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 دستورات خيلي مهم براي مشاهده وضعيت شبكه

يكي از مواردي كه شما به عنوان يك مدير فناوري اطالعات در سازمان بايد به آن اشراف داشته باشيد نحوه ي گزارش گيري و استفاده از 
البته براي خيلي از اين موارد نرم افزارهايي طراحي شده ولي دستوراتي كه در حداقل زمان ممكنه نتايج درست و دلخواه را به نمايش بگذارد ، 

رست در خيلي از موارد مشاهده شده استفاده از اين نرم افزار ها خالي از باگ ها و حفره هاي امنيتي نبوده است ، بنابراين با رعايت اصول د
و درست شايد مهم ترين توانايي يك مدير فناوري باشد . اين داشتن يك واكنش سريع . ميتوانيم نتايج بهتري در اين زمينه به دست بياوريم

 . دستورات هم ميتوانند در چك ليست نگهداري شبكه باشند

 دستورات خيلي مهم عمومي كامپيوتر و شبكه

 :براي اينكه سريع تنظيمات كارت شبكه را از حالت دستي به اتومات تغيير بدهيد، از دستور زير استفاده كنيد

netsh int ip reset all 
  

 :براي به دست آوردن خالصه اي از سيستم خود ، از دستور زير استفاده كنيد

systeminfo | more 
  

 :براي ديدن كانكشنهاي باز كالينت هايتان، از دستور زير استفاده كنيد

net use 
  

 :براي ديدن جدول روتينگ سيستم خود ، از دستور زير استفاده كنيد

route print 
netstat -r 

  

 :نتورك مانيتورينگ يا وايرشارك نداريد، يا اجازه داشتنش رو نداريد، از دستور زير استفاده كنيد Network Monitoring اگر سامانه

netsh trace start capture=yes tracefile=c:\capture.etl 
 :و براي استاپ عمليات

netsh trace stop 

 :ميباشد، از دستور زير استفاده كنيد syslog فايروال مانند نمونه زير كه براي باز كردنبراي باز كردن سريع يك پورت در 

netsh firewall set portopening udp 161 syslog enable all 
  

 :روت به جدول روتينگ، از دستور زير استفاده كنيد Route براي اضافه كردن يك مسير يا

route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 172.16.250.5 –p 
 .بعدي پاك خواهد شد reboot جدول شما در p– فراموش نكنيد در صورت استفاده نكردن
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 :ثانيه، از دستور زير استفاده كنيد ٥براي ديدن همه كانكشنهاي باز شبكه در هر 

netstat -ano 5 

 :، از دستور زير استفاده كنيد port يا ip براي مشاهده يك كانكشن خاصي مثل

netstat -ano | findstr 172.16.1.1 
  

 :سيستم به صورت اسكجول شده در تايم خاصي، مثال يك ساعت بعد، از دستور زير استفاده كنيد reboot يا shutdown براي

shutdown -r -f -t 3600 
shutdown -s -f -t 3600 

 :و براي لغو اين عمليات

shutdown -a 
  

 در شات دان ست كنيد تا هم dhcp كردن Releaseرا براي  Option 002 مدت انتخاب و نيزكوتاه  DHCP Lease براي لپ تاپها

scope شما بيهوده اشغال نشود و هم لپ تاپ در شبكه ديگر با مشكل روبرو نخواهد شد.  

 
 :، از دستور زير استفاده كنيد Administrator براي فعال كردن كاربر

net user administrator * /active:yes 

 ششما ميتوانيد با دستور زير ليستي از فايلها و آخرين زمان دسترسي به اينها را داشته باشيد. ببينيد اگر فايلي بيشتر از يكسال دست به
 :رايت كنيد و فضاي سرور را با انجام اين عمل آزاد كنيد CD  يا DVD نخورده است را روي

dir /t:a /s /od » list.txt 

 : نکته مهم 

و ساير دستورات بر   Net use , netstat , shudown , pingميتوانيد براي مطالعه بهتر و كاملتر هركدام از دستورات باال ، از جملهشما 
  .كليك كنيدآموزش دستورات خط فرمان روي لينك 

 ) اكتيو دايركتوري (  Active directory Domain service دستورات مهم

 : مشاهده ليست گروهها و كاربران شبكه

dsquery group -limit 0 | dsget group -members 

 :است شده از دستور زير استفاده كنيد No Expire براي مشاهده كليه كاربران شبكه اي كه پسورد آنها

dsquery * domainroot -limit 0 
  

 :سازمان شما بر عهده دارند، از دستور زير استفاده كنيد Forest را در FSMO براي اينكه ببينيد كدام سرورها نقش

netdom query fsmo 
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 :، از دستور زير استفاده كنيدDC برروي Replication براي چك كردن رپليكيشن

repadmin /replsummary 
  

 :از دستور زير استفاده كنيد Site and Services بدون نياز به رفتن به DC از يك Replication براي اجبار و فورس كردن

repadmin /syncall 
  

 :براي به روزرساني پاليسي هاي اكتيودايركتوري، از دستور زير استفاده كنيد

gpupdate /force 
  

 :ستفاده كنيدبراي فهميدن اينكه با چه اكانتي الگين كرده ايد، از دستور زير ا

whoami 
  

 :براي فهميدن اينكه در چه گروه هايي هستيد، از دستور زير استفاده كنيد

whoami /groups 
  

 :پاليسي اكانت خود، از دستور زير استفاده كنيد Policy براي مشاهده

net accounts 

 


