
 

 

 10و  8.1و  8 ویندوز در Ad-Hoc شبکه ایجاد آموزش

 اید کرده مهاجرت10 و 8.1و 8 هایویندوز به 7 ویندوز از تازگی به که هستید کاربرانی جمله از اگر

 کرده برخورد Ad-Hoc شبکه ایجاد مشکل با حتما اید کرده استفاده وایرلس های شبکه از همچنین

 تنظیمات یا و کنید ایجاد Ad-Hoc شبکه یک میتوانستید کلیک چند با و راحتی به 7 ویندوز در.  اید

 Ad شبکه یک ایجاد و Wireless های توپولوژی انواع عنوان تحت ای مقاله در.  دهید تغییر را آن

hoc ویندوز در Seven ویندوز در آن اندازی راه آموزش و شده پرداخته شبکه این معرفی به خوبی به 

 سازی پیاده کمی 8 ویندوز یعنی خود جدید عامل سیستم در ماکروسافت متاسفانه اما. شده ارائه سون

 آموزش 8 ویندوز در را Ad-Hoc شبکه ایجاد روش داریم تصمیم مطلب این در.  کرده تر متفاوت را آن

 ... باشید همراه ما با پس دهیم

 استفاده Netsh Utility نام به ماکروسافت ابزار از Ad-Hoc شبکه اندازی راه برای ما اینجا در

 وارد ابتدا در. ندارد نصب به نیازی و شده ارائه ویستا ویندوز در بار اولین برای ابزار این. میکنیم

Command Prompt با است الزم گفت خواهیم ادامه در که دستوراتی از بعضی اینکه بدلیل شده 

 Run as یعنی کنید اجرا مدیریتی دسترسی با را CMD هست الزم شوند اجرا مدیریتی دسترسی

Administrator شبکه ایجاد جهت خود سیستم آمادگی از زیر دستور کردن وارد با ادامه در. کنید 

Ad-Hoc میکنیم حاصل اطمینان: 

 Netsh wlan show drivers 

  

 

 

 
  



 

 

 عبارت Hosted network supported مقابل در بایستی میکنید مشاهده شکل در که همانطور

Yes میکنیم اجرا را بعدی دستور شبکه این از خود کامپیوتر پشتیبانی از اطمینان از پس. شود مشاهده 

: 

Netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=networkname 

key=P@ssw0rd 

 

 مثال برای ما عکس در که شما شبکه SSID نام networkname دستور این در که بدانید است الزم

Saeed.Shams  همچنین و ایم کرده جایگزین را P@ssw0rd حداقل با شما نظر مورد رمز هم 

 باال دستور در را خود نظر مورد رمز و نام میتوانید که میباشد شبکه به اتصال برای کاراکتر 8 طول

 که کرد خواهید برخورد میشود دیده شکل در که پیغامی با دستور این اجرای از پس کنید جایگزین

 حال در اما شده ایجاد شما شبکه اینجا به تا. بود خواهد عملیات انجام در موفقیت ی دهنده نشان

 وارد فرمان خط در را زیر دستور است الزم آن اندازی راه برای شما.  نیست رویت قابل و کار به آماده

 : کنید

Netsh wlan start hostednetwork 

 : کنید فعال غیر را آن زیر دستور طریق از میتوانید دهی سرویس به نیاز عدم صورت در همچنین

Netsh wlan stop hostednetwork 

 :با وارد کردن دستور زیر میتوانید اطالعاتی در خصوص شبکه خود بدست آورید

Netsh wlan show hostednetwork 



 

 

 

 

 حذف آموزش بدون اگر هست انصافی بی ، دادیم توضیح را شبکه این اندازی راه و ایجاد روش اینجا تا

 را خود Ad-Hoc شبکه زیر دستور از استفاده با میتوانید شما.  برسانیم اتمام به را مطلب شبکه این

 کنید حذف کامل بطور

Netsh wlan set hostednetwork mode=disallow 

 

 حذف یا و اندازی راه Ad-Hoc شبکه هم 10و  8.1و  8 های ویندوز در میتوانید شما بدینصورت

 افتاد کار از شبکه این دلیلی هر به که صورتی در که باشید داشته توجه نکته این به فقط. نمایید

 آن دوباره شد گفته باال در که دستوراتی با شما است الزم و شد نخواهد فعال دوباره اتوماتیک بصورت

 .کنید Start را

  



 

 

 


