌَ ،سکامپیًتس پس اش گرضت مدتی واب تماب کامپیًتسَا ي آدزس IPآنَا
زا دز حافظٍ مًقت خًد ذخیسٌ کسدٌ ي بسای دستسسیَای بؼدی دیگس ویاش اوجاب مساحل گاتٍ ضدٌ
وصًاَد بًد؛ چساکٍ کامپیًتسَا اش حافظٍ مًقت خًد استاادٌ کسدٌ ي آدزس  IPمسبًط بٍ واب مدًزد
وظس زا پیدا خًاَىد کسد.
 تًجٍ داضتٍ باضیدکٍ میتًان بٍصًزت دستی ویص وابَدای  NetBIOSي  IPکدامپییًتسَدای دزين
ضبکٍ زا تؼسیف کسد .بسای ایهمىظًز کافی اسدت تدا فایدل  LMHostمًجدًد دز مسدیس شیدس زا بدا
استاادٌ اش  NotePadباش کسدٌ ي ماوىد ضکل  IP 3-2ي واب  NetBIOSکامپیًتسَدا زا دز فایدل اضدافٍ
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کىید.
C: \windows\system32\driver\etc

ضکل 3 -2

بسای فؼال ي غیسفؼالساشی  NetBIOSدز يیىديش اش مسیس شیس ػمل کىید:
 .1اش  Control Panelيازد قسمت  Network and Sharing Centerضًید.
 .2يازد تىظیمات مسبًط بٍ کازت ضبکٍ مًزدوظس ضًید.

ضکل 4 -2

 .3دز پىجسٌ باشضدٌ بسزيی دکمٍ  Propertiesکلیک کىید.
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 .4دز پىجسٌ باشضدٌ بسزيی ) Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4ديباز کلیک کىید.

ضکل 5 -2

 .5دز پىجسٌ باشضدٌ بسزيی دکمٍ  Advancedکلیک کىید.

 .6دز ادامٍ بٍ سسبسگ  WINSزفتٍ ي گصیىٍ  Disable NetBIOS over TCP/IPزا اوتصا

ومایید.

ضکل 6 -2

با اوتصا

ایهگصیىٍ پسيتکل  NetBIOSغیسفؼال خًاَد ضد .دزياقغ با اوجاب ایهکاز ػملیات تسجمٍ

واب بٍ IPدیگس اش پسيتکل  NetBIOSي  Broadcastاستاادٌ وکسدٌ ي کامپیًتس تىُا اش محتًیدات فایدل
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 LMHOSTاستاادٌ خًاَد کسد.
 تًجٍ داضتٍ باضید کٍ دزحالت مؼمًلی ابتدا فایل  LMHOSTچک خًاَد ضد ي دزصدًزتیکدٍ
واب مًزدوظسدز فایل يجًد وداضتٍ باضد ،دز ادامٍ اش پسيتکل  NetBIOSاستاادٌ خًاَد ضد.
 .2تزجمٍ وام بٍ  IPبا استفادٌ اس سزير ( WINSبدين استفادٌ اس پزيتکل:)NetBIOS

ضبکٍَایی کٍ دز آن تؼداد کالیىتَای قدیمی شیاد باضد ي کالیىتَدا اش پسيتکدل  NetBIOSبدٍ-
مىظًز بسقسازی ازتباط استاادٌ کىىد ،تسافیک  Broadcastمسبًط بٍ پسيتکدل  NetBIOSآنقددز شیداد
خًاَد ضد کٍ ػمالً کازایی ضبکٍ زا دچاز مطکل خًاَد کسد .بٍمىظًز کداَص ایدهبداز ،سدسيزی
تحت ػىًان سسيز  WINSاستاادٌ خًاَد ضد .وحًٌ ػملکسد ایه سسيز َماوىد  DNSبًدٌ بدا ایده
تاايت کٍ  DNSوابَای  FQDNزا بٍ  IPتسجمٍ میکىدد امدا سدسيز  WINSودابَدای  NetBIOSیدا
َSingle Lable Nameا زا بٍ  IPتسجمٍ میکىد.

تماب سیستمػاملَایی کٍ قبل اش يیىديشَ 2111ستىد اش  NetBIOSاستاادٌ کسدٌ ي تىُدا اش سدسيز

 WINSپطتیباوی میکىىد.
تىظیمات کالیىتَا جُت استفادٌ اس سزير

WINS

اگس کٍ دز ضبکٍای اش سسيز  WINSاستاادٌ ضًد ،میبایست تىظیمات مسبًط بٍ کالیىتَا زا اوجاب
دَید؛ بسای ایهکاز يازد تىظیمات مسبًط بدٍ آدزس  IPکدازت ضدبکٍ ضددٌ ي دز سدسبسگ
بسزيی دکمٍ  Addکلیک کىید ي سپس  IPسسيز  WINSزا بٍ کالیىتَا مؼسفی کىید.

ضکل 7 -2

WINS
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دز ضبکٍَای  Domainکٍ اش ساختاز وابگرازی سلسلٍ مساتبی اسدتاادٌ مدیضدًد تسجمدٍ ودابَدای
 FQDNبٍ  IPبٍ زيشَای شیس قابل اوجاب است.

 .1تزجمٍ وام  FQDNبٍ  IPبٍصًرت محلی :دزایه حالت کالیىت ػملیات تسجمٍ وداب بدٍ IPزا
اوجاب میدَد .اش ایه زيش دز ضبکٍَایی با مقیاس کًچک استاادٌ ضدٌ کٍ سدسيز  DNSيجدًد
ودازد.

بسای دزک بُتس ایه مًضًع بٍ ضکل 8-2تًجدٍ کىیدد .دز ضدکل ،سدسيز  DNSيجدًد وداضدتٍ ي
کامپیًتسَا میخًاَىد با استاادٌ اش واب با یکدیگس ازتباط بسقساز کىىد .بسای ایده مىظدًز یدک فایدل
باواب  Hostبسزيی تک تک کامپیًتسَا يجًد دازد کٍ اعالػاتی دز مًزد کامپیًتسَدای دیگدس دز آن
وگُدازی میضًد .دز ضکل 8-2محتًیات فایل  Hostویص قابل مطاَدٌ است.

10.0.0.3
PC3.Zarrafe.com

10.0.0.4
PC4.Zarrafe.com

10.0.0.1
PC1.Zarrafe.com

10.0.0.2
PC2.Zarrafe.com

ضکل 8 -2

با تًجٍ بٍ ضکل باال فسض کىید کٍ  PC1میخًاَد بدا کدامپیًتسی باوداب  PC4.Zarrafe.comازتبداط
بسقساز کىد ،دز ابتدا  PC1فایل Hostای کٍ بسزيی خًدش قساز دازد زا بسزسی میکىد ي با اسدتاادٌ
اش ایه فایل  PC1متًجٍ میضًد کٍ  IPمسبًط بٍ  PC4.Zarrafe.comکداب اسدت ي ازتبداط صدًزت
میگیسد.
اعالػاتی کٍ فایل  Hostمیتًاود وگٍ دازد دز ضکل  9-2ومایص دادٌ ضدٌ است .دز ایه فایل مدی-
تًان اعالػات مسبًط بٍ کامپیًتسَا زا ویص بٍصًزت دستی يازد کسد کٍ دز ادامدٍ ایده مًضدًع زا

23

فصل  -2آشنایی با DNS

مًزد بسزسی قساز خًاَیم داد.

ضکل 9 -2

فسض کىید کٍ میخًاَیم فایل  Hostمسبًط بٍ  PC1زا يیسایص کىیم .بسای ایهکاز مساحدل شیدس زا
عی کىید.

 .1اش مسیس  C: \windows\system32\driver\etcفایل  Hostزا دز بسوامٍ  NotePadباش کىید.
َ .2ماوىد ضکل شیس وابَای کامپیًتسَا زا بٍصًزت  FQDNبدٍَمدساٌ آدزسَدای IPآنَدا ،دزين
فایل  Hostيازد کىید ي دز ادامٍ تغییسات زا ذخیسٌ کىید.

ضکل 11 -2
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 .3حال سؼی کىید واب وًضتٍضدٌ زا دز  cmdتًسظ دستًز  pingامتحان کىید .ماوىد:
Ping PC4.Zarrafe.com

ضکل 11 -2

❶ َمانگًوٍ کٍ دز خسيجی قابل مطاَدٌ است؛ واب  PC4.Zarrafe.comبٍ آدزس  10.0.0.4تسجمٍ
ضدٌ است (کٍ ایه تسجمٍ تًسظ فایل  Hostاوجاب گسفتٍ است).
تًجٍ داضتٍ باضید کٍ استاادٌ اش فایل  Hostدز ضبکٍَای بدصزگ امکدانپدریس ویسدت ،چساکدٍ اگدس
تغییساتی دز ضبکٍ ایجاد ضًد ،مدیس بایدد محتًیدات تمدامی فایدلَدای  Hostزا بدسزيی تدکتدک
کامپیًتسَا تغییس دَد .دز ضبکٍَای کًچک ماوىد  Workgroupکدٍ تؼدداد کامپیًتسَدا کمتدس اش 21
است میتًاوید اش ایه زيش بسای اوجاب ػملیات تسجمٍ واب بٍ  IPاستاادٌ کىید.

 .2تزجمٍ وامَای  FQDNبٍ  IPبا استفادٌ اس سزير  :DNSسسيز DNSسسيزی است کٍ اعالػات
مسبًط بٍکل کامپیًتسَای ضبکٍ دزين آن قساز میگیسد.

بٍ ضکل  12-2تًجٍ کىید  ،دزایه ضبکٍ حديد 211کامپیًتس ي چىدد سدسيز يجدًد دازد .سدسيز
 DNSدازای یک پایگاٌدادٌ بًدٌ کٍ با استاادٌ اش ایه پایگاٌدادٌ ػملیات تسجمٍ واب بدٍ  IPصدًزت
میپریسد .بسای دزک بُتس ایه مًضًع بٍ مثال شیس تًجٍ کىید.

مثال
بددا تًجددٍ بددٍ ضددکل  12-2فددسض کىیددد کددٍ  PC1مددیخًاَددد یددک فایددل بددٍ سددسيزی بددا ودداب
 DB.Zarrafe.comازسال کىد ،اما کالیىت  PC1بسای اوجاب ایهکاز بٍ آدزس  IPسسيز ویداش دازد کدٍ
بسای پیداکسدن ایه آدزس کالیىت مساحل شیس زا عی میکىد.
❶  PC1عی یدک دزخًاسدت اش سدسيز  DNSمدیپسسدد کدٍ  IPمسبدًط بدٍ کدامپیًتسی بدا وداب
 DB.Zarrafe.comچیست؟!.
❷ سسيز  DNSدز پایگاٌ دادٌ خًد بسزسی کسدٌ ي آدزس  IPمسبًط بٍ  DB.Zarrafe.comزا بدسای
 PC1بسمیگسداود (یؼىی  10.0.0.3زا بسمیگسداود).
❸ حال  PC1با استاادٌ اش  )10.0.0.3( IPفایل خًد زا بٍ سسيز  DB.Zarrafe.comازسال میکىد.
❹  PC1واب ي  IPسسيز  DB.Zarrafe.comزا دز حافظدٍ مًقدت خدًدش ذخیدسٌ کدسدٌ تدا بدسای
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دستسسیَای بؼدی دیگس ویاشی بٍ ازتباط با سسيز  DNSوباضد.
دز َىگاب استاادٌ اش سسيز  DNSاگس کٍ یک کامپیًتس بٍ ضبکٍ اضافٍ ضًد؛ مددیس تىُدا بایدد وداب ي
آدزس  IPمسبًط بٍ کامپیًتس زا بٍ سسيز  DNSاضافٍ کىد تا سایس کازبسان بتًاوىد بٍ کامپیًتس متصل
ضًود .تًجٍ داضتٍ باضید کٍ آدزس  IPمسبًط بٍ سسيز  DNSباید دز تىظیمات  TCP/IPکالیىتَدا
يازد ضًد تا کالیىتَا بتًاوىد وابَا زا بٍ آدزسَای  IPتسجمٍ ومایىد.

PC1.Zarrafe.com
10.0.0.100

DNS.zarrafe.com
10.0.0.1

...

PC2.Zarrafe.com
10.0.0.101

DC.zarrafe.com
10.0.0.2

PC200.Zarrafe.com
10.0.0.199

DBServer.zarrafe.com
10.0.0.3

ضکل 12 -2

بسای تىظیم آدزس  IPمسبًط بٍ سسيز  DNSدز کالیىت کافی است تا مساحل شیس زا اوجاب دَید:
 .1اش  Control Panelيازد قسمت  Network and Sharing Centerضًید.
 .2يازد تىظیمات مسبًط بٍ کازت ضبکٍ مًزدوظس ضًید.
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ضکل 13 -2

 .3دز پىجسٌ باشضدٌ بسزيی دکمٍ  Propertiesکلیک کىید.

 .4دز پىجسٌ باشضدٌ بسزيی ) Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4ديباز کلیک کىید.

ضکل 14 -2

حال دز پىجسٌ باش ضدٌ باید آدزس  IPمسبًط بٍ سسيز  DNSزا يازد ومایید .مغاب با آوچدٍ کدٍ دز

ضکل  12 -2ومایص دادٌ ضد ،آدزس  10.0.0.1زا باید دز فیلد  Preffered DNS Serverيازد ومایید.
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ضکل 15 -2

ادامه این مبحث در  pdfدوم قابل مشاهده است

