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 شما وتریکامپ به رمجازیغ یابزارها و افراد ریسا یدسترس از که است ییهابرنامه نام آتش وارید ای( Firewall) روالیفا

 درواقع .باشند( ندوزیو روالیفا مثل) شده هیتعب شیپ از ای بوده مستقل توانندیم هابرنامه نیا. کنندیم یریجلوگ

 در یسک بیترت نیا به. کنندیم لتریف و کنترل را یخروج ای یورود یهاداده و کرده جادیا یتیامن هیال کی هاروالیفا

 توانیم را آتش یوارهاید. کند استفاده شما ستمیس از تواندینم الزم یمجوزها داشتن بدون نترنت،یا ای شبکه کی

 فرض شیپ روالیفا یکربندیپ و یمعرف هدف با آموزش نیا. افتی زین( Routers) روترها مثل شبکه یابزارها در

 یها روش با ندوزیو روالیفا یکربندیپ که آنجا از. است شده نیتدو کروسافتیما شرکت ندوزیو یهاعامل ستمیس

 فرمان خط قیطر از و NETSH ابزار با نیهمچن و( GUI) یکیگراف واسط قیطر از یکربندیپ است، انجام قابل یمختلف

(CMD )است شده حیتشر. 

 یتمام کردن باز ای و روالیفا کردن خاموش از و کرده باز را الزم یهاپورت تنها عامل، ستمیس تیامن یبرا: توجه

 .دیینما زیپره هاپورت

 :باشدیم استفاده قابل ریز یها نسخه در آموزش نیا

• Windows Server 2016  

• Windows Server 2012 R2 

• Windows Server 2008 R2 

• Windows Server 2008 

• Windows 10 

• Windows 8.1 

• Windows 7 

 

 ندوزیو در پورت کردن باز مراحل

 Windows سپس. دیابیب را System & Security شده Control Panel وارد شروع یبرا -1

Firewall یرو چپ سمت یمنو در. دیکن باز را Advanced setting دیکن کیکل. 
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 مشاهده Rules نوع دو چپ سمت پنل در دیشد Advanced Security نهیگز وارد که یزمان -2

 :دیکنیم

• Inbound Rules : دیایم سرور سمت به سرور رونیب از که یکیتراف کنترل به Inbound Rules 

 .شودیم گفته

 آنگاه د،باش داشته را دسکتاپ موتیر قیطر از شما ستمیس به اتصال قصد یکاربر چنانچه: مثال بعنوان

 .دیینما فیتعر دیبا Inbound نوع از Rule کی

• Outbound Rules  :شودیم گفته دارد را شدن خارج قصد سرور شبکه داخل از که یکیتراف به. 
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 مشاهده Rules نوع دو چپ سمت پنل در دیشد Advanced Security نهیگز وارد که یزمان

 :دیکنیم

• Inbound Rules : دیایم سرور سمت به سرور رونیب از که یکیتراف کنترل به Inbound 

Rules شودیم گفته. 

 د،باش داشته را دسکتاپ موتیر قیطر از شما ستمیس به اتصال قصد یکاربر چنانچه: مثال بعنوان

 .دیینما فیتعر دیبا Inbound نوع از Rule کی آنگاه

• Outbound Rules  :شودیم گفته دارد را شدن خارج قصد سرور شبکه داخل از که یکیتراف به. 

 .دیینما انتخاب را” New Rules“ نهیگز و کرده کیکل راست Inbound Rules نهیگز یرو بر

 

  :کند یم شنهادیپ را (Rule)ها قانون از نوع چهار ندوزیو روالیفا

• Program: برنامه کی به دادن اجازه ای کردن بلوکه  
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• Port: پروتکل ای پورت رنج پورت، کی به دادن اجازه ای کردن بلوکه  

• Predefined: ندوزیو درون شده نییتع شیپ از روالیفا قانون کی از استفاده  

• Custom: و پورت برنامه، از یبیترک IP address یم مشخص دادن اجازه ای کردن بلوکه یبرا را 

 .کند

  را Port نهیگز پس است پورت کردن باز ما هدف. دیینما انتخاب را خود نظر مورد rule قسمت نیا در

 .دیینما انتخاب

 
 

 ها رتپو کامل ستیل. دیینما وارد را نظر پورت سپس و کرده انتخاب را ازین مورد پروتکل بعد قسمت در

 جدول در شانیهاپورت همراه به کاربرد پر یها سیسرو از یبرخ. هست یابیدست قابل RFC6335 در

 .است شده آورده ریز

 شماره پورت نام سرویس
FTP Service 02 02و 

RDP Service (Remote Desktop) 8833 

SMTP Service 02 
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HTTP Service 32 

HTTPS Service 448 

DNS Service 28 

 

 

 
 

 انتخاب را Public نهیگز شده داده شینما نهیگز 3 انیم از اعمال به توجه با یبعد قسمت در -6

  .دیینما

 یبرا را یمختلف( نیقوان) یها rule دیتوان یم شما که است مختلف لیپروفا سه شامل ندوزیو روالیفا

  :دیببر بکار یعموم و یخصوص یها شبکه
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Domain Profile: کی به شما وتریکامپ که یهنگام Domain یم استفاده آن از است متصل 

  .شود

Private Profile: ای یخانگ شبکه کی لیقب از یخصوص شبکه کی به شما وتریکامپ که یهنگام 

  .شود یم استفاده ازآن است متصل یکار

Public Profile:  کی لیقب از یعموم شبکه کی به که یهنگام public Wi-Fi access point ای 

 به بار نیاول یبرا که یهنگام ندوزیو. شود یم استفاده آن از دیهست متصل نترنتیا به میمستق اتصال

  .یخصوص ای است یعموم شبکه ایآ که پرسد یم شود یم وصل شبکه کی

 

 تاپ لپ کی مثال یبرا. کند استفاده تیموقع به بسته لیپروفا نیچند از است ممکن وتریکامپ کی

 domain profile از است ممکن شود یم وصل Domain کی به کار سر در که یهنگام یتجار

 کند استفاده private profile از شود یم وصل یخانگ شبکه به که یهنگام و کند استفاده

 

 Allow The مرحله نیا یبرا.  دیکن یم مشخص را ها connection اجازه مرحله نیاخر در -7

Connection شود یم اعمال راتییتغ نیا مراحل انیپا محض به. دیینما انتخاب را.  

 

 Outbound یبرا را مراحل نیا د،یینما فیتعر  Rule هم یخروج کیتراف یبرا دیبخواه چنانچه

Rules تا دیینما تکرار زین Port یبرا Send باشد باز. 

 

 

 NETSH با ندوزیو روالیفا ماتیتنظ

 

netsh.exe قیطر از که ستیابزار Command-Line صورت به تا دهد یم اجازه Local ای و 

Remote که یوتریکامپ ی شبکه ماتیتنظ Netsh.exe دیده شینما ای و رییتغ را کند یم اجرا را. 

Netsh.exe قیطر از نیهمچنScripting حالت به را دستورات از یگروه تا دهد یم را اجازه نیا 

Batch شوند اجرا یمشخص یوترهایکامپ یبرا .Netsh.exe قرار اریاخت در را امکان نیا نیهمچن 

. دینک رهیذخ گرید یها ستمیس یبند کریپ منظور به یمتن لیفا کی قالب در را ماتیتنظ تا دهد یم
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Netsh.exe 0222 یندوزهایو یرو بر، XP، Vista، 7، Server 2003، Server 2008 ، 

Server 2012 ، Server 2016 باشدیم. 

 

 NETSH دستور با پورت بالک و کردن باز

یکل ساختار  

netsh advfirewall firewall add rule name="Rule name" protocol=[TCP or 

UDP or ...] dir=[Outbound or Inbound] remoteport=[port number] 

action=[Allow or Block] 

 مثال

netsh advfirewall firewall add rule name="Block8080" protocol=TCP 

dir=out remoteport=8080 action=block 

netsh advfirewall firewall add rule name="Allow8081" protocol=TCP 

dir=out remoteport=8081 action=Allow 

 باز ( Outbound ) یخروج یبرا باز 0201 پورت دوم خط در و شده بالک 0202 پورت اول خط در

 .است شده

 

 SQL Server به مربوط پورت بستن و کردن باز: 0 مثال

netsh advfirewall firewall add rule name="Open SQL Server Port 1433" 

dir=in action=allow protocol=TCP localport=1433 

netsh advfirewall firewall delete rule name="Open SQL Server Port 1433" 

protocol=tcp localport=1433 

 

 نیکاربردتر پر لذا باشد، یم شبکه رانیمد یبرا یدیمف اریبس ابزار NETSH.exe نکهیا به توجه با

 .است شده آورده ادامه در آن دستورات

 ندوزیو روالیفا تیوضع یبررس -1

• netsh advfirewall show allprofiles 

 NETSH دستور توسط ندوزیو روالیفا کردن روشن و خاموش -2

• netsh advfirewall set allprofiles state on 

• netsh advfirewall set allprofiles state off 
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 .شود یم روشن ها لیپروفا تمام دوم خط در و کند یم خاموش را روالیفا یها لیپروفا تمام اول خط

 .دیکن استفاده ریز دستور از دیکن روشن ای خاموش را خاص لیپروفا کی دیخواه یم اگر -3

netsh advfirewall set privateprofile state off 

netsh advfirewall set privateprofile state on 

 خاص IP کی به یدسترس کردن بالک   -4

 ساختار

netsh advfirewall firewall add rule name="Rule name" dir=[inbound or 

outbound] interface=[interface name] action=[allow or block] 

remoteip=[IP] 

 مثال

netsh advfirewall firewall add rule name="IP Block" dir=in interface=any 

action=block remoteip=5.5.5.5 

 نترنتیا به برنامه کی یدسترس کردن بالک  -5

 ساختار

netsh advfirewall firewall add rule name="Rule Name" dir=[inbound or 

outbound] action=[allow or block] program="Program address" 

enable=[yes or no] 

 مثال

netsh advfirewall firewall add rule name="photoshop block" dir=out 

action=block program="C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 

2015\photoshop.exe" enable=yes 

 

 نترنتیا از برنامه کی به یدسترس اجازه -6

• netsh advfirewall firewall add rule name="Allow Messenger" dir=in 

action=allow program="C:\programfiles\messenger\msnmsgr.exe" 

 

 روالیفا در سیسرو کی بالک و کردن باز -8

 یکل ساختار
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netsh advfirewall firewall set rule group="profile Name" new enable=[yes 

or no] 

 مثال

netsh advfirewall firewall set rule group="remote desktop" new 

enable=yes 

netsh advfirewall firewall set rule group="remote desktop" new enable=no 

 .است شده بالک دوم خط در و شده باز Remote Desktop سیسرو اول خط در

 NETSH دستور با رول کردن حذف -9

 ساختار

netsh advfirewall firewall delete rule name="Rule Name" 

 مثال

netsh advfirewall firewall delete rule name="IP Block" 

 فرضشیپ حالت به روالیفا ماتیتنظ کردن ستیر -10

• netsh advfirewall reset 

 روالیفا یهاLOG یساز رهیذخ ریمس رییتغ -11

• netsh advfirewall set currentprofile logging filename 

"C:\temp\pfirewall.log" 

 

 PING از کردن یریجلوگ و دادن اجازه -12

• netsh advfirewall firewall add rule name="All ICMP V4" dir=in 

action=block protocol=icmpv4 

• netsh advfirewall firewall add rule name="All ICMP V4" dir=in 

action=allow protocol=icmpv4 

 (EXPORT) ها ستمیس ریسا در اعمال جهت شده انجام ماتیتنظ از یخروج هیته -13

• netsh advfirewall export "C:\temp\WFconfiguration.wfw"  

 WFW (IMPORT) لیفا از استفاده با ماتیتنظ اعمال  -14

• netsh advfirewall import "C:\temp\WFconfiguration.wfw"  
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 : تاریخچه سند 1 جدول
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