
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل
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 زیر لینک روی کارنیل تلگرام کانال به ورود برای همچنین

 د.کنی کلیک
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 ره جا هک هستیم و ره جا هک باشیم همانجا خدا هست
 ًرم افسار کار با آهَزش 

 

 

 

 

 

 فرضیذ باباجاًیًَیسٌذُ: 

                                                                                 

 تکیو رب جای زبرگان نتوان زد هب گزاف                                                                                                        

 مگر اسباب زبرگی همو آماده کنی                                                                                                                                                                                                  
 

 

 (حضشت حافظ)
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 هقذهِ :

یک ًشم افضاس هداصی ساصی است کِ هیتَاى تش سٍی آى چٌذ ٍیٌذٍص اص  VMware Workstationًشم افضاس 

کشد ٍ هیتَاى آًْا سا شثکِ کشد ٍ کاس ّای هختلف تش سٍی آى اًدام داد.اهیذٍاسم ایي آهَصش  ًصة ّش ًَع 

 اى کٌذ. تِ اهیذ هَفقیت شوا ػضیضاى.ستتَاًذ کاس شوا سا تا ًشم افضاس آ

 ضرٍع کار:

سا تش سٍی کاهپیَتش خَد ًصة کٌیذ . اگش ایي ًشم افضاس سا  VMware Workstationم افضاس اٍل تایذ ًش

 (حدن آى تاال است تشای آًْایی کِ ایٌتشًت دایل آج داسًذ)ًذاسیذ هی تَاًیذ اص آدسس صیش داًلَد کٌیذ.

478.aspx-http://samancd.blogfa.com/post 

قثل اص ششٍع کاس تایذ تِ شوا ػضیضاى تگَین کِ کاهپیَتشی کِ تش سٍی آى ایي ًشم افضاس سا ٍصل هی کٌیذ سؼی 

خیلی   cpu  ٍramکٌیذ کوی اص ًظش سخت افضاسی خَب تاشذ . چَى تشای ٍصل کشدى چٌذ ٍیٌذٍص سشػت 

 تاثیش داسد.

 دٍ تاس کلیک کٌیذ.  SETUP.EXEاص لیٌک تاال تش سٍی  VMware Workstationت تؼذ اص دسیاف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تؼذ اص چٌذ ثاًیِ شکل صفحِ تؼذ ظاّش هی شَد.
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 کلیک کٌیذ.  nextدس ایي شکل تش سٍی 

 

 

 

 

 

 دس ایي شکل گضیٌِ هَسد ًظش سا اًتخاب کٌیذ.

 

 

 

 

 

 

دس ایي شکل شوا هی تَاًیذ آدسس رخیشُ شذى 

ًشم افضاس سا تغییش دّیذ . تشای ایي کاس تش سٍی 

Change  کلیک کٌیذ. تَخِ داشتِ کِ کوتشیي

است.تش  3200MBفضای هَسد ًیاص تشای ًصة 

 کلیک کٌیذ.  nextسٍی 
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ضیٌِ هَسد ًظش سا تشداشتِ اگش داشتِ گتیک 

افضاس تِ سٍص  تاشذ تؼذ اص ًصة ٍ اخشا ًشم

 ( هی شَد. updatesسساًی )

 

 

 

 

 

 تیک گضیٌِ هَسد ًظش سا تش داشتِ ٍ تش سٍی

next  .کلیک کٌیذ 

 

 

 

 

 

 

دس ایي قسوت طثق شکل ػول کٌیذ ٍ تش 

 سٍی گضیٌِ هَسد ًظش کلیک کٌیذ.
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دس ایي شکل تش سٍی گضیٌِ هَسد ًظش 

 کلیک کٌیذ تا کاس ًصة آغاص شَد.

 

 

 

 

 ًصة ًشم افضاس هی تاشذ.دس حال 

 

 

 

 

 

 

 اگش تش سٍی ٍیٌذٍص خَد ًشم افضاس آًتی ٍیشٍس 

ESET Smart Security  یاESET Anti virus   ًصة

 ش سٍی گضیٌِ هَسد ًظش کلیک کٌیذ.ّست ت
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تؼذ اص اتوام ًصة تش سٍی گضیٌِ هَسد ًظش کلیک 

ایي کاس اًدام شَد کٌیذ تا کاهپیَتش سی استاست شَد.)

 (تْتش است

 

 

 

 

 سا اخشا کٌیذ. VMware Workstationتؼذ اص ایي کِ ٍاسد ٍیٌذٍص شذیذ تِ هسیش صیش سفتِ ٍ ًشم افضاس 

Start >> All Programs >> VMware >> VMware Workstation  

 تؼذ اص سفتي تِ هسیش تاال ًشم افضاس اخشا شذُ ٍ شکل صیش ظاّش هی شَد.

 

تًاوید با کلیک بر ريی شکل  شما میقسمت  در ایه 

 مًرد وظر یک ماشیه مجازی جدید ایجاد کىید.

ایه قسمت برای ایجاد یک تیم برای کارَای شبکٍ ي 

 ... است .

یک ماشیه مجازی یا یک  باز کردنایه قسمت برای 

 می باشد. کٍ قبال ایجاد شدٌ است تیم کاری
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کلیک کٌیذ.شکل صیش  New Virtual Machieتشای ایداد یک هاشیي هداصی تش سٍی گضیٌِ یک یا ّواى 

 )تزکش: طثق شکل ػول کٌیذ(ظاّش هی شَد.

 

 

دس شکل هقاتل تایذ سی دی ٍیٌذٍص خَد سا دس دسایَ 

قشاس دّیذ ٍ گضیٌِ اٍل سا اًتخاب کٌیذ. اگش اص ٍیٌذٍص 

گضیٌِ دٍم سا اًتخاب کٌیذ ٍ هسیش  ایویح گشفتِ ای

ایویح سا تِ آى تذّیذ . ٍ اگش هیخَاّیذ ٍیٌذٍص سا دس 

آخش کاس ٍصل کٌیذ گضیٌِ سَم سا اًتخاب هی کٌین. دس 

 ایي خا گضیٌِ دٍم اًتخاب شذُ است.

 

 

دس ایي قسوت سؼی کٌیذ سشیال ٍیٌذٍص ٍ سهض ػثَس خَد 

تتَاًیذ تِ صَست اتَهاتیک سا تشای ٍسٍد ٍاسد کٌیذ تا 

 کلیک کٌیذ.   next. تش سٍی یذٍیٌذٍص سا ًصة کٌ

 

 1ضکل 

 2ضکل

 3ضکل

 4ضکل
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: در ایي قسوت هسیر رخیرُ ضذى 5ضکل 

ٍ اسن آى را ٍارد  اًتخاب کٌیذٍیٌذٍز را 

 .کٌیذ

: در ایي قسوت سی پی یَ کاهپیَتر خَد را 6ضکل 

اًتخاب کٌیذ در گسیٌِ یک تعذاد سی پی یَ ٍ در 

 تعذاد ّستِ آى را هطخص کٌیذ. 2ضوارُ 

1 
2 

: رم ٍیٌذٍز هجازی را اًتخاب کٌبذ . سعی  7ضکل 

 کٌیذ پیص فرض باضذ.
 : ضبکِ خَد را اًتخاب کٌیذ طبق ضکل.8ضکل 

اًتخاب : در ایي قسوت گسیٌِ هَرد ًظر را  9ضکل 

 کٌیذ.
برای ایجاد ّارد هجازی گسیٌِ اٍل را :  10ضکل 

 .اًتخاب کٌیذ
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دس قسوت شواسُ  است. 4GBدس قسوت اٍل حدن دیسک خَد سا ٍساد کٌیذ دس ایٌدا  21دس شکل تاال شواسُ 

شَد کِ کاس خَتی ًیست اگش تیک سا تشداسین  گیگ کاهل اص ّاس شوا کن هی 4اگش تیک هَسد ًظش سا تضًیذ  1

 کلیک کٌیذ. nextتش سٍی  تِ هقذاس فایلی کِ دس ّاسد هی سیضین فضا اشغال هی کٌذ.

 

کلیک کشدیذ سیستن تِ صَست خَد کاس اخشا شذُ ٍ ششٍع تِ ًصة هی کٌذ اگش ایي  Finishٍقتی کِ تش سٍی 

 کلیک کٌیذ.  Cancelایي شکل دس هَقغ ًصة اخشا شذ . تش سٍی 

 

 

: در ایي قسوت سعی کٌیذ ّر چیس کِ خَد  11ضکل 

 سیستن اًتخاب کرد باضذ.
 12ضکل

1 

2 

رخیرُ ضذى ّارد : در ایي قسوت آدرس  13ضکل 

 را اًتخاب کٌیذ.

 کلیک کٌیذ. Finish: کار بِ اتوام رسیذ ٍ بر رٍی  14ضکل 
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سیستن دس حال ًصة ٍیٌذٍص هی تاشذ . کِ 

تؼذ اص اتوام ًصة سیستن تِ صَست خَدکاس 

 اخشا شذُ ٍ ٍیٌذٍص اخشا هی شَد.

 

 

 

سا ًگِ داشتِ ٍ ٍاسد شَیذ ٍ تشای خشٍج   Alt+Ctrl+Insertٍاسد هحیط هداصی شَین کلیذ ّای  تشای ایٌکِ

 سا ًگِ داشتِ ٍ خاسج شَیذ. Alt + Ctrlّن دکوِ 

 

حاال کاس ساخت یک هاشیي هداصی سا تِ اتوام سسیذُ است ٍ هیخَاّین یک تین اص هاشیي هداصی تشکلی 

ّویي کتاب  6دّین ٍ کاست شثکِ آًْا سا تِ ّن تِ صَست هداصی ٍصل کٌین. تشای ایي کاس دس صفحِ 

 آهَصشی گضیٌِ دٍم سا اًتخاب کٌیذ. 

ي هداصی دیگش ایداد کشد  تا تتَام یک تین دٍ ًفشُ تشکیل داد تزکش : قثل اص اًدام ایي کاس اٍل تایذ یک هاشی

 ًیذ طثق شکل اص هاشیي دیگش دسست کٌیذ شوا هی تَاتشای ایي کاس حتوا الصم ًیست کِ یک ٍیٌذٍص هداصی 
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تشای ایي کاس تش سٍی هاشیي هداصی خَد کلیذ ساست کشدُ  تگیشیذ یا ّواى کپی تگیشیذ  Cloneهداصی قثلی 

 .(گشفتي خاهَش کٌیذ  cloneهاشیي هداصی سا قثل اص )سا اًتخاب کٌیذ. Cloneٍ گضیٌِ 

 

 تا اًتخاب گضیٌِ هَسد ًظش شکل صیش ظاّش هی شَد کِ طثق شکل ػول کٌیذ.

 

 کلیک کٌیذ   next: بر 1ضکل 

 کلیک کٌیذ   next: بر 2ضکل 
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طثق  Cloneتؼذ اص ایداد 

شکل تشای ایداد تین گضیٌِ 

 هَسد ًظش سا اًتخاب کٌیذ.

شکل صفحِ تؼذ ظاّش هی 

 شَد.

 

 

بر رٍی گسیٌِ دٍم کلیک کٌیذ تا کپی را : 3ضکل 

 بِ صَرت کاهل بگیرد

اسن ٍ آدرس کپی ضذى آى را اًتخاب : 4ضکل 

 کٌیذ

 در حال اجرا: 5ضکل 

 کلیک کٌیذ close: پایاى کار ، بر رٍی 6ضکل 
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 تین ها تشکیل هی شَد کِ ایي سا دس شکل تؼذ هی تیٌیذ.   Finishتا کلیک تش سٍی 

 کلیک کٌیذ next: بر رٍی 1ضکل 
 آدرس آى را هطخص کٌیذ: اسن تین ٍ 2ضکل 

: بر رٍی گسیٌِ  هَرد ًظر کلیک کٌیذ ٍ دٍ 3ضکل 

 هاضیي هجازی را بِ لیست اضافِ کٌیذ.
دٍ تا ٍیٌذٍز بِ لیست اضافِ ضذُ ٍ بر :4ضکل 

 .کلیک کٌیذ nextرٍی 

تا کارت : بر رٍی گسیٌِ  هَرد ًظر کلیک کٌیذ 5ضکل 

 .ضبکِ هجازی بیي ایي دٍ کاهپیَتر ایجاد ضَد 

تا : در ایي قسوت تیک گسیٌِ هَرد ًظر را زدُ 6ضکل 

 ارتباط برقرار ضَد .
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 ى کاس کٌیذ.آها اخشا شذُ ٍ هی تَاًیذ تا تا کلیک تش گضیٌِ هَسد ًظش دس شکل تاال تین 

 

حاال هی خَاّین ٍسایل سخت افضاسی سا تِ هاشیي خَد اضافِ کٌین. هثل ّاسد . کاست شثکِ سی دی سام ٍ 

 غیشُ ... تشای ایي کاس طثق شکل صفحِ تؼذ ػول هی کٌین .
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 دس شکل صیش تش سٍی یکی اص ٍیٌذٍص ّای خَد کلیذ ساست کشدُ ٍگضیٌِ هَسد ًظش سا اًتخاب کٌیذ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دس شکل تاال تا کلیک تش گضیٌِ هَسد ًظش شکل صفحِ تؼذ ظاّش هی شَد .
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دس ایي قسوت هی تَاًیذ ّش کذام اص 

ٍسایل کِ الصم داسیذ سا اًتخاب کٌیذ 

 خَد اضافِ کٌیذ.ٍ تِ هاشیي هداصی 

 

 

 

 

 

 

 خَب تِ پایاى کاس سسیذین اهیذٍاسم اص ایي آهَصش تْشُ کافی سٍ تشدُ تاشیذ.

 

گاه هک رب بلندرتيه قلو اهيش رسيدی لبخند خود را  زندگی را طی که و آن
 (علی ضریعتی )نثار تمام سنگرزيه اهيی که هک پايت را خراشيدند.

 

 

 در اداهِ..........ٍ  
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هٌتطر  (Disk Managementکار با دیسک هٌیجر ) بسٍدی آهَزش

 بیاییذ.  ٍبالگنبرای دریافت بِ هی ضَد .هٌتظر باضیذ.

 

 افت کٌیذ.یآهَزش ّای قبلی را هی تَاًیذ از لیٌک زیر در

 هقالِ آهَصش ساخت پشیٌت سشٍس ٍ تِ اشتشاک گزاسی آى -2

 کاهپیَتشی ّای شثکِ دس ایویل ساخت آهَصشی هقالِ -1

 آهَصش کاس تا دیسک کَتا -3

 ()قسوت اٍل21داًلَد کتاب آهَصش ًشم افضاس هیکس پیٌاکل  -4

 سشٍس دس شثکِ ّای هحلیFTP آهَصش ساخت ٍب سشٍس ٍ -5

 دایشکتَسی )دٍهیي( ٍکاس تا اىآهَصش ًصة ٍ حزف اکتیَ  -6

 

هَارد دٍستاى عسیس اگر اًتقاد یا پطٌْاد ٍ یا حتی هطکلی  داضتیذ هی تَاًیذ از طریق 

 زیر با هي در تواس باضیذ.

 

 

Samancd2009@gmail.com 

//www.samancd.blogfa.comhttp: 

http://www.samancd.tk 

 

 هَفق باضیذ

 14/11/89فرضیذ باباجاًی 
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  دیکن شارژ را خود زهیانگ  روز هر لیکارن تلگرام کانال در   
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