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«به نام خدا»  

 

 تاب آموزشیک

 Exchange Server 2016 

& 

Skype for Business 2015  

 
 نویسنده: فرشید باباجانی

 

 خویشیم، های دانسته یچشیده گرم و سرد ما نیست؛ ها کرانگی بی به گریزی ،زندگی در

 از بیش اامّ ایم،رسیده بست بن به ایم،رفته راه ایم،پریده رنگ ایم،کشیده زجر هرچند

 ) آزاده تیشه برسر(.ایمزده دریا به دل و دانیممی را مهر ایم،فهمیده را عشق ،همه

ی به همسر مهربانم که طنین زیبای عشق و آرامش را در پیکره دارمیاین کتاب را تقدیم م

-به قامت بلند قاصکهای پُرحضور مهربانی، ها، ترنّم بخشیدند و در چلّهی فصلبهارانه

 های ژرف، پژواک طراوت افزودند.

خویش را به دوست دانشمندم، جناب آقای مصطفی بهرامی به پاس  یر صمیمانهتشکّ

 .دارمحضور ارزشمند ایشان، ابراز می
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مه:مقدّ  

 Skype Forو Exchange 2016 دو نرم افزار و 2016تمرکز خود را بر روی ویندوز سرور این کتاب، در 

business 2015 با نام  که قبالً 2016ویندوز سرور  دهیم؛قرار میvNext محصولی متفاوت  ،شدشناخته می

 از مایکروسافت است.

 :2016های ویندوز سرور ویژگی

که کار ارتباط است  Active directory Federation Serviceتمرکز اصلی آن بر روی سرویس   -1

  را بر عهده دارد. مشخّصعامل های دیگر با پروتکل با سیستم

بر روی ویندوز سرور نصب شده است که به صورت  antimalwareتی سرویسی با نام از نظر امنیّ -2

 دهد.کند و امنیت سرور را افزایش میخودکار عمل می

 . OpenCL 1.1و OpenGL 4.4بهبود خدمات دسترسی از راه دور با پشتیبانی کامل از  -3

 سازی.ارتقای خدمات ذخیره -4

 .HTTP / 2و پشتیبانی از  IIS 10استفاده از  -5

 .PowerShell 5.0استفاده از  -6

 و.... DHCP ،DNSهای های جدید در بحث شبکه و سرویسویژگی -7

 .Hyper-V یسورس ارتقای -8

 و... -9

استفاده  ،در کل ن پی خواهیم برد؛کار به آ یهای منحصر به فردی دارد که در ادامهویژگی، 2016ویندوز سرور 

د نواکنش بهتری به شبکه خواه ،هات آن خواهد شد و کالینتت و دقّباعث افزایش امنیّ ،این ویندوز در شبکهاز 

 داشت.
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 : 2016برای نصب ویندوز سرور  افزار مورد نیازسخت

System Requirements and Installation

Ram:512 MB
best offer : 4 GB

CPU : 1.4 GHz 64-bit processor
Best Offer : 2.4 GHz

Hard Disk : 32 GB
Best Offer: 60 GB

 

 2016سرور ی نصب ویندوز کنید، حداقل مقدار رم برادر شکل باال مشاهده می طور که¬همان

گیگابایت در نظر  4حداقل رم را  ،که بهتر است مگابایت است 512ی آن یهاوّلاندازی برای راه

با مشکل  Active Directoryمانند سرویس  ،هاکردن سرویس فعّالکار و  یبگیرید تا در ادامه

خاب گیگاهرتز انت  1.4با حداقل سرعت پردازش CPUهم باید یک  CPU، برای مواجه نشوید

 32د را هم حداقل ویندوز بهتر خواهد بود، مقدار هار دعملکر ،باالتر باشد CPUه هر چهالبتّ کنید،

 .است گیگابایت 60 ،پیشنهاد من ، امّاگیگابایت در نظر بگیرید

آزمایشی استفاده شده است که آخرین  4 یداشته باشید در این کتاب از ویندوز سرور نسخه توجّه

اصلی آن هم به بازار  ینسخه، 2016تغییرات بر روی آن اعمال شده است و قرار است اوایل سال 

 عرضه شود.
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 :2016اندازی ویندوز سرور ب و راهنص

 کنیم:کنیم و شروع به نصب میمی ک زیر دانلوداز لینویندوز سرور را  ،ای شروع کاربر

preview-technical-server-windows-us/evalcenter/evaluate-http://www.microsoft.com/en 

چند مرحله  مجازی خود قرار دهید و نصب کنید. یستم اصلی و یاسآن را در  ،بعد از اینکه ویندوز را دانلود کردید

 کنیم؛از نصب ویندوز را با هم بررسی می

 DVDین صفحه بعد از قرار دادن اوّل

 روبروویندوز درون سیستم، به صورت 

توانید زبان نصب و می باشد که شمامی

زبان کیبورد خود را انتخاب کنید و بر روی 

Next .کلیک کنید 

 

 

 

 کلیک کنید. Installدر این صفحه بر روی 

 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-server-technical-preview
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در  Commandخواهید به صورت در این صفحه اگر می

-گزینه ،گونه گرافیکی در کار نباشدویندوز کار کنید و هیچ

سرور  ندوزویخواهید یا اگر می ،را انتخاب کنید اوّلی 

مانند شکل  ی دوم راگزینه ،شما به صورت گرافیکی باشد

 کلیک کنید. Nextانتخاب کنید و بر روی 

 

 

یید کنید ، تأبول دارید، اگر قراردادنامه را قدر این قسمت

 کلیک کنید. Nextو بر روی 

 

 

 

 

 

 Custom: install، یعنیدوم یگزینه ،در این صفحه

windows only بعد یهرا انتخاب کنید و در صفح، 

و اگر نیاز به فرمت  دیسک خود را انتخاب کنیدهارد 

 کلیک کنید. installو بر روی  آن را فرمت کنید ،بود
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شما رمز عبور  بعد از نصب ویندوز از

 Administratorر مربوط به کارب

شود که شما باید رمز درخواست می

 عبوری را به دلخواه خود وارد کنید.

کاربری باید به داشته باشید که نام  توجّه

یعنی به صورت  د،صورت پیچیده باش

new@2010،  ،ترکیبی از حروف

 ارقام و عالئم باشد.

مربوط به ورود ظاهر خواهد شد که شما باید رمز مورد نظر را وارد کنید  یصفحه ،بعد از وارد کردن رمز عبور

 شوید.ویندوز سرور  یو وارد صفحه

 شروع کار آماده هستیم. یم و برایشد 2016وارد ویندوز سرور  ،کنیدمشاهده می طور که¬همان
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 :2016ی ویندوز سرور یهاوّلتنظیمات 

 نها را بررسی کنیم.و آ داشته باشیمت مختلف ویندوز سرور هایی از تنظیماخواهیم بررسیدر این قسمت می

 

را جستجو  Settings یکلمه ،برای شروع در استارت

 کنیم.و اجرا می

 

 

 

 

 

 

 

کنید، مشاهده می طور که¬همان

های از گزینه Settingsقسمت 

مختلفی تشکلیل شده است که هر 

یم مربوط به تنظ ،اهکدام از آن

-برای شروع می ی است؛خاصّ

خواهیم نام سرور خود را تغییر 

برای همین بر روی  ،دهیم

system کنیم.کلیک می 
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شده  مشخّصنام سرور  ،در این شکل

نام  ،کار یاست که این نام برای ادامه

برای همین بر روی  ،جالبی نخواهد بود

Rename PC کنیم تا نام آن کلیک می

 را به دلخواه خود تغییر دهیم.

 

 

 

 

شود نام سرور درخواست می ،در این صفحه از شما

روی  و بعد بر Nextکه بعد از وارد کردن بر روی 

Restart .کلیک کنید تا تنظیمات اعمال شود 

 

ت زمانی هم در موقعیّبرای تغییر زبان و 

 & Timeیگزینه، Settingsقسمت 

language .را انتخاب کنید 
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-شما می ،Data&Timeدر قسمت 

و یا همان  Time Zoneتوانید 

کنید  مشخّصزمانی خود را  یمنطقه

و برای اضافه کردن و یا تغییر زبان بر 

کلیک  Region & languageروی 

 کنید.

 

 

 

 

 

 country orدر قسمت

region انید کشور تومی

و در  خودتان را انتخاب کنید

با کلیک  Languagesقسمت 

می  Add languageبر روی 

نظر خود را توانید زبان مورد 

 اضافه کنید.

تمام این مراحل را می توانید با 

 تر انجام دهید.جستجو سریع

ر آن را بررسی کنید، امّا چنانچه در دیگ هایتوانید گزینهساده است و خود می Settingتنظیمات بخش  ،در کل

 الع دهید.به من اطّ ،داشتیداین زمینه پرسشی 
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 :Active Directoryسرویس 

ترین سرویس در ویندوز سرور است که اگر این ، یکی از مهمترین و پرکاربردActive Directoryسرویس 

در  کردند.کاربران هم میل زیادی به استفاده از ویندوز سرور پیدا نمی ،سرویس در ویندوز سرور وجود نداشت

 پردازیم:می Active Directoryاین قسمت به سرویس 

 کنترولر دامین یوسیلهه ب که است شبکه منابع مدیریّت برای مایکروسافت شرکت هایاوریفنّ از دایرکتوری اکتیو

 مبنای بر هایدهندهسرویس برای که است پذیرتوزیع ،مجتمع یاطّالعات بانک یک اساس در و شودمی مدیریّت

 صورته ب هاآن تکتک مدیریّت نیازمند ،منابع مدیریّت دایرکتوری اکتیو بدون. است گردیده هتهیّ سرور ویندوز

 این. گیردمی صورت مجتمع صورته ب شبکه منابع مدیریّت ،دایرکتوری اکتیو توسط که حالی در است، منفرد

 همچنین و جستجو و خواندن عملیّات زیادی تعداد به رسیدگی تمسئولیّ که است شده طراحی طوری اوریفنّ

 مراتبی، سلسله ،دایرکتوری اکتیو اطّالعات. دارد عهده بر را کوچک هایبروزرسانی و تغییرات یتوجّه قابل تعداد

 قیمت همانند پویا، اطّالعات سازیذخیره به نیازی کاربر ،بودن برگردان دلیل به است؛ تمدید قابل و برگردان

 .ندارد مرکزی پردازش واحد عملکرد یا و بزرگ شرکت یک سهام

 را با هم بررسی خواهیم کرد.  Active Directoryدر این کتاب تمام اجزای سرویس

ای خواهد بود و به کننده پردازیم، چون کار خستهتک موارد در این سرویس نمیبرای شروع کار به توضیح تک

 دهیم.آن را توضیح می مشخّصموارد  ،کنیم و در حین کاررا نصب می Active Directoryسرویس  ،خاطراین 

 :Active Directoryشروع نصب سرویس 

 د را رعایت کنیم:را نصب کنیم، باید این دو مور  Active Directoryقبل از اینکه سرویس

 که این کار را در قسمت قبل انجام دادیم. تغییر نام سرور -1

 Activeسرویس ،که اگر این کار را انجام ندهیمسرور به صورت دستی  IP Addressوارد کردن  -2

Directory .نصب نخواهد شد 
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-وارد جستجو شوید و کلمه ،IP Addressبرای تغییر 

 Networkیرا وارد و بر روی گزینه Network ی

and sharing Center .کلیک کنید 

 

 

 

 

 

 

 یگزینه ،در این صفحه

Change adapter settings 
را انتخاب کنید و بر روی 

Ethernet .کلیک کنید 

صفحه به مانند شکل  در این

در قسمت  عمل کنید و

IPV4 ، آدرس را به صورت

داشته  توجّهدستی وارد کنید، 

خود  یاگر در شبکه ،باشید

 gatewayروتر یا همان 

 مشخّصدارید در قسمت 

 شده وارد کنید و در آخر هم

را آدرس  DNSآدرس  باید
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 کنید. OKهمین سرور قرار دهید و 

 رسد.می  Active Directoryبعد از اینکه آدرس و نام سرور را تغییر دادیم، نوبت به نصب سرویس

 

 Serverیها باید برنامهبرای شروع نصب سرویس

Manager را اجرا کنیم، برای این کار در جستجو کلمه-

-را اجرا می Server Managerو  را وارد Server ی

های این برنامه تشکیل شده است از تمام سرویس ؛کنیم

-موجود در ویندوز سرور که در صورت نیاز به آن می

 توانیم آن را نصب کنیم.

 

 

 

 

 ،کنیدمشاهده می طور که¬همان

اجرا  Server Managerبرنامه 

که اگر بخواهیم به  شده است

های نصب شده در این سرویس

توانیم به می ،سرور دست پیدا کنیم

 اگر برویم و یا Toolsمنوی 

بخواهیم سرویسی را حذف یا 

 Manageبه منوی  ،نصب کنیم

برای نصب سرویس بر  رویم.می

 Add roles ansروی 

features  کنیممیکلیک. 
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را  …Skip this یتیک گزینه ،در این صفحه

ا دیگر این صفحه نمایش داده ت انتخاب کنید

 کلیک کنید. Nextبر روی آن بعد از  نشود،

 

 

 

 

را انتخاب و بر  اوّل یگزینه ،در این صفحه

 کلیک کنید. Nextروی 

ها به این از این به بعد برای نصب سرویس

 مراحل اشاره نخواهم کرد.

 

 

 

 کلیک کنید. Nextدر این صفحه هم بر روی 
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های در این صفحه از لیست سرویس

 Active Directoryیگزینه ،موجود

Domain Services  را انتخاب کنید و در

شکل باز شده که مربوط به اجزا یا همان 

Features های سرویس مورد نظر است بر

و بعد بر روی  Add Featuresروی 

Next .کلیک کنید 

 

 

 کلیک کنید. Nextبر روی  ، تنهادر این صفحه

 کلیک کنید. Nextبعد هم بر روی  یدر صفحه

 

 

 

 

مورد نظر را انتخاب  یتیک گزینه ،در این صفحه

بار  سرور یک ،نصب سرویسکنید تا بعد از 

Restart  شود، بعد از انتخاب بر رویinstall 

 کلیک کنید.
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خود  ییک نام دومین برای شبکهدر این صفحه باید 

 Add a newیگزینه ،برای این کار ؛وارد کنید

forest  م دومین خود را به دلخواه و نارا انتخاب

وارد شده  3isco.localکه در اینجا  وارد کنید

 است.

کلیک  Nextبعد از وارد کردن نام دومین بر روی 

 کنید.

 

که  در این صفحه شما باید حداقل ویندوز سروری

شود را  متّصلدر آینده  ماشدومین تواند به می

ویندوز سرور  ،انتخاب کنید که در این قسمت

 ،هم DSRMانتخاب شده است. در قسمت  2008

مربوط به  ،رمز عبوری را وارد کنید که این رمز

Restore Mode و در موقع نیاز از آن  است

 کنیم.استفاده می

 

از قبل  DNSت اینکه سرویس در این صفحه به علّ

ه زیاد دهد که البتّنصب نشده است به شما اخطار می

 Activeی نیست و با نصب سرویسجدّ

Directory  این سرویس هم به صورت خودکار

 نصب خواهد شد.

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 



Exchange 2016 & Skype for business 2015 – Farshid babajani 

20 
 

 

یید است و برای در این قسمت، نام دومین مورد تأ

 کنید.کلیک  Nextکار بر روی  یادامه

 

 

 

 

آدرس فولدرهای مربوط به  ،در این قسمت هم

Database  ،Log ، SYSVOL شده است  مشخّص

 توانید آن را تغییر دهید.که شما می

 Nextتغییری ایجاد نکنید و بر روی  ،ه بهتر استالبتّ

 کلیک کنید.

 

 

یید است بر مورد تأ اطّالعات ،در این قسمتاگر 

 کلیک کنید. Nextروی 
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کلیک کنید تا install در این قسمت بر روی 

 ،سرویس مورد نظر به صورت کامل نصب و بعد

 شود. Restartسرور 

 

 

 

 یشوید و کلمه Searchاگر وارد  ،بعد از نصب سرویس

Active سرویس مختلف از  5 ،را وارد کنید، در نتایج جستجو

Active Directory کنید:را مشاهده می 

Active Directory PowerShell ، برای اجرای دستورات

روی  ،که در ادامه است و یا فرمان Commandبه صورت 

PowerShell .کار خواهیم کرد 

Active Directory Domain and Trust ، برای

تا بتوانند  ین دو اکتیو دایرکتوری مختلف استسازی باعتماد

 را بین هم رد و بدل کنند. اطّالعات

Active directory Users and Computers  که این سرویس مهمترین و پرکاربردترین سرویس در این

یا کنیم  مدیریّتساب کاربری تعریف و ح ،توانیم برای کاربران سازمان خوددر این سرویس می است؛بخش 

 ن قرار دهیم.ی را در آهای سازمانی ایجاد کنیم و کاربران و گروه خاصّتوانیم گروهمی

Active Directory Administrative Center ، تر و بهتر ها به شکل سادهکاربران و گروه مدیریّتبرای

 ایجاد شده است. 2008که این سرویس از ویندوز سرور  است

Active Directory Site and Service ،بین دو  اطّالعاتبرای انتقال  این سرویس همActive .کاربرد دارد 
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 :Active Directory users and computersکار با سرویس 

مدیران  که کار را برای سازمانی و... استهای ها، واحدها، کامپیوترکاربران، گروه مدیریّتاین سرویس برای 

 خواهیم این سرویس را به طور کامل بررسی کنیم.در این بخش می کند.آسان میشبکه 

 

 ،وارد ویندوز سرور شوید و در جستجو ،برای شروع به کار

 Active directory Users and computersسرویس 

 را اجرا کنید.

 

 

 

 

 

 ،کنیدمشاهده می طور که¬همان

سرویس مورد نظر اجرا شده 

است و تشکیالت آن را مشاهده 

 کنید.می

این سرویس از اشیای مختلفی 

-آن ،که در زیر تشکیل شده است

 کنیم.فی میها را معرّ

 اند از:این سرویس عبارت یاجزای تشکیل دهنده

1- Userبعد از ایجاد  ست وها اقسمتو یکی از مهمترین برای تعریف نام کاربری در شبکه  : این گزینه

 اتی را که نیاز داریم را روی آن اعمال کنیم.توانیم خصوصیّکاربر می
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2- Groupهای مختلفی را در سازمان خود توانیم گروهمیرود که : این گزینه برای ایجاد گروه به کار می

ز را خواهیم همان مجوّکاربرانی را که می ،زهای دسترسی مختلفی دهیم و بعدایجاد کنیم و به آنها مجوّ

 کنیم.داشته باشند را عضو همان گروه می

3- Computer خود را به  یهاتوانیم نام کالینتمیاین گزینه : باActive directory ّتوجّهفی کنیم، معر 

نامی با نام همان سیستم  ،در قسمت کامپیوتر ،شودمی متّصلزمانی که یک سیستم به دومین  داشته باشیم

 کنیم. مدیریّتآن را به راحتی  توانیمشود که میایجاد می

4- OU  یا همانOrganization unitشود و برای نظم بخشیدن به : این بخش واحد سازمانی نامیده می

 آسان در آن ایجاد شده است. مدیریّتاکتیو دایرکتوری شما و 

5- Printerّفی پرینتر : این گزینه هم برای معرShare  شده در شبکه کاربرد دارد و زمانی که کاربر بخواهد

 شود.این گزینه نمایش داده می ،پرینتر جدید در سیستم خود اضافه کند

6- Share Folder :ّیفی پوشهاین گزینه برای معر Share دارد. شده در شبکه کاربرد 

 :Organization unit -ایجاد واحد سازمانی 

ی را در کار خود داشته باشید تا در ادامه به مشکل یک سازمان بزرگ باید نظم خاصّ یشما به عنوان مدیر شبکه

 باید واحد سازمانی را در دستور کار خود قرار دهید. رید، برای همینبر نخو

 

، Active Directoryاگر به 

 یدر صفحه نگاهی داشته باشید

root، یک OU  یا واحد سازمانی با

 Domain controllersنام 

وجود دارد که این واحد سازمانی به 

شود و صورت خودکار ایجاد می

ن کنترلر برای ذخیره کردن دومی

ه در ادامه، گیرد که البتّکنید در این واحد قرار می متّصلاگر شما چند دومین کنترلر را به هم  دارد، یعنیکاربرد 

 مباحث بحث خواهیم کرد. روی این
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برای ایجاد واحد سازمانی مورد نظر خود بر روی 

 ،Newنام دومین کلیک راست کنید و از قسمت 

 ید.را انتخاب کن Organizational Unit یگزینه

، دارای چند اگر در سازمان خود ،داشته باشید توجّه

یک  ،سعی کنید برای هر بخش حتماًبخش هستید،

-بر روی گروه مدیریّتگروه سازمانی ایجاد کنید تا 

 تر باشد.ها و کاربران آسان

 

 

نام مورد نظر خود را وارد کنید که در  ،صفحهدر این 

-را وارد کردیم، اگر تیک گزینه «واحد فروش» ،اینجا

 را انتخاب کنید، یعنی …Protect Container ی

ت حذف ندارد و قابلیّ ،این واحد به صورت معمول

ت در ادامه در مورد امنیّ ت کار باال خواهد رفت.امنیّ

 صحبت خواهیم کرد. ءاشیا

 

 

دو  ،واحد فروش به جز ؛کنید توجّه روبروبه شکل 

واحد دیگر هم به دومین خود اضافه کردیم و به 

هر  ،دو بخش هم اضافه کردیم، در کل ،واحد فروش

توانیم در این قسمت می خواهیمچند واحد که می

 .ایجاد کنیم
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تر واحدهای سازمانی برای بررسی دقیق

 یکنیم و گزینهروی آن کلیک راست می

Properties کنیم.را انتخاب می 

 

 

 

مربوط واحد سازمانی سه تب وجود دارد که  Propertiesقسمت در 

های تر را در قسمتتکمیلی اطّالعاتتوانید شما می، Generalدر تب 

 Managedتر باشد، در تبشما کامل اطّالعاتمختلف وارد کنید تا 

BY ،این واحد سازمانی  مدیریّترا برای  مشخّصتوانید کاربری می

ی بندی خاصّکه مربوط به پارتیشن +COMانتخاب کنید و در قسمت 

با اکتیو دایرکتوری  توزیعی است و برای ارتباطهای افزاربرای نرم

 استفاده کنید.

 

 حذف واحدهای سازمانی:

برای حذف واحد سازمانی بر روی آن کلیک راست کنید 

کلیک  Yesو بعد بر روی  را انتخاب Delete یو گزینه

 کنید.

  

 شد که به این موضوع اشاره دارد که واحد  شکل باال مواجه خواهید یبا پیغام خطا ،Yesبعد از کلیک بر روی 
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سازمانی بودیم گردد به زمانی که در حال ایجاد واحد این موضوع برمی سازمانی مورد نظر محافظت شده است؛

هر  را انتخاب کردیم، برای اینکه بتوانیم واحد سازمانی و یا …Protect Container from یو تیک گزینه

وارد منوی  ، ... بایدUser ،Groupمانند  ،چیز دیگر

View یشوید و بر روی گزینهAdvanced 

Features  بیشتری قابل  اطّالعاتکلیک کنید تا

 مشاهده باشد.

 

 

سازمانی مورد بعد از انجام مراحل باال بر روی واحد 

را  Properties ینظر خود کلیک راست کنید و گزینه

 انتخاب کنید.

 

 

 

 

 Protectیشوید و تیک گزینه Objectوارد تب  ،در این صفحه

Object from accidental deletion  را بردارید و بر رویOK 

مورد نظر خود را  توانید اشیایبه راحتی میکلیک کنید، با این کار 

 حذف کنید.
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کلیک  Deleteبرای حذف واحد سازمانی بر روی  بعد از اینکه

موضوع اشاره دارد که  که به این شویدکردید، با اخطاری مواجه می

حذف خواهند  ن نیزهای زیر دست آتمام واحد ،با حذف این واحد

، Yesمورد نظر و کلیک بر روی  یشد که با انتخاب تیک گزینه

 واحد مورد نظر حذف خواهد شد.

 

 :Active Directoryدر  Userایجاد 

های سازمانی خواهیم در واحددر این قسمت می

ن مورد نظر خود را ایجاد کنیم و کاربرا ،خود

کنیم، برای این کار بر روی  مدیریّتها را نآ

واحد سازمانی مورد نظر خود کلیک راست کنید 

را انتخاب  User یگزینه، Newو از قسمت 

کنید که این عمل را  توجّهکنید، به این نکته هم 

 توانید در هر قسمت انجام دهید.می

 

 

باید نام کاربر و در  First nameدر قسمت  ،در این صفحه

کاربر را وارد کنید و در مهمترین  نام فامیل ،Last Nameقسمت 

 را وارد Userنام کاربری  ،:User Logon nameبخش یعنی 

 کنید.کلیک  Nextو بر روی 
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در قسمت  و اید رمز عبور کاربر را وارد کنیددر این بخش ب

مربوط  ،اوّل یکنید که گزینهگزینه را مشاهده می 4 ،زیری آن

ین بار با این نام کاربری اوّلبه این است که اگر کاربر برای 

ود که رمز جدید شاز او درخواست می ،وارد سیستم شود

-انتخاب شود کاربر نمی ی دومگزینهاگر  خودش را وارد کند؛

ی سوم گزینه هیچ عنوان رمز عبور را تغییر دهد؛تواند به 

در سرویسی به نام  مربوط به انقضا نشدن رمز عبور است.

Group Policy ،ت توانیم مدّای وجود دارد که میگزینه

مورد این ، در کنید مشخّصرا رمز عبور کاربران  یانقضا

مربوط به این است که کاربر مورد  Account is disabled ،آخر یسرویس در ادامه بحث خواهیم کرد. گزینه

انتخاب کنید تا کاربر بعد از ورود به  را اوّل یگزینه ،د بود، پس در حال حاضرهخوا فعّالغیر ،نظر بعد از ایجاد

 کلیک کنید. Nextبر روی  ، رمز عبور خویش را تغییر دهد.سیستم خود

کلیک کنید با پیغام  finishآخر اگر بر روی  یدر صفحه

-مواجه خواهید شد که به شما خسته نباشید می روبرو یخطا

کند که خطایی در این سه موضوع رخ داده گوید و اعالم می

 است:

 یین شده است.کمتر از حد تع ،ی کارکتر پسورداندازه -1

 نشده است.ده وارد پسورد به صورت پیچی -2

توانید وجود دارد و نمی سیز قبل در دیتاباپسورد  -3

 رد را وارد کنید.همان پسو

ی را وارد کردیم که یک رمز عبور بسیار ساده است و از پیچیدگی خاصّ 123456عدد  ما ،در زمان ایجاد پسورد

که  قرار دهید test@12345مثالً  ،را در فرمتباید رمز عبور  اینکه با خطا مواجه نشوید یکند، براپیروی نمی

کلیک کنید و یک رمز عبور پیچیده در فرمت باال وارد کنید  okز حروف، عالئم و اعداد است، بر روی ترکیبی ا
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وارد را این م، Group Policyرسی کلیک کنید تا کاربر مورد نظر ایجاد شود، در ادامه با بر finishو بر روی 

 تغییر خواهیم داد.

 

ایجاد کاربر در واحد سازمانی مورد  بعد از

نظر بر روی آن کلیک راست کنید و 

را انتخاب کنید تا  Properties یگزینه

 ت کار را بررسی کنیم.جزئیّا

 

 

 

 

چندین تب  ،مربوط به کاربران Properties یدر صفحه

کنیم، در تب ها را بررسی میوجود دارد که با هم آن

General ،ی کاربر را تغییر یا اضافه توضیحات تکمیل

 .کاربر بهتر خواهد بود مدیریّتکه در کنید 

منزل و محل کار  ستوانید آدرهم می Addressدر تب 

 را به همراه نام شهر و کشور وارد کنید.
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ی وجود دارد، در قسمت های مهمّگزینه، Accountدر تب 

User logon name ، مشاهده نام کاربری کاربر مورد نظر را

 یبا کلیک بر روی گزینه ن را تغیردهید.توانید آد که مییکنمی

Logon Hours ورود کاربران را به سیستمتوانید ساعت می 

توانید می Log On To یکنید و با کلیک بر روی گزینه مدیریّت

در کاربر مورد نظر وارد چه سیستمی شود. کنید که  مشخّص

های مختلفی وجود دارد که گزینه، account optionsقسمت 

آخر صفحه هم  در .میتا از آنها را در قسمت قبل توضیح داد 4

Account expires شدن  ء انقضاتوانید زمان وجود دارد که می

 کنید. مشخّص End ofحساب کاربری را با انتخاب 

 

توانید برای کاربران خود آدرس شما می ،Profileدر تب 

Profile  کنید و یک  مشخّصراScript هم برای آن ایجاد کنید 

درخواست شما در زمان ورود کاربر اجرا  ،تا به صورت اتوماتیک

 .شود

 Myتوانید یک درایو درشما می Home Folderدر قسمت 

Computer ی کاربر ایجاد کنید که این درایو به پوشهShare 

 کنیم.در ادامه این موضوع را بررسی میشود؛ می متّصل ،شده

تماس کاربران را  ید شمارهتوانیمی  Telephonesدر تب

توانید نام شرکت و واحد می Organizationدر تب  ؛بنویسید

 ن را وارد کنید.آ
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 یتوانید با انتخاب تیک گزینهمی Remote controlدر تب 

Enable remote control  به کاربر مورد نظر خود دسترسی

با  داشته باشد؛ دهید تا توانایی دسترسی از راه دور را به سیستم

کاربر  ،Require user’s Permission یانتخاب تیک گزینه

تواند از نام مورد نظر برای ورود به سیستم دیگر از راه دور می

 تفاده کند.سکاربری و رمز عبور اکتیو دایرکتوری خود ا

 

 

 

 

 

باید تنظیماتی را در  Remote Desktop Profileدر تب 

در این  و کنیماعمال  Remote Desktop Serviceسرویس 

  قسمت برای کاربر مورد نظر وارد کنیم.

اهیم کار به صورت کامل بر روی این سرویس کار خو یدر ادامه

 از کاربردهای آن، کرد، این سرویس بسیار مهم است و برای یکی

این است که برای دسترسی دادن به چند کاربر به یک سرور در 

 شود.یک زمان استفاده می

که یک  های توسعه یافته استافزارهم مربوط به نرم +COMتب 

 باشد.پارتیشن خاص می
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-توانیم یک کاربر را عضو گروهمی Member Ofدر تب 

های مختلفی به آن بدهیم که های مختلف کنیم و دسترسی

 این کار را انجام خواهیم داد. ،هادر ادامه با ایجاد گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

دسترسی از طریق  یتوانیم به کاربر اجازهمی Dial-inدر تب 

VPN کاربر دسترسی الزم را  اگر در این قسمت، را بدهیم؛

به سرور مورد  VPNبودن سرویس  فعّالتواند با پیدا کند می

هم برای همین منظور  NPS، سرویس بزند VPNنظر 

 که روی آن کار خواهیم کرد. است طراحی شده

کنیم که در زمانی  مشخّصتوانیم می Envirnmentدر تب 

چه تنظیمات و یا  ،شد متّصلکه کاربر از راه دور به سیستم 

 ای برای آن اجرا شود.برنامه
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از طریق  کاربرکه زمانی ،کنید مشخّصتوانید می Sessionsدر تب 

چقدر آن  ،وارد سرور مورد نظر شد ،Remote Desktopسرویس 

 End aارتباط اعتبار داشته باشد؟ مثالً اگر در قسمت

disconnected session ،1 یگزینه minute را انتخاب کنید، 

دوباره  ، ارتباط آن قطع خواهد شد؛دقیقه 1کاربر مورد نظر بعد از 

 شود. متّصلباید به سرور 

 یتوانید یک محدودهمی ،Active Session Limitقسمت  در

کنید و یا  مشخّصزمانی ایجاد کنید و حداکثر اعتبار یک ارتباط را 

 که کنید که زمانی مشخّص ،Idle session Limitاینکه در قسمت 

قطع  مشخّصت ارتباط بعد از مدّ ،کندکار نمی ،کاربر با سیستم خود

د که به کاربران وجود دار Propertiesهای دیگری در گزینه شود.

ر آنها را مشاهده کنیم د یی اینکه همهصورت معمول مخفی است، برا

Active Directory Users and Computers  از منویview ،

 را انتخاب کنید. Advanved Features یگزینه

های جدیدی را مشاهده تب ،شوید Propertiesاگر دوباره وارد 

به  یهای خاصّتوانید دسترسیمی Securityدر تب  خواهید کرد؛

بررسی قرار  ی کار مورددر ادامهرا  هابدهید که این دسترسی کاربر

در این  اگر شما است که Objectتب  ،تب بعدیخواهیم داد؛ 

کاربر یا  ،را انتخاب کنید …Protect Object یتیک گزینه ،تب

 ،سادهکردن  Deleteشود و با محافظت شده میشی مورد نظر 

-می Published Certificateدر تب  حذف نخواهد شد؛

سرور مورد نظر خود را به کاربر خودتان   Certificateتوانید

که با  است Password Replicationتب آخر هم  اعمال کنید؛

RODC ین کنترلر مدو یاRead Only ،کرد. کار خواهد 
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های گزینه ،راست کنیداگر بر روی کاربر مورد نظر خود کلیک 

را انتخاب  Copy یمختلفی را مشاهده خواهید کرد که اگر گزینه

-ات کاربر مورد نظر به کاربر جدیدی که ایجاد میکنید، تمام جزئیّ

هم برای قرار   Add to groupیگزینه شود؛انتقال داده می ،کنید

، Name Mappings یگزینه دادن کاربر در گروه مورد نظر است؛

 Disableیگزینه رود؛تی به کار میکردن مسائل امنیّ مشخّصبرای 

Account ، شود؛ کردن کاربر مورد نظر استفاده می فعّالبرای غیر

هم برای ریسیت کردن پسورد کاربر  Reset Password یگزینه

هم برای  Move یگزینه گیرد؛مورد نظر مورد استفاده قرار می

 Open Homeیگزینه شود؛انتقال کامل کاربر از یک واحد سازمانی به واحد سازمانی مورد نظر استفاده می

Page   شود که برای کاربر در زمانی اجرا میهمProperties ، یو گزینه کرده باشید مشخّصوب سایت آن را 

Send email باشد. فعّالایمیل برای کاربر مورد نظر  سزمانی اجرایی است که سرویس ایمیل و آدر ،هم 

 :Active Directory Users and Computersایجاد گروه در 

-کار ساده ،ایجاد گروه به مانند ایجاد کاربر

برای انجام این کار در واحد است، ای 

سازمانی مورد نظر خود کلیک راست کنید 

را   Groupیگزینه ،Newو از قسمت 

 .انتخاب کنید
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نام ، Group nameو در قسمت  در این صفحه

 درگروه مورد نظر خود را وارد کنید و 

 دارد؛ وجود گزینه سه ، Group Scopeقسمت

 این انتخاب با که Domain Local یگزینه

 کاربران عضوگیری توانایی ،موردنظر گروه گزینه،

 که  Forest هاییدومین و خود دومین داخل از

 اامّ دارد؛ را باشندمی Trustاصلی، دومین به

 از فقط عضوگیری توانایی که Global یگزینه

 دارد، را خود ی زیرمجموعه و خود دومین

 هادومین و ها Forest تمام از دسترسی توانایی

 چند از اگر اینکه یعنی دارد، را Forest یا و دومین هر از عضوگیری توانایی ، Universalی گزینه ؛دارد را

 این عضو را دومینی هر کاربران توانیدمی بودن، Trust صورت در کنید،می استفاده خود شبکه در اصلی دومین

  .کنید گروه

 باشد؛می گزینه دو این در که Group Type نام با دارد وجود دیگری قسمت ،Global ی گزینه انتخاب از بعد

 برای و دکنن دریافت توانندمی را الزم Permission یا زمجوّ ،گروه این کنید، انتخاب را Security یگزینه اگر

 Permission که ندارد را امکان این ،Distribution یگزینه شود، امّامی استفاده دومین در گروهی پیام ارسال

 اتمام برای کند؛ ارسال پیام خود اعضای به تواندمی اامّکند،  دریافت

 کلیک ok روی بر و انتخاب را Security و Global یگزینه ،کار

 .کنید

کنیم و د نظر بر روی آن کلیک راست میروبعد از ایجاد گروه م

ات کار را بیشتر کنیم تا جزئیّرا انتخاب می Properties یگزینه

 بررسی کنیم.
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تب وجود دارد  گروه مورد نظر چندین Propertiesدر 

تنظیمات و تغییرات ، Attribute Editorکه در تب 

ها را نو آ کنیدمشاهدهتوانید میمورد نظر را دقیق گروه 

 تغییر دهید.

توانید کاربران گروه مورد نظر هم می Membersدر تب 

توانید می Member Ofکنید و در تب  مشخّصرا 

 عضو چه گروه دیگری شود؛ ،این گروه کنید که مشخّص

توانید یک کاربر را برای می Manage Byدر تب 

را هم که  ی دیگرهاتب کنید؛ مشخّصاین گروه  مدیریّت

 در کاربر توضیح دادیم.

 

 را عضو گروه مورد نظر کنید، برای اینکه کاربرمورد نظر

ها این است که یکی از راه ؛های زیادی وجود داردروش

 یروی کاربر مورد نظر خود کلیک راست کنید و گزینه

Add to a Group .را انتخاب کنید 

 

 

توانید نام گروه را وارد کنید و بر روی در این پنجره می

Check Names  نظر را پیدا  مورد روهگتا کلیک کنید

د نظر در این که گروه مورد نظر یا کاربر مورکند؛ زمانی

شود، اگر از این ن خط کشیده میقسمت پیدا شود زیر آ

 یتوانید از گزینهطریق نتوانستید پیدا کنید می

Advanced .کلیک کنید 



Exchange 2016 & Skype for business 2015 – Farshid babajani 

37 
 

توانیم می Active directoryای دیگر در گزینه

که این شی به مانند  contactبه نام  ،نیمایجاد ک

User  یک است، امّاAccount  برای یک کاربر

 Contactشود و فقط برای ایجاد محسوب نمی

تماس،  یشمارهتوانید شود، مثالً میاستفاده می

 برای این فرد وارد کنید. ... راآدرس و

 

 کاربر: توسط شبکه به تمامی منابع دسترسی کامل

ی کنیم تا به تمامی مشخّصهای خواهیم به یک کاربر دسترسی کامل دهیم و آن را عضو گروهدر این قسمت می

و به صورت  کنیمبرای این کار به مانند قبل یک کاربر معمولی ایجاد می ابع شبکه دسترسی کامل داشته باشد؛من

 کنیم:زیر عمل می

 یکاربر مورد نظر کلیک راست کنید و در صفحهبر روی 

در این تب  شوید؛ Member Ofوارد تب  ،باز شده

های مورد نظر را در گروه توانید کاربر موردشما می

انتخاب خود قرار دهید، برای اینکه یک کاربر دسترسی 

های گروه Addکامل داشته باشد، باید با کلیک بر روی 

 زیر را انتخاب کنید:

Administrator 

Domain Admins 

Enterprise Admins 

Schema Admins 

کاربر مورد نظر دسترسی کامل به شبکه  ،با این کار

 خواهد داشت.
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 سرور: DNSتنظیم 

 را اجرا کنید. DNS ،جستجوی آنوارد سرور دومین شوید و در  ،DNSبرای تنظیم سرویس 

DNS  سرور برای تبدیل آدرسIP بخواهید نام یک شما اگر  گیرد؛کس مورد استفاده قرار میبه اسم و برع

بدون  سرور است، یعنی، جزو حیاتی دومین و نیاز به این سرویس دارید و این سرویس ،کنید Pingکامپیوتر را 

DNS.هرگز ، 

از سمت چپ  DNSبعد از اجرای سرویس 

 Reverse Lookup Zonesبر روی 

 New Zone یکلیک راست کنید و گزینه

 را انتخاب کنید تا شکل بعد ظاهر شود.

 

 

 

 

 کلیک کنید. Nextبر روی 
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 یگزینه ،های موجوددر این صفحه از بین گزینه

Primary zone و بر روی  را انتخابNext .کلیک کنید 

 

 

 

 

 

 Nextو بر روی  ی دوم را انتخابگزینه ،در این صفحه

 کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 IPV4 یشما بر پایه یآدرس شبکهاگر در این صفحه، 

 ،است IPV6را انتخاب کنید و اگر  اوّل یگزینه ،است

 کلیک کنید. Nextدوم را انتخاب و بر روی  یگزینه
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خود را وارد کنید که در  Net maskدر این صفحه باید 

این موضوع را باید  ؛کنیموارد می 172.1.1.0این قسمت 

  subnet،در این قسمت بیابید، مثالً subnet maskاز 

ثابت  اوّلیعنی اینکه سه آدرس  ،بود  255.255.255.0ما

را وارد  172.16.1.0برای همین  است؛رمتغیّ ،هو بقیّ

یا  MCSE2012کتاب  ،IPبرای درک بهتر آدرس  کردیم؛

CCNA .بنده را مطالعه کنید 

 

 Nextرا انتخاب و بر روی  اوّل یگزینه ،در این صفحه

 کلیک کنید.

 کلیک کنید. Finishآخر هم بر روی  یدر صفحه

 

 

 

 

، Reverse Lookup Zonesبعد از ایجاد 

 ،شده مشخّص ین شوید و در صفحهوارد آ

 New Pointerیکلیک راست کنید و گزینه

(PTR) .را انتخاب کنید 
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 کلیک کنید. Browseدر این صفحه بر روی 

 

 

 

 

 

 

شده شوید و نام سرور را انتخاب و مشخّصدر این صفحه هم وارد مسیر 

ok هم اوّل یکنید و در صفحه، ok  کنید تاPTR  مورد نظر به لیست

 اضافه شود.

 

 

 

انجام کار باال بر روی نام سرور کلیک بعد از 

شده در  مشخّص یراست کنید و دو گزینه

انتخاب کنید تا هر چه  را روبروعکس 

بر روی  DNSآخرین آپدیت  ،ترسریع

 ها اعمال شود.کالینت
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 :Active Directory Certificateاندازی سرویس نصب و راه

به این دلیل از  اندازی کنیم،نصب و راه 2016سرور را روی  Certificateخواهیم سرویس در این بخش می

 که اگر برفرض، کنندکار می Certificate یکنیم که محصوالت مایکروسافت بر پایهاین سرویس استفاده می

ی معتبر از سرور ا گواهینامهی Certificateشود، اگر دارای  متّصل  Exchangeکالینتی بخواهد به سرویس

 .خیلی ضروری خواهد بودپس نصب این سرویس  ،خطا مواجه خواهد شد نباشد بااصلی 

شوید و بر  Server Managerوارد 

 Add role and Featuresروی 

باز  یکلیک کنید و بعد در صفحه

کلیک  Next بر روی روبرو یشده

 کنید.

 

 

 

 

دو گزینه وجود دارد  ،در این صفحه

-برای نصب سرویس اوّل یکه گزینه

دوم برای نصب سرویس  یها و گزینه

Remote Desktop  کاربرد دارد

 یگزینهباید این قسمت شما که در 

کلیک  Nextرا انتخاب و بر روی  اوّل

 کنید.
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و بر روی  انتخابرا  اوّل یگزینه ،در این صفحه

Next .کلیک کنید 

 

 

 

 

 Activeیگزینه ،Server Rolesلیست در 

Directory Certificate Service  را انتخاب

 Addباز شده بر روی یکنید و در صفحه

Features و بر روی، کلیک Next .کلیک کنید 

 

 

 

 کلیک کنید. Nextدر این صفحه فقط بر روی 
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 کلیک کنید. Nextدر این صفحه بر روی 

 

 

 

 

 

دو  ،Role Servicesدر این صفحه در قسمت 

انتخاب شده را از لیست انتخاب و بر روی  یگزینه

Next .کلیک کنید 

 

 

 

 

ی مورد نظر را آخر هم تیک گزینه یدر صفحه

 کلیک کنید. Installو بعد بر روی انتخاب 
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 روبرو یصفحهبعد از نصب سرویس مورد نظر، 

شود که شود و از شما درخواست میظاهر می

را تنظیم کنید که برای این  Certificateسرویس 

 configure Activeبر رویباید کار 

Directory Certificate Services on the 

destination server .کلیک کنید 

 

 

توانید می Changeدر این صفحه با کلیک بر روی 

انتخاب  Administratorت کاربر ویّلاوکاربری با 

کنید که کار تنظیمات این سرویس را انجام دهد و 

کلیک  Nextیا اینکه به چیزی دست نزنید و بر روی 

 کنید.

 

 

تیک هر دو گزینه را انتخاب و بر  ،در این صفحه

 کلیک کنید. Nextروی 
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را  Enterprise CA یگزینه ،در این قسمت

 کلیک کنید. Nextانتخاب و بر روی 

 

 

 

 

 

را انتخاب و  Root CA یگزینه ،این صفحه در

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

 

 

 

را انتخاب و بر روی  اوّل یگزینه ،در این صفحه

Next .کلیک کنید 
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مورد نظر را انتخاب  یتیک گزینه ،در این صفحه

این صفحه برای  کلیک کنید؛ Nextو بر روی 

 دارد.کردن الگوریتم رمزنگاری کاربرد مشخّص

 

 

 

 

خود را  Certificateتوانید نام در این صفحه می

 به همراه توضیحات وارد کنید.

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

 

کنید که این  مشخّصتوانید در این صفحه می

چند سال یا چند ماه اعتبار داشته باشد  ،گواهینامه

 سال وارد شده است. 10 ،که در این صفحه

 کلیک کنید. Nextبر روی 
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 کلیک کنید. Nextدر این صفحه بر روی 

 

 

 

 

 

 

بر روی  ،درست بوددر این صفحه اگر همه چیز 

configure .کلیک کنید تا تنظیمات اعمال شود 

 

 

 

 

سرویس مورد نظر  ،کنیدمشاهده می طور که¬همان

برای است؛  به صورت کامل نصب و کانفیگ شده

کلیک و سرور را  closeکار بر روی  یادامه

Restart .کنید 
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وارد جستجو  ،بعد از اینکه سرویس نصب شد و سرور اجرا شد

 را اجرا کنید. Certification Authorityشوید و سرویس 

 

 

 

 

 

 

باز شده از سمت  یدر صفحه

 Certificateرویچپ بر 

Templates  کلیک کنید و در

کلیک راست و  ،باز شده یصفحه

مورد  یگزینه، Newاز قسمت 

 نظر را انتخاب کنید.

ها را ی گزینههمه ،در این صفحه

و بر  انتخاب Shiftبا داشتن کلید 

ی آنها کلیک کنید تا همه OKروی 

 .را در لیست داشته باشید
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 :Exchange 2016اندازی سرور نصب و راه

 ن را انجامرا نصب و تنظیمات آ Exchange Server 2016سرور  خواهیم به کمک یکدیگردر این قسمت می

 کنید. توجّه ی مطلبدهیم، برای این کار به ادامه

 افزار مورد نیاز:سخت

گیگ آن برای  8گیگابایت رم باشد که  12حداقل دارای  باید ،گیریدافزاری که برای این سرور در نظر میسخت

با رم ه که البتّ شوداستفاده می Edge Transportگیگ آن هم برای سرویس  4و  است MailBoxسرویس 

 باشد، هر چقدر مقدار رم بیشتر شوید.در روند کار شاید با خطا مواجه  ، امّاتر از این هم نصب خواهد شدینپای

 سرویس بدون مشکل کار خواهد کرد.

  است، باشد. گیگاهرتز سرعت 2.5 دارای ای که حداقلدو هستهبیتی  64 ییک پردازنده اندتوپردازنده هم می

کار به  یبهتر خواهد بود، چون در ادامه ،داست که هر چقدر بیشتر باشگیگابایت  30هارد دیسک  یحداقل فضا

گیگابایت در  60فضا باید از همین هارد گرفته شود، پس حداقل فضایی تخصیص خواهیم داد که این  ،هر کاربر

 نظر بگیرید.

گیگابایت  Exchange  ،32حداقل رم برای سرور مشغول به کار هستم،سازمانی که من در آن  در حال حاضر در

های زیاد و درخواست ه این مقدار رم بادر نظر گرفته شده است که البتّ CPU Intel Xeon 2.27GHZو یک 

 کند.سنگینی کار افزایش پیدا می

آن را آماده و بعد اقدام به نصب افزار مورد نظر هایی حتماً سختاندازی چنین سرویسسعی کنید قبل از راه پس

 د.یآن کنید تا در زمان کار به مشکلی برنخور

 ین باشد:پای افزاراگر سخت

 ها دیر اجرا خواهند شد.سرویس -1

 برسد. کاربر دستت طوالنی به شاید بعد از مدّ ،کنیدمیایمیل ارسال  ،یک کاربر زمانی که به  -2

 و... -3

 



Exchange 2016 & Skype for business 2015 – Farshid babajani 

51 
 

بعد از نصب این  کنیم؛استفاده می  Exchange 2016برای نصب 2016برای شروع از یک ویندوز سرور 

 :کنیممیکنیم، برای این کار به مانند زیر عمل ر خود ویندوز باید آن را عضو دومین مورد نظ

دهیم باید آدرس ین کاری که انجام میاوّل

IP  را برای این سرور به صورت دستی وارد

خود از  یکنیم، یعنی اینکه اگر در شبکه

و سرور به  کنیماستفاده می DHCPسرویس 

دریافت کرد باید آن  IP ،صورت اتوماتیک

 یرا به صورت دستی وارد کنیم تا در ادامه

 آدرس آن تغییر نکند و ثابت باشد. ،کار

 Network andبرای این کار وارد

sharing Center هشویم و در صفحمی-

در این شکل بر  کنیم تا شکل بعد ظاهر شود؛شبکه خود به مانند شکل باال کلیک می تباز شده بر روی کار ی

 کنیم تا شکل زیر ظاهر شود.کلیک می Propertiesروی 

انتخاب یکی  ،دهیدین کاری که انجام میاوّل ،در این صفحه

 یاگر فقط در شبکه که استدهی آدرسهای از پروتکل

در شکل آن را  ،کنیدمیاستفاده  IPV4خود از پروتکل 

 ،بردارید و بعد را IPV6تخاب کنید و تیک کنار نا روبرو

 یگزینه سپس را انتخاب کنید و IPV4 یگزینه

Properties .را انتخاب کنید 
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کنیم، را وارد می  Exchangeآدرس سرور ،در این صفحه

 Preferred DNSداشته باشید که در قسمت توجّه

Server، ه در قسمت آدرس دومین خود را وارد کنید ک

 Default Gatewayدر قسمت  قبل با هم ایجاد کردیم؛

و بر روی  ر یا آدرس دومین خود را واردهم آدرس روت

ok .کلیک کنید 

 

 

 

 ،بعد از اینکه آدرس را به صورت دستی وارد کردید

را اجرا  NSlookupشوید و دستور  CMDوارد 

 ،شود که کالینتمی شخّصمبا این کار  کنید؛

 .سرور دومین را شناسایی کرده است

 

بعد از انجام کارهای باال باید سرور مورد نظر را عضو دومین 

را  Renameو  شویمنیم؛ برای این کار، وارد جستجو میک

 .کنیممیرا اجرا  Rename this Computerو جستجو
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 Change یدر این صفحه بر روی گزینه

در  .باالیی ظاهر شود یحهفکلیک کنید تا ص

 computerت این صفحه و در قسم

name ، نام سرور خود را وارد کنید و در

را  Domain یگزینه ،Member ofقسمت 

و نام دومین خود را وارد و بر کنید انتخاب 

 کلیک کنید. OKروی 

 

 

 

نام کاربری و رمز عبور کاربر  ،در این صفحه

Administrator و بر روی  دخود را وارOK 

شود ای ظاهر میپنجره ،بعد از اینکلیک کنید؛ 

بر روی  ؛کندیید میشدن در دومین را تأکه عضو

ok بعد از آن هم بر  یکلیک کنید و در صفحه

 restartکلیک کنید و سیستم را  OKروی 

 کنید.
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 :IPV6کردن فعّالغیر

استفاده  از آن را در صورتی که IPV6کنید، حتماً پروتکل خود استفاده می یشبکههایی که در سرور یدر همه

کنید که این کار را  فعّالبرای همین به مانند قبل در کارت شبکه باید این پروتکل را غیر کنید؛ فعّالغیر ،کنیدنمی

نخواهد شد، برای همین باید ازطریق  فعّالبا این کار این پروتکل غیرامّا قبل انجام دادیم،  یدر سه صفحه

Register .این کار را انجام دهیم 

به آدرس زیر  ،بعد از اجرا ؛ا اجرا کنید تا شکل زیر ظاهر شودر RegEditبرای شروع کار وارد جستجو شوید و 

 مراجعه کنید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\ 

باز شده کلیک  یدر صفحه روبرودر شکل 

 یگزینه، Newراست کنید و از قسمت 

DWORD (32-bit)   را انتخاب کنید و بعد

نام آن را  ،از ایجاد

DisabledComponents وارد کنید. 

 

روی آن  بر ،ایجاد کلیداز بعد 

بار حرف  8دوبار کلیک کنید و 

F  را وارد و بر رویOK  کلیک

و سیستم  کنید و برنامه را ببندید

 کنید. Restartرا 

به  IPV6 سرویس با این کار،

 طور کامل غیرفعّال خواهد شد.
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 :Exchange 2016های سرور صب نیازمندین

های افزارها و سرویسنیاز به نرم ،نصب کنیم 2016 را روی سرور Exchange 2016افزار برای اینکه بتوانیم نرم

 .داریمی خاصّ

 افزار را دانلود و بر روی سرور خود نصب کنید:این سه نرمابتدا، 

 FilterPack 
 filterpack2010sp1-kb2460041 
 UcmaRuntime 

 کنید. Restartسرور را یک بار  ،افزاربعد از دانلود و نصب این سه نرم

ط دستورات را توسّ Roleبعد از اینکه سرور اجرا شد باید یک سری 

PowerShell وارد جستجو شوید و  ،برای این کار نصب کنید؛

Powershell  را توسط کاربرAdministrator .اجرا کنید 

 

 

 کنیم:ین دستوری که وارد میاوّل

Install-WindowsFeature RSAT-ADDS 

در شکل  طور که¬همان

 ،کنیدمشاهده می روبرو

 RSAT-ADDSسرویس 

 به درستی نصب شده است؛

 Activeاجزای ،این دستور

Directory  را به صورت

Remote ، روی سرورExchange سیستم را  ؛کندنصب میRestart .کنید 

http://www.microsoft.com/en-in/download/details.aspx?id=17062
http://www.microsoft.com/en-ca/download/details.aspx?id=26604
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34992
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 به آنها نیاز دارد: Exchange 2016افزار هایی است که نرمFeatureبرای نصب  ،دستورات دوم

Install-WindowsFeature RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-

Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, 

Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-

Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-

Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-

Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, NET-WCF-

HTTP-Activation45 

مشاهده  طور که¬همان

ستورات هم ن دای ،کنیدمی

 اند.نصب شده موفّقیّتبا 

یک بار دیگر سیستم را 

Restart .کنید 

 را دانلود کنید: Exchange 2016 افزار، نرملینک زیردر این مرحله از طریق 

http://p30download.com/fa/entry/60925/ 

 اجرا کنید. Administratorرا با کاربر  CMDوارد جستجو شوید و  ،بعد از دانلود

 :آدرس دستور زیر را اجرا کنید ،نشوید و بعد از ورود به آ Exchange 2016 یو بعد باید وارد پوشه

Setup /PrepareAD /OrganizationName:Exchange2016 /IAcceptExchangeServerLicenseTerms 

 روبروتصویر در  طور که¬همان

 یوارد پوشه ،کنیدمشاهده می

Ex2016 دستور  ،شدیم و بعد

باال را اجرا کردیم که این دستور 

به صورت کامل اجرا شد و یک 

واحد سازمانی با نام 

Exchange2016  ایجاد

 .گردید

http://p30download.com/fa/entry/60925/
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 پایانی برویم. یکنید تا با خیال راحت به مرحله Restart ،سیستم را برای بار سوم

وارد ، شدن سروربعد از اجرا 

 Exchange2016 یپوشه

 Setup.exeروی شوید و بر 

را  روبروکلیک کنید تا شکل 

 ،روبرودر شکل  نید؛مشاهده ک

دوم را انتخاب و بر روی  یگزینه

Next .کلیک کنید  

 

 

 

 

 

و  مطالعهتوضیحات مورد نظر را 

 کلیک کنید. Nextبر روی 
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 ینامهدر این صفحه اگر قرارداد

-گزینه ،افزار را قبول داریداین نرم

را انتخاب و بر  …I accept ی

 کلیک کنید. Nextروی 

 

 

 

 

 

 

 Useیگزینه ،در این صفحه

recommended settings  را

کلیک  Nextانتخاب و بر روی 

 کنید.
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-گزینه ،در این صفحه

را انتخاب  Mailbox roleی

ها نصب سرویس یکنید تا همه

 یتیک گزینه بعد وشود 

Automatically…  را انتخاب

کنید که در صورت نیاز به 

Features آن را نصب  ،خاص

 کلیک کنید. Nextکند. بر روی 

 

 

 

 

توانید با کلیک بر در این صفحه می

مسیر ، Browse یروی دکمه

 مشخّصها را سازی فایلذخیره

 کنید.

 کلیک کنید. Nextبر روی 
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کنید، مشاهده می طور که¬همان

یید نهایی برای نصب داده شده و تأ

افزار به های این نرمتمام نیازمندی

برای  ؛درستی نصب شده است

 Installافزار بر روی نصب نرم

 کلیک کنید.

 

 

 

 

 روبرودر شکل  طور که¬همان

افزار نرم ،کنیدمشاهده می

Exchange 2016  موفّقیّتبا 

 نصب شده است.

کلیک کنید و  Finishبر روی 

 کنید. Restartحتماً سرور را 

زمان  ،شما افزارسختبه  توجّهبا 

 ر خواهد بود.نصب متغیّ
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 :Exchange 2016سرور  ییهاوّلتنظیمات 

 ی آن را انجام دهید که با کمک همیهاوّلباید تنظیمات  Exchange2016افزار بعد از نصب نرم ،در این مرحله

 کنیم.آن را بررسی می

اجرا کنید  CMDشوید و دستور زیر را در  Exchangeاین است که وارد سرور  ،دهیدین کاری که انجام میاوّل

 شود. Restartیک بار  ،IISتا سرویس 

Iisreset /noforce 

به صورت زیر عمل  باید Exchange 2016سرور  یمدیریّتبعد از اجرای دستور باال برای ورود به قسمت 

 کنید:

https://ex2016/ecp/ 

و یا نام  IPتواند آدرس باید آدرس سرور خود را وارد کنید که این آدرس می ex2016در آدرس باال به جای 

 آن باشد.

اجرا شده است که شما باید نام کاربری  مدیریّتورود به  یصفحه ،کنیدتصویر باال مشاهده میدر  طور که¬همان

 کلیک کنید. Sign inدومین وارد کنید و بعد بر روی  را نصب کردید را به همراه نام Exchangeکه با آن 
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ین کاری که بعد از وورد به اوّل

 مدیریّت یصفحه

Exchange دهید،انجام می 

افزار را این است که این نرم

برای این کار از  کنید؛ فعّال

 Serversسمت چپ بر روی 

 یکلیک کنید و بعد در صفحه

 Serversوارد تب  ،باز شده

در این صفحه و در  شوید؛

 Enterسمت راست بر روی

Product Key .کلیک کنید 

 Enter a validدر این صفحه و در قسمت

product key، افزار را که خریداریسریال نرم 

 کلیک کنید. Saveکردید را وارد و بر روی 

 

 

 

 

شود که سریال ورودی بعد از ظاهر شدن این پیام، به شما اعالم می

افزار استفاده و برای اینکه به صورت کامل از نرم است درست بوده

های کنید و یا اینکه سرویس Restartبهتر است سرور را  ،کنید

 کنید. Restartافزار را نرممربوط به این 
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 Restartها را برای اینکه سرویس ،پس

را اجرا  CMDشویم و وارد سرور می ،کنیم

 IISResetدستور ،کنیم و بعدمی

/Noforce کنیم تا سرویس را اجرا می

Exchange 2016  به صورت کامل

Restart .شود 

 مدیریّتی اگر دوباره وارد صفحه

وارد قسمت  شوید و سپس

Servers خواهید  توجّهم ،شوید

-شده است و می فعّالشد که سرور 

 کار یبا خیال راحت به ادامه توانید

 .بپردازید خویش

 

 :Exchangeدر سرور   Certificateسازیفعّال

ها در سرور یکی از مهمترین بخش

Exchange 2016 ، این است که

این سرور را  یبتوانیم گواهینامه

کنیم تا  فعّالکار  یبرای ادامه

ها بتوانند با داشتن این کالینت

گواهینامه به راحتی به سرور 

Exchange 2016  دسترسی

 یداشته باشند، برای شروع به ادامه

 کنید. توجّهکار 
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 :DNSتنظیم سرویس 

 DNSاین است که وارد سرویس  ،یا گواهینامه باید انجام دهید Certificateسازی فعّالین کاری که قبل از اوّل

 متّصل Exchange 2016و به سرور  ایجاد Autodiscoverبا نام  CNameو یک  در سرور دومین شوید

 و مورد نیاز است. است Exchangeمربوط به سرور  Cnameاین  ی کار به مشکل برنخورید؛تا در ادامه کنید

به  اجرا کنید؛را  DNS ،شوید و در جستجووارد سرور دومین 

نام دومین خود کلیک راست کنید و  بر روی روبروشکل مانند 

 را انتخاب کنید. New Alias (CNAME) یگزینه

 

 

 

 

 

نام  ، Alias nameدر این صفحه و در قسمت

Autodiscover  را وارد کنید و از قسمتFQDN  بر روی

Brwse  کلیک کنید و نام سرورExchange  خود را انتخاب

 است. روبروشکل کنید که چیزی شبیه به 

 مورد نظر ایجاد شود. Cnameکلیک کنید تا  okبر روی 
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ت این ، حاال نوببعد از انجام کار قبلی

خود را ایجاد  Certificateاست که 

 ،از سمت چپبرای این کار  کنید؛

را انتخاب کنید و  Servers یگزینه

شوید  Certificatesوارد تب  ،بعد

 کلیک کنید. + یو بر روی گزینه

 

 

 را انتخاب کنید. اوّل یگزینه ،در این صفحه

 

 

 

 

وارد  ،یک نام به دلخواه خود ،در این قسمت

 کلیک کنید. Nextو بر روی 
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در این صفحه بر روی 

Next .کلیک کنید 

 

 

 

 

 

 

در این صفحه بر روی 

Browse  کلیک کنید و

نام سرور خود را انتخاب 

کنید و بعد بر روی  okو 

Next .کلیک کنید 
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 ،در آخر لیست ،در این صفحه

 Outlook Anywhere یگزینه

کلیک  Nextرا انتخاب و بر روی 

 کنید.

 

 

 

مورد نظر خود  اطّالعات ،در این قسمت

نام شهر، کشور، سازمان و... را  را مانند

 کلیک کنید. Nextبر روی  وارد و

 

 

 

 

 مشخّصدر این صفحه باید یک آدرس 

کنید تا این سرویس در سرور 

Exchange  ذخیره شود که در این

 کنیم:آدرس زیر را وارد می ،قسمت

3isco.cert\c$\ex2016\\ 

 ، باید Ex2016در این آدرس به جای

 نام سرور خود را وارد کنید.

file://///ex2016/c$/3isco.cert
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باید در ادامه برای  Exchangeمربوط به سرور  Cدرایو  یریشهآن در  ییه و ذخیرهاوّل یبعد از ایجاد گواهینامه

 :شوید و به صورت زیر عمل کنید Exchangeوارد سرور  ،سازی کامل آنفعّال

وارد مرورگر شوید و آدرس زیر 

 را اجرا کنید:

/root/certsrv-https://dc 

 ،dc-rootدر آدرس باال به جای 

نام سرور دومین خود و یا آدرس 

IP وارد  ،آن را وارد کنید و بعد

 روبروشوید تا شکل آدرس 

در این شکل بر روی  ؛ظاهر شود

Continue .کلیک کنید 

 ،Administratorاگر با کاربر 

شده  Exchangeوارد سرور 

ما نام کاربری باشید از ش

اگر  درخواست نخواهد شد؛

نام کاربری  ،درخواست شد

Administrator  را وارد کنید

شود که باید  ظاهر روبروشکل تا 

 Reauest aبر روی

certificate .کلیک کنید 

 Advancedدر این صفحه بر روی

certificate request .کلیک کنید 

 

https://dc-root/certsrv/
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صفحه بر روی  در این

 Submit aیگزینه

certificate …  کلیک

 کنید.

 

 

در این قسمت باید فایلی را که 

 Cدر قسمت قبل در درایو 

 Notepadذخیره کردیم را با 

ات آن را به باز کنیم و محتویّ

طور کامل انتخاب و کپی 

بگیریم، بعد از این کار در 

-شده کپی میمشخّصجای 

کنیم و در قسمت 

Certificate Template ،یگزینه Web Server و بر روی  را انتخابSubmit کنیم.کلیک می 

 کلیک کنید. Yesدر این صفحه بر روی 
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 Downloadدر این صفحه بر روی

Certificate  بر روی  ینینوار پایکلیک کنید و در

Svae as  کلیک کنید و این گواهینامه را در جای

 ذخیره کنید. مشخّص

 

 

 

 ،موفّقیّتبعد از اینکه با 

را  ی قبلکارهای صفحه

 یوارد صفحه ،انجام دادید

شوید و از سمت  مدیریّت

 <<Serverوارد ،چپ

Certificate  شوید و

ی مورد نظر خود گواهینامه

برای تکمیل  را انتخاب کنید؛

 Completeکار بر روی 

 کلیک کنید.

ایجاد  باید آدرس گواهینامه را که با همدر این صفحه 

 :باشدیآدرس آن به صورت زیر م ایم را بدهیم؛کرده

\\ex2016\c$\certnew.cer 

و  Exchangeآدرس سرور  ،ex2016 ،در این آدرس

c$،  درایوC  وcertnew.cer ، ؛استنام کامل فایل ما 

 کلیک کنید. okبر روی 

file://///ex2016/c$/certnew.cer
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در این صفحه  طور که¬همان

ی گواهینامه ؛کنیدمشاهده می

یید مورد نظر به صورت کامل تأ

-این موضوع را می است؛ شده

در  Valid یتوانید با کلمه

جلوی گواهینامه مورد نظر 

 مشاهده کنید.

هایی را به در ادامه باید سرویس

-هدهیم، تا بقیّاین گواهینامه ربط 

با این  Exchangeاجزای  ی

برای این کار  گواهینامه کار کند؛

 دو بار کلیک کنید تا شکل زیر ظاهر شود. ،ایمای که ایجاد کردهبر روی گواهینامه

در این شکل شما باید در حال حاضر دو 

را انتخاب کنید و بر  IISو  SMTP یگزینه

 ،ییدکلیک کنید و اگر در هنگام تأ Save روی

 کلیک کنید. Yesای اجرا شد بر روی پنجره

 

 

چهار سرویس  ،کنیدمشاهده می طور که¬همان

 شدند. فعّالروی این گواهینامه 
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این گواهینامه را دریافت  ،ها به صورت اتوماتیکتمام کالینت ،Exchangeبعد از تعریف گواهینامه در سرور 

پس  ،شده است متّصلشما عضو دومین باشد، به خاطر اینکه به دومین  یاگر کالینتی در شبکه ،بله کنند!؛می

 دهد تا در شبکه معتبر باشند.های خود میهای خود را به کالینتگواهینامه ،سرور دومین

 :Exchangeدر  فی کاربرمعرّ

اضافه کنیم تا کاربر مورد نظر دارای ایمیل شود و  Exchangeخواهیم کاربر خود را به لیست در این بخش می

 د.گرد فعّالایمیل برای کار 

بر  اوّل یبرای شروع کار در صفحه

 یکلیک و گزینه +روی آیکون 

User Mailbox .را انتخاب کنید 

 

 

 

کردن کاربران باید بر روی در این صفحه برای اضافه 

Browse کاربر مورد  ،و در لیست باز شده کلیک کنید

 روبرونند شکل تا به ما کنید okنظر خود را انتخاب و 

کلیک  OKبعد از آن بر روی  به لیست اضافه شود؛

 ها اضافه شود.کنید تا کاربر به لیست ایمیل
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 ار مهم:یبس ینکته

 ،دکنیافزار کار مینرمین بار با این اوّلکه برای و از جمله شما، هنگامی مدیران شبکه ییکی از مشکالتی که همه

این است که اگر زمانی بخواهید 

ها یک کاربر را از لیست ایمیل

حذف کنید، به مانند شکل 

یک آیکون سطل زباله  ،روبرو

اگر چنانچه  کنید کهمشاهده می

بر روی این آیکون کلیک کنید و 

باز شده بر روی  یدر صفحه

Yes  کلیک کنید، کاربر شما به

پس مواظب باشید که اگر  حذف خواهد شد، شما Active Directoryلیست و هم ازطور کامل هم از این 

کنید که با کلیک بر خواهید کاربری را از این لیست حذف کنید در کنار آن یک خط ... سه تا نقطه مشاهده میمی

را انتخاب کنید تا کاربر فقط و فقط از لیست  disable یانید گزینهتوشما می ،شود و بعدروی آن یک منو باز می

 ، پس مواظب باشید.Active directoryحذف شود و نه از

اربر مورد نظر در ادامه برای اینکه تنظیماتی را روی ک

بر روی آن دو بار کلیک کنید  بررسی و اعمال کنید،

 Generalدر قسمت  .ظاهر شود روبروتا شکل 

کنید کاربر مورد نظر را مشاهده میتکمیلی  اطّالعات

توانید به راحتی تغییر دهید و را می اطاّلعاتکه این 

 تنظیماتی را روی آن اعمال کنید.
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، Mailbox usageدر قسمت 

 مشخّصمقدار فضا را برای کاربر 

-کرده است که به صورت پیش

ن تخصیص گیگابایت به آ 2فرض 

توان این می امّاداده شده است، 

برای این کار  مقدار را تغییر داد؛

را  Customize یزینهگ، توانمی

ت انتخاب کرد و عدد قسم

Prohibit send at  را که برای

ر داد و یا ارسال ایمیل است را تغیی

 ،ایمیل اینکه برای دریافت و ارسال

 Porhibit send andعدد

receive عددی که را تغییر داد؛ 

 issue a warningت در قسم

مقدار فضایی  ،کنیدمشاهده می

 است نوشته شده 14در قسمت آخر هم که عدد  ، اخطار ارسال خواهد شد؛است که اگر کاربر به این سقف برسد

 شود و بعدروز در سرور نگهداری می 14حذف شده توسط کاربر تا حداکثر  اطّالعاتبه این نکته اشاره دارد که 

 حذف خواهد شد که این عدد هم قابل تغییر است. به طور کامل از آن

و  Contact Informationدر قسمت 

organization کاربر را ببینید و  اطّالعاتتوانید می

آدرس ، Email Addressدر قسمت  تکمیل کنید؛

توانید این آدرس که می کنیدایمیل کاربر را مشاهده می

 ویرایش و یا حذف کنید.را 

 

 



Exchange 2016 & Skype for business 2015 – Farshid babajani 

75 
 

توانید می Mailbox featuresدر قسمت 

کنید که در  فعّالهایی را برای کاربر سرویس

بحث  هاادامه به صورت کامل روی آن

 خواهیم کرد.

هم به همین صورت در  های گزینههبقیّ

 .، مورد بررسی قرار خواهند گرفتادامه

 کلیک کنید و خارج شوید. Saveبر روی 

 

 

 :Exchange 2016به سرور   Outlookکردنمتّصل

در  نیز من ؛ان زیادی نداشتو طرفدار است بر روی ویندوز بوده گذشته تا به امروزاز  Outlookافزار نرم

افزار به سمت این نرم آشنا شدم Exchangeاز زمانی که با  کردم، امّاافزار استفاده نمیهای قبل از این نرمسال

 Exchangeاندازی کنیم و آن را به سرور افزار را با هم نصب و راهنرمخواهیم این در این قسمت می کشیده شدم.

 کنیم. متّصل

افزار را که یکی از اجزای آفیس آفیس کمک بگیرید و این نرم یتوانید از مجموعهافزار میبرای نصب این نرم

 است را انتخاب و بر روی سیستم خود نصب کنید.

 توانید از لینک زیر آن را دانلود کنید:می ،ندارید افزار را در دسترساگر این نرم

http://p30download.com/fa/entry/39455/ 

افزار را در کالینتی نصب کنید.نرم ،بعد از دانلود  

 

 

http://p30download.com/fa/entry/39455/
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ایجاد و آن را  Active Directory در با کاربری که از قبل ،برای اینکه بتوانیم از خدمات شبکه استفاده کنیم

را اجرا  Outlook یشویم و برنامهها میتعریف کردیم، وارد یکی از کالینت Exchange 2016در سرور 

 کنیم.می

مشاهده خواهید کرد،  ،ای که بعد از ورودین صفحهاوّل

 که برای شروع کار است گوییآمدی خوشصفحه

 کلیک کنید. Nextبر روی  باید

 

 

شود و از در این صفحه به شما خسته نباشید گفته می

تا تنظیم اکانت  شود که آیا مایل هستیدپرسیده میشما 

 یگزینه ،انجام شود که شما Outlookایمیل برای 

Yes  و بر روی را انتخابNext کنید.کلیک می 

 

 

 

کاربر به صورت اتوماتیک شناسایی  ،در این صفحه

شود، دلیل آن هم این است که این کالینت عضو می

سرور  و نام کاربری کاربر هم دراست دومین 

Exchange ّبرای همین به راحتی  ،فی شده استمعر

 در این قسمت شناسایی شده است.
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مربوط به  Certificate ،در این صفحه

 شود و بهسرور دومین شناسایی می

 یزیر مجموعه ،خاطر اینکه کالینت

مربوط به  Certificate ،دومین است

ریق دومین به از ط Exchangeسرور 

 و Yes. بر روی شودکالینت داده می

 کلیک کنید. Finishبر روی  سپس

 

ر: اگر چنانچه در قسمت باال برای تذکّ

کنید. )دوستانی که برای آنها خطایی  مواجه شد، باید به صورت زیر عمل برنامه با مشکل Certificateدریافت 

 .رخ نداده است، الزم نیست که عنوان زیر را پیگیری کنند(

 به کاربران در شبکه: Certificateفی دستی معرّ

یکی از  دارد؛، دو راه وجود فی کنیممورد نظر خود را به کاربران معرّ Certificate ،برای اینکه به صورت دستی

به صورت کامل  MCSE 2012، این سرویس را در کتاب است  Group Policyها استفاده از سروراین راه

ی را در خود جای داده است که با تغییر آن عملکرد این سرویس به این صورت است که تنظیمات .توضیح دادم

 .های شبکه اعمال خواهد شداین عمل بر روی کالینت ،در سرور اصلی

 :Exchange 2016مربوط به سرور  Certificate پیدا کردن – اوّل یمرحله

 ،و در قسمت جستجو شوید Exchangeوارد سرور 

 .کنید اجرا روبروبه مانند شکل را  IISسرویس 
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 در سرویس روبروشکل مانند  به

IIS  نام از سمت چپ بر روی

سرور خود کلیک کنید و در 

باز شده از لیست مورد  یصفحه

 Serverدو بار بر روی ،نظر

Certificates .کلیک کنید 

 

 

ایجاد کردید قبل  از که Certificate ،روبرودر لیست 

کنید، بر روی آن دو بار کلیک کنید تا را مشاهده می

 شکل بعد ظاهر شود.

 

 

 

کلیک  Copy to fileشوید و بر روی  Detailsاین شکل وارد تب در 

کلیک کنید و در  Nextدو بار بر روی  ،باز شده یکنید و در صفحه

 مشخّصسوم یک مسیر را برای ذخیره کردن با یک اسم دلخواه  یصفحه

کلیک  Finishکلیک کنید و در آخر هم بر روی  Nextکنید و بر روی 

 شده قرار بگیرد.مشخّص مورد نظر در محلّ Certificateتا  کنید
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 :Group Policyدر سرویس Certificateقرار دادن  –دوم  یمرحله

 Active Directoryوارد سرور  ،آماده شد Certificateبعد از اینکه 

با نام  را در قسمت جستجو Group Policyخود شوید و سرویس 

Group Policy Management .اجرا کنید 

ید، کنمشاهده می طور که¬همان

از  است؛سرویس مورد نظر اجرا شده 

سمت چپ بر روی فلش کنار نام 

بر  ،و بعددومین خود کلیک کنید 

را  Default Domain Policyروی

 انتخاب کنید.

 یگزینه ،داشته باشید توجّه

Enforced .را هم انتخاب کنید 

 

-مشخّصدر این صفحه وارد آدرس 

 یو در صفحه شوید روبرو یشده

کلیک راست کنید و  ،شدهمشخّص

 را انتخاب کنید. Import یگزینه

Computer Configuration >> 
Policies >> Windows Settingd 
>> Security Settings >>Public 
Key Policies >> Trusted Root 
Certification 
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در این صفحه  کلیک کنید؛ Nextبر روی  اوّل یدر صفحه

 کنید مشخّصمورد نظر خود را  Certificateباید آدرس 

ای استفاده کردیم که که در این آدرس از یک آدرس شبکه

Certificate  مورد نظر را از داخل سرورExchange 

مورد نظر را در  Certificateتوانید شما می صدا زدیم، امّا

کپی کنید و از این سرور  Active Directoryسرور 

 ری به آن دهید.تآدرس راحت

 Nextبعد بر روی  یکلیک کنید، در صفحه Nextبر روی 

 کلیک کنید. finishو بعد بر روی 

شوید و دستور  CMDوارد  Certificateفی بعد از معرّ

Gpupdate /force ّشبکه اعمال شود. را اجرا کنید تا تغییرات بر کل 

 در توانیدمیدیگری مربوط به سرورهای دیگر در دسترس دارید  Certificateداشته باشید که اگر  توجّهر: تذکّ

 به کاربران در شبکه اعمال شود. فی کنید تااین قسمت معرّ

به  Certificateا اگر این فی شد، امّت اتوماتیک معرّراز طریق شبکه به کاربران به صو certificateتا به اینجا 

 Exchangeبخواهید با یک سیستم خارج از شبکه از  یا اگر ،کرد؟باید چه  ،نشودفی صورت اتوماتیک معرّ

 کرد؟ استفاده کنید، چه باید

که به  ستی در کالینت مورد نظر معرّفی کنیممورد نظر را به صورت د Certificateبرای حل این مشکل باید 

 کنیم:صورت زیر عمل می

فرمان ، Searchشویم و در میها برای شروع وارد یکی از کالینت

Certmgr.msc کنیمرا اجرا می. 
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 Trusted Rootدر این صفحه وارد

Certification.. بر  شوید و بعد

کلیک راست کنید  Certificatsروی 

 را اجرا کنید. Import یو گزینه

 

 

 

کلیک کنید و در این  Nextبر روی  اوّلدر صفحه 

کنید  مشخّصمورد نظر را  Certificate آدرس ،صفحه

در صفحات بعد هم بر  کلیک کنید؛ Nextو بر روی 

کلیک کنید و در قسمت آخر هم بر روی  Nextروی 

Finish تا  کلیک کنیدCertificate  به کالینت مورد

 نظر اعمال شود.

سرور  Certificateکالینت مورد نظر دارای  ،با این کار

Exhcnage .شد 

به کاربران شبکه داده خواهد شد  Certificate Authorityط سرویس توسّ ،هاگواهینامه :گفتیم طور که¬همان

اعمال  هااین گواهینامه ها،ها و شبکهبعضی از سیستما در و دیگر نیازی نیست که مراحل باال را اجرا کنید، امّ

 شود که باید مراحل باال را اجرا کنید.نمی

 داشتید با من در تماس باشید. Certificateاگر مشکلی در بحث 

 دهیم.را ادامه می Outlookافزار بررسی نرم
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 :Outlookافزار مبحث کار با نرم یادامه

 Outlookتواند از طریق کاربر مورد نظر می ،را بررسی کردیم Outlookشدن  متّصلفی معرّ یبعد از اینکه نحوه

 د. یل، ارسال و دریافت کنایم ،برای کاربران خود

را  Outlook یبرنامه ،روبرودر شکل 

آن  fileکنید که وارد منوی مشاهده می

ی را در اطّالعات ،در این صفحه ایم؛شده

در قسمت  .دهدبه ما می accountمورد 

نام ایمیل کاربر و نوع میزبان ایمیل  ،اوّل

در قسمت  ؛کرده است مشخّصرا 
Access this account on the 

Web ،شده است مشخّص آدرس وبی 

طریق وب هم  توانند ازکه کاربران می

در قسمت آخر هم  وارد ایمیل خود شوند؛

 Outlookدر مورد کار با  است.گیگابایت   2که حجم آن شده است مشخّصحجم ایمیل برای کاربر مورد نظر 

تری وجود دارد که باید به آن بپردازیم، های مهمو مبحث است چون این مبحث ساده ،کنیمدر این کتاب بحثی نمی

 چنانچه مشکلی داشتید با من تماس بگیرید.اگر 

 :Exchangeایمیل تحت وب برای کاربران در کار با 

این سرویس به کاربران  است را بررسی کنیم؛ OWAخواهیم ایمیل تحت وب که معروف به در این قسمت می

دست  Exchangeبه امکانات ایمیل ی افزار خاصّدهد که بتوانند از طریق وب و بدون نیاز به نرماین امکان را می

 .پیدا کنند

 توانند از طریق لینک زیر وارد سرور ایمیل شوند:کاربران می ،برای شروع

//OWAExchangehttps:// 

 خود را وارد کنید. Exchangeنام سرور  ،Exchange یجای کلمه آدرس باال باید بهدر 
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مشاهده  روبرودر شکل  طور که¬همان

 Outlook، وارد سرویس وب کنیدمی

برای ورود به این سرویس باید نام  شدیم؛

د، بری را به همراه رمز عبور وارد کنیکار

 یمدیریّتدر قسمت ، داشته باشید توجّه

Exchange تغییراتی انجام داد تا توان می

کاربر فقط نام کاربری خود را وارد کند و 

که این کار  نداشته باشدنیاز به نام دومین 

 را در ادامه انجام خواهیم داد.

توانید زبان مورد می روبرو یصفحهدر 

نظر خود را که زبان فارسی هم در لیست 

زمانی را  یاست را انتخاب و منطقه

کلیک  Saveو بر روی کنید  مشخّص

 کنید.

 

 

 یصفحه ،روبرودر تصویر 

اگر  ،کنیدرا مشاهده می اوّل

از سمت چپ و باال بر روی 

شده کلیک مشخّصآیکون 

گزینه مشاهده کنید، چهار 

 ،هاکنید که این گزینهمی

شامل ایمیل، تقویم، افراد و 

ه هر کدام برای ک استکارها 

 اند.شده مشخّصی کار خاصّ
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بر روی  روبرو یصفحهبرای ارسال ایمیل در 

New .کلیک کنید 

 

 

 

توانید نام کاربر مورد می Toدر قسمت 

 اطّالعاتوارد کنید و بعد نظر خود را 

 Sendمورد نظر خود را وارد و بر روی 

در باال کلیک کنید تا ایمیل ارسال شود، 

توانید ه اگر پیوستی داشته باشید میالبتّ

 کلیک کنید. Attachبر روی 

 

 

گیری از ود به تنظیمات ایمیل و برای بهرهرای ورب

 روبروامکانات، بر روی آیکون مورد نظر در شکل 

 Optiosnکنید و در منوی باز شده بر روی  کلیک

 .کنید تا وارد تنظیمات ایمیل شوید کلیک
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کاربران  ،در این قسمت کلیک کنید؛ My accountبر روی  Generalدر این صفحه از سمت چپ از قسمت 

تکمیلی  اطّالعاتتوانند می

خود را وارد کنند، با این کار 

  Activeدر سرور اطّالعات

ثبت خواهد شد و مدیر 

تواند از این شبکه می

استفاده کند؛  اطّالعات

 change،بعدی یگزینه

theme که زیر استMy 

account  قرار دارد، این

 گزینه برای تغییر نمای

ها که با انتخاب یکی از گزینه باشدمی Keyboard shortcuts ،بعدی یگزینه ؛ایمیل شما کاربرد دارد ظاهری

 باشد؛می Outlookفرض، توانید از کلید میانبر مربوط به همان سرویس ایمیل استفاده کنید که به صورت پیشمی

توانید به طور مستقیم از سایت افزارهایی است که میاست که مربوط به نرم Manage apps ،بعدی یگزینه

های سودمند شناخته فزارها به عنوان نرم افزارامایکروسافت دریافت کنید و هم خودتان آن را ایجاد کنید، این نرم

 شوند.می

توانید مشاهده به این ایمیل را می متّصلهای موبایل که دستگاه است Mobile Deviceمربوط به  ،قسمت بعدی

 Lightدر قسمت کنید؛ مدیریّتو 

Version توانید با انتخاب تیک هم می

را برای  Lightنمای  ،مورد نظر یگزینه

 روبروکنید که در شکل  فعّالایمیل خود 

 کنید.مشاهده می

کردید و  فعّالرا  Lightاگر ورژن 

خواهید به ورژن قبلی دوباره می

 عمل روبروبه مانند شکل  ،برگردید

 کنید و از ایمیل خارج شوید.
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توانید که می Region and Time zone مانند ،هستندهای دیگری هم گزینه

 Text Messaging یگزینه کنید؛ مشخّصزمانی و کشور خود را  یمنطقه

 روی آن کار خواهیم کرد. ،سرویسی است که در ادامه

ارسال  ،ءامضاتعیین  توانید تنظیماتی مانندمی های دیگر تنظیمات ایمیلدر قسمت

توانید از آنها استفاده می که در صورت نیاز کردن کاربر و ...اتوماتیک پاسخ، مسدود 

 کنید.

 

 

 تحت وب: Outlookتغییر روش ورود کاربران به 

دهیم، به این صورت  تغییررا  Outlookتحت وب افزار خواهیم روش ورود کاربران به نرمدر این قسمت می

کردن نام کاربری خود با وارد  تنهاد ونام دومین را وارد کنحتماً  ،که دیگر نیاز نباشد کاربر قبل از نام کاربری خود

 وارد ایمیل خود شود.

 روبرودر شکل  طور که¬همان

کاربر مورد نظر  ،کنیدمشاهده می

تواند با نام کاربری نمی

sh.mohebi  وارد ایمیل خود شود

را به همراه  و حتماً باید نام دومین

، یعنی به دنام کاربری وارد کن

 .3isco\sh.mohebi صورت

 

 شویم.می Exchange 2016 یمدیریّت، وارد قسمت کنیم فعّالبرای اینکه هر دو حالت را 
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از سمت چپ بر  مدیریّت در صفحه

کلیک کنید و در  Serverروی 

باز شده بر روی تب  یصفحه

virtual directories  کلیک کنید

 یو از لیست مورد نظر گزینه

OWA  دکمهرا انتخاب و بر روی-

یا دوبار بر  کلیک کنید،ی ویرایش 

 کنید. کلیک OWA یروی گزینه

 

صفحه از سمت چپ بر روی در این 

authentication  کلیک کنید و در

 Useیگزینه ،باز شده یصفحه

forms-based 

authentication  را انتخاب کنید

ی زیر مجموعه ،دیگر یکه سه گزینه

یعنی  ،اوّلی که گزینهآن هستند 

Domain\user name،  همان

کاربران در  یروشی است که همه

 ،حال حاضر با وارد کردن نام دومین

قبل از نام کاربری وارد ایمیل خود 

 Userیشوند، گزینهمی

principal name (UPN) باید نام کاربری خود را به صورت  ،که اگر این گزینه را انتخاب کنید

User@domain.com جای به  باید د که در این قسمتیوارد کنdomain.com،  نام کامل دومین خود را

های معمولی است که کاربران ایمیل اهر ،این روش وارد نمایید. نام کاربری خود را ،USERوارد کنید و به جای 

که با است  User name onlyآخر هم  یگزینهکنند؛ از آن استفاده می Yahooو  Gmailمانند  ،عمومی

mailto:User@domain.com
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کلیک  Saveنام دومین مورد نظر خود را انتخاب کنید و بر روی  ،Browseتخاب آن باید با کلیک بر روی ان

 کنید.

شود که به شما خسته نباشید اجرا می روبروپیغام اخطار  ،با انجام کار باال

این تنظیماتی که  ارد که اگر چنانچه مایل هستید،دگوید و اعالم میمی

شوید و  Exchangeانجام دادید بر روی سرور اعمال شود، وارد سرور 

 اجرا کنید. CMDرا در  iisreset /noforceدستور 

 

شوید و دستور  Exchangeوارد سرور  ،پس

iisreset /noforce  را درCMD اجرا کنید.  

 

 

توانند با نام کاربران می، کاربا انجام 

 کاربری خود وارد ایمیل شوند.
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 :Exchange 2016ایجاد گروه در 

چندین  ها دارایباشند که هر کدام از این گروههای مختلفی در حال کار میگروه ،هاها و شرکتسازمان یدر همه

رسانی ارسال کنید، برای این کار باید العیک ایمیل اطّ ،کاربران آن گروه یعضو هستند، شاید بخواهید برای همه

 کنیم.که با هم این موضوع را بررسی می ایجاد کنید گروه

 یمدیریّتبرای شروع وارد قسمت 

Exchange  شوید و از سمت چپ

کلیک کنید و  Recipientsبر روی 

باز شده وارد تب  یدر صفحه

Group  + شوید و بر روی عالمت

 Distributionیکلیک کنید و گزینه

group .را انتخاب کنید 

 

نام گروه خود را وارد ، Nameدر این صفحه و در قسمت 

یک اسم به انگلیسی برای این گروه  ،Aliasکنید و در قسمت 

کنیم که این اسم به وارد میوارد کنید، به این علت انگلیسی 

یعنی در  ،عنوان نام ایمیل این گروه در نظر گرفته خواهد شد

ایمیلی ارسال  ،مالیرو اگر کسی بخواهد برای گروه شکل روب

ارسال کند، در  Sales@3isco.localکند باید به آدرس 

بر روی  گروه را با کلیکتوانید مدیر می Ownersقسمت 

صفحه را به  ،به لیست اضافه کنید، بعد از انجام این کار +

 پایین اسکرول کنید.

 

 

mailto:Sales@3isco.local
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کاربران خود را عضو  ،Add Membersدر پایین صفحه و در قسمت 

در  کنید؛این گروه کنید که این کار را در شکل روبرو مشاهده می

 Choose whether owner approval is required toقسمت

join the group. کنید که هر کسی عضو گروه  مشخّصتوانید می

بسته باشد و یا اینکه مدیر  ،شود یا اینکه گروه بعد از اینکه ایجاد کردید

گروه فقط توانایی اضافه کردن کاربر را داشته باشد، در حال حاضر 

 کلیک کنید. Saveرا انتخاب و بر روی  اوّل یگزینه

 

 

ایجاد گروه بر روی آن بعد از 

 یدوبار کلیک کنید تا صفحه

های روبرو ظاهر شود، گزینه

مختلفی وجود دارد که با بیشتر 

آن در زمان ایجاد گروه آشنا 

ای با نام هستید، گزینه

MailTip توانید توضیحاتی را در مورد این گروه وارد کنید که کاربر در زمان در این قسمت وجود دارد که می

 کنیم.کلیک می Saveکنیم و بر روی ایمیل آن را مشاهده کند، پس توضیحاتی را در این قسمت وارد می ارسال

در شکل روبرو مشاهده  طور که¬همان

گروه مالی را انتخاب کرده  ،کاربر ،کنیدمی

است و بعد از انتخاب توضیحاتی که در 

MailTip وارد شده است را مشاهده می-

 کند.
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 :شده های حذفایمیلن داد برگشت

 Emailخواهیم بر رویدر این قسمت می

Recover  که این روش به ما بررسی داشته باشیم

زمانی که یک ایمیل را از سرور در تا کند کمک می

آن را به ایمیل خود  دوباره ،ایمیل خود حذف کردیم

ارد ایمیل تحت وب برای این کار وبرگشت دهیم؛ 

های دریافتی خود را به از ایمیل و یکیخود شوید 

 کنید. حذف روبرومانند شکل 

 Deletedبعد از انجام کار باال از سمت چپ وارد قسمت

Items ایمیل خود را از قسمت حذف ،شوید و دوباره-

حذف کنید تا کامالً از ایمیل شما  Trashها یا همان شده

 حذف شود.

به واقع دیگر ایمیلی  ،دهیدکه شما این کار را انجام میزمانی

شود ا روشی وجود دارد که میوجود نخواهد داشت، امّ

 های حذف شده را دوباره برگرداند.ایمیل

-های حذف شده باید بر روی گزینهبرای برگشتن دادن ایمیل

 یکلیک راست کنید و گزینه Deleted Items ی

Recover deleted items .را انتخاب کنید 
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مشاهده  روبرودر شکل  طور که¬همان

قرار  ایمیل مورد نظر در لیست ،کنیدمی

دارد و برای برگشت به ایمیل باید آن را 

را  Recover یانتخاب کنید و گزینه

که در پایین صفحه قرار دارد را انتخاب 

 okباز شده بر روی  یو در صفحه

ف شده به کلیک کنید تا ایمیل حذ

ای گزینه خویش برگردد. اوّلجایگاه 

قرار دارد که با  Purgeدیگر با نام 

، OKانتخاب آن و کلیک بر روی 

های انتخاب شده برای همیشه از ایمیل

 اشته باشید.توانید به آنها دسترسی دهم حذف خواهند شد و دیگر نمی Recoveriلیست 

نکته: مطلبی که اینجا باید به آن اشاره 

های این است که این ایمیل ،کنیم

ی که قبالً مشخّصت به مدّشده حذف 

در صفحات قبل آن را بررسی کردیم 

 یدر صفحه گیرد؛ت قرار میسدر لی

 استوارد شده 14قسمتی که  ،روبرو

را مشاهده کنید، این عدد به این منظور 

روز در  14 تا اطّالعاتاست که 

مانند و باقی می Recoveriقسمت 

 ، از سرور حذف خواهند شد.بعد از آن

مربوط به قسمت  ،این صفحه

Administrator  سرور

Exchange  فی کاربر در صفحات قبل بررسی کردیم.که در قسمت معرّاست 
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Share :کردن فایل و پوشه 

 .یا به اشتراک بگذاریم Share ،یک پوشه را برای کاربران خود ،خواهیم به یاد دوران قدیمدر این بخش می

اشتراک بگذاریم روی آن برای اینکه یک پوشه را به 

را  Properties یکنیم و گزینهکلیک راست می

شویم می sharingوارد تب  ،کنیم و بعدمیانتخاب 

در  کنیم؛این تب را مشاهده می روبروکه در شکل 

بر روی  ،وجود دارد shareدو گزینه برای  ،اینجا

 کنیم.کلیک می shareیعنی  ،اوّل یگزینه

 

 

 

برای اینکه یک فایل را در این صفحه 

کاربران تحت دومین خود  یبرای همه

 یتوانید گزینهمی ،به اشتراک بگذارید

Everyone با انتخاب  را انتخاب کنید؛

ه فایل توانند بفقط میکاربران  ،این گزینه

ن را مورد نظر دسترسی داشته باشند و آ

-دریافت کنند و دیگر نمی آن را فقط

، پس تغییراتی ایجاد کنندتوانند روی آن 

با انتخاب این گروه و کلیک بر روی 

Add،  فایل مورد نظر بعد از کلیک بر

ین فایل را فقط و فقط برای وحاال اگر بخواهیم ا شودکاربران به اشتراک گذاشته می یبرای همه، shareروی 
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 findیاشتراک بگذاریم باید گزینهی به خاصّ کاربر

People کاربر مورد  ،روبروو بعد در شکل  را انتخاب

کلیک کنیم تا به  ok و بر رویرا انتخاب  نظر خویش

 لیست اضافه شود.

 

شیرین » ،کاربر مورد نظر ،در این صفحه

به  ، امّابه لیست اضافه شده است «یمحبّ

به آن  Readدسترسی  ،فرضصورت پیش

تواند فایل را است و فقط میداده شده

برای اینکه تغییراتی روی فایل  دریافت کند؛

توانید به مانند شکل بر روی ایجاد کند می

 یکنید و گزینه مورد نظر کلیک یگزینه

Read/Write  را انتخاب کنید و بعد بر

 کلیک کنید. Shareروی 

فایل مورد  ،کنیدمشاهده می طور که¬همان

شده  share ،نظر برای کاربر مورد نظر

است و برای اینکه کاربر بتواند به فایل مورد 

تواند از آدرس می ،نظر دست پیدا کند

 ،تفاده کنداس روبروشده در شکل مشخّص

 یعنی:

\\dc-root\sharefolder 

و به جای آن  است نام سرور، dc-rootکه 

 د.سرور خود را وارد کن IPد آدرس توانمی

 

file://///dc-root/sharefolder
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را اجرا  \\Root-DCاگر وارد کالینت مورد نظر شویم و آدرس 

مربوط به سرور مورد نظر  یشده shareهای کنیم، تمام پوشه

مربوط  shareFolder یپوشه ،هاآنشود که در بین می مشخّص

 تواند به آن دسترسی داشته باشد.به کاربر مورد نظر است که می

تواند در کاربر مورد نظر می ،شده Share یبعد از ورود به پوشه

، حذف کند و تغییرات فایل قرار دهد، کپی کند ،ن پوشهداخل آ

 ایجاد کند.

 

 

 یپوشه ،برای اینکه در کالینت خود

Share خود را در یشدهMy 

computer  به صورت یک درایو

Map  کنید باید درMy Computer 

 Add aیکلیک راست کنید و گزینه

network location .را انتخاب کنید 

 

 ،دوم یکلیک کنید و در صفحه Nextبر روی  اوّل یدر صفحه

در این کلیک کنید؛  Nextمورد نظر را انتخاب و بر روی  یهگزین

 توجّهشده را وارد کنید که اگر  Share یصفحه باید آدرس پوشه

سرور مورد نظر را وارد کردیم،  IPآدرس  ،DC-Rootکنید به جای 

 یکلیک کنید تا گزینه Finishو  Nextبعد از این کار بر روی 

 ایجاد شود. My Computerمورد نظر در 

file://///DC-Root
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 گذاری فایل به صورت مخفی:به اشتراک

صورت مخفی با یک یا چند کاربر به اشتراک شاید زمانی پیش بیاید که شما نیاز داشته باشید که یک پوشه را به 

 این کار به صورت زیر عمل کنید: برای انجام ید،بگذار

روی فایل مورد نظر به مانند قبل کلیک 

 Properties یراست کنید و گزینه

 sharingرا انتخاب کنید و وارد تب 

در این قسمت بر روی  شوید؛

Advanced sharing  کلیک کنید تا

در این قسمت  ؛ظاهر شود روبروشکل 

کرده  Shareاین پوشه را  ،از قبل اگر

 Share this folderقسمت  ،باشید

ن را آد تیک که بای انتخاب شده است

کلیک کنید تا  ok بردارید و بر روی

share  برای این پوشه حذف شود و

 ،share nameرا انتخاب کنید و در قسمت  Share this folder یصفحه شوید، دوباره گزینهدوباره وارد این 

خواهید در نظر بگیرید را وارد نام دلخواه خود را که برای این پوشه می

استفاده کنید تا این پوشه برای کاربران  $حتماً از  ،کنید و در آخر اسم خود

ی دسترسی دیگر قابل مشاهده نباشد، برای اینکه این پوشه را به کاربر خاصّ

ظاهر  روبروکلیک کنید تا شکل  Permissions یروی گزینهبر  ،بدهید

کلیک کنید و کاربر مورد نظر خود را   Addدر این تصویر بر روی ؛شود

 Full Control یین آن اگر گزینهیبه لیست اضافه کنید و در قسمت پا

 را انتخاب کنید به کاربر دسترسی کامل خواهید داد.

 Share ،کلیک کنید تا فایل مورد نظر برای کاربر مورد نظر ما okبر روی 

 شود.
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 شده دست پیدا کنیم باید به این صورت عمل کنیم: Shareبرای اینکه به این فایل  ،داشته باشید توجّه

$Share\Servername\\ 

هم باید نام  shareسرور خود را وارد کنید و در قسمت  IPباید نام و یا  Servernameدر دستور باال به جای 

 ،شده Shareکاربر مورد نظر به صورت مخفی به فایل  ،شده خود را وارد کنید، بعد از این کار share یپوشه

 کند.دست پیدا می

باید به صورت زیر عمل ده است ش shareهایی )مخفی و نمایان( چه پوشه ،در یک سرور برای اینکه بفهمید

 :کنید

 شوید و دستور زیر را اجرا کنید: Searchوارد 

fsmgmt.msc 

 

در تصویر  طور کههمان

کنید مشاهده می روبرو

از سمت چپ بر روی 

Shares  کلیک کردیم و

 Shareهای تمام پوشه

شده  مشخّص ،شده

 یتوانیم همهمیاست که 

نها را کنترل کنیم و یا آ

نداشتن  در صورت نیاز

 shareهای به این فایل

 .را حذف کنیم آنها ،شده

Share  کردن پوشه

 .بعد کاربرد دارد یبرای عنوان صفحه

file://///Servername/Share$
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 :Exchangeاز سرور Backupگرفتن 

بندی اندازی کنیم و بعد با یک زمانراه Exchangeرا روی سرور  Backupسرویس  ،خواهیمدر این مبحث می

نیم از بتوا ،اطّالعاته کنیم تا در موقع از بین رفتن تهیّ Backupیک  ،Exchangeسرور  اطّالعاتاز  مشخّص

آن را به روش زیر نصب  داریم که باید Windows Backupاستفاده کنیم، برای شروع کار نیاز به سرویس آن 

 کنیم:

را  PowerShellوارد جستجو شوید و  Exchangeدر سرور 

 جستجو و اجرا کنید.

 

 

 

 

 Install-WindowsFeatureدستور

Windows-Server-Backup  را به

اجرا کنید تا سرویس  روبرومانند شکل 

Backup شود. بر روی سرور نصب 

 

 Backupوارد جستجو شوید و سرویس  ،بعد از نصب سرویس

 اجرا کنید. روبرورا به مانند شکل 
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بر روی  روبروشکل بعد از اجرای سرویس به مانند 

Local Backup یلیک راست کنید و گزینهک 

Backup Schedule… ین ا ؛را انتخاب کنید

 .است Backupبندی اجرای گزینه برای زمان

 

 

 

کلیک کنید و در این  Nextبر روی  اوّل یدر صفحه

 Nextرا انتخاب و بر روی  custom یگزینه ،صفحه

 کلیک کنید.

 

 

 

 

 کلیک کنید. Add Itemsدر این صفحه بر روی 
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 در این صفحه وارد آدرس زیر شوید:

C:\Program Files\Microsoft\Exchange 

Server\V15 

را  Mailbox یتیک گزینه ،به این آدرس بعد از ورود

 کلیک کنید. OKانتخاب و بر روی 

 

 عملیّاتکنید که  مشخّصاین صفحه باید در 

Backup که در  انجام شود روزدر چه ساعت شبانه

ه با البتّ شده است، مشخّصشب  11ساعت  ،اینجا

 Move than time once a day یانتخاب گزینه

در  Backup عملیّاتکنید که  مشخّصتوانید می

 شود. انجامروز های مختلف شبانهساعت

 کلیک کنید. Nextبر روی 

  

را  اطّالعات یذخیرهدر این قسمت باید روش 

و یا  خواهید در سرور انجام دهیدکنید که می مشخّص

که ما در  شدهگذاریاینکه در یک پوشه به اشتراک

 Bacup to a shared networkیگزینه ،اینجا

folder در یک سرور  اطّالعاتکنیم تا را انتخاب می

دیگر به صورت اشتراکی ذخیره شود، مثالً اگر یک 

را ها  Backتوانید تمام فایل سرور داشته باشید می

 در این سرور ذخیره کنید.

 کلیک کنید. Nextبر روی 



Exchange 2016 & Skype for business 2015 – Farshid babajani 

101 
 

مسیر فولدر ، Locationدر این صفحه و در قسمت 

share و بر روی  کنید مشخّصخود را  یشدهNext 

نام کاربری را  ،شودای که باز میدرصفحه کلیک کنید؛

های الزم به سرور مورد نظر را وارد کنید که دسترسی

 داشته باشد.

 

 

 

 

 

کلیک کنید تا  Finishدر این صفحه هم بر روی 

 مورد نظر ایجاد شود. Backupد و شو ok اطّالعات

 

 

 

 

 Backup ،کنیدمشاهده می طور که¬همان

و در زمان  است مورد نظر ایجاد شده

سرور  Databaseشده از مشخّص

Exchange، ّکند.ه میپشتیبان تهی 
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 به مکان جدید: Exchangeانتقال دیتابیس سرور 

است که  Databaseدارای یک یا چند  ،Exchangeیک سرور  ،در قسمت قبل بررسی کردیم طور که¬همان

قرار دارند و با ایجاد مشکل  ها DataBaseدر این  اطّالعاتگیرند و تمام شده قرار میمشخّصدر یک مکان 

در  را از دست خواهیم داد. Exchangeسرور  ،با مشکل مواجه خواهد شد و در نتیجه DataBase ،ککوچ

آن را پیدا کنیم و بعد با کمال داشته باشیم و مکان مورد نظر  DataBaseخواهیم تحلیلی بر این قسمت می

 تر انتقال دهیم.مش آن را به مکان بهتر و امنآرا

سرور  یمدیریّتاگر وارد قسمت 

Exchange  شوید و از سمت چپ

کلیک کنید و بعد  Serverبر روی 

-شوید، می Databasesوارد تب 

را  فعّالتوانید دیتابیس موجود و 

د، مکان این دیتابیس به مشاهده کنی

 یفرض در ریشهصورت پیش

 دهیم.را به محل دیگر انتقال می سبا هم این دیتابی ، قرار دارد؛باشدمی Cدرایو  ،بیشترویندوز که 

 ،شوید و در قسمت جستجو Exchange 2016وارد سرور 

 را اجرا کنید. Exchange Management shellسرویس 
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 زیر را وارد کنید: دستور ،خط فرماندر 

Get-MailboxDatabase –Server Ex2016 | fl Name,EdbFilePath,LogFolderPath 

 فشار دهید. Enterخود را وارد کنید و بر روی  Exchangeنام سرور ، Ex2016شما به جای  ،در دستور باال

 

ما شکنید، دستور باال به درستی اجرا شده است که دو مسیر را برای در شکل باال مشاهده می طور که¬همان

 ر زیر قرار دارد:یکه در مس استما ش Databaseمسیر  ،که این مسیر Edbfilepathکرده است، یکی  مشخّص

C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Mailbox\Mailbox Database 

1872775801\ 

که در مسیر زیر  استنظر  دکه مربوط به رویدادهای دیتابیس مور است LogFolderPathمسیر دیگر با عنوان 

 قرار دارد:

C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Mailbox\Mailbox Database 

1872775801 

را به مسیری  اطّالعاتخواهیم این که در ادامه می قرار دارند Cکه در درایو  شما دو مسیر دارید ،با این حساب

ما هم از دست نرود و بتوانیم دوباره  اطّالعات ،ارسال کنیم تا در صورت از دست رفتن ویندوز Cبه غیر از درایو 

 ز آنها استفاده کنیم.ا

 کنید. بعد را وارد یدستورات صفحه، Exchange Management Shellبرای شروع در همان 
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 :است به صورت زیر Logدستور انتقال دیتابیس و 

Move-DatabasePath "نام دیتابیس" -EDBFilePath E:\EXDatabases\"نام دیتابیس"\"نام پوشه" 

-LogFolderPath E:\EXDatabases\" دیتابیس ینام پوشه " 

 ،شکل دومامّا  ،است که با هم انجام دادیم اوّلکنید که یکی مربوط به دستور دو شکل را مشاهده می ،در باال

که باید  است دیتابیس شما نام ،شدهمشخّصمستطیل جایی که  ،اوّلکه در شکل است  سمربوط به انتقال دیتابی

 کند:وارد کنید، پس دستور باال به صورت زیر تغییر می ،بیان کردیمآن را در دستوری که در باال 

Move-DatabasePath "Mailbox Database 1872775801" -EDBFilePath 

E:\EXDatabases\"Mailbox Database 1872775801"\"Mailbox Database 

1872775801.edb" -LogFolderPath E:\EXDatabases\"Mailbox Database 

1872775801" 

را در آخر  edbحتماً پسوند است، شده  مشخّصسوم که با رنگ قرمز  سداشته باشید در نام دیتابی توجّهفقط 

 آن قرار دهید.
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این کار را دوبار انجام دهید،  کنید؛ Enterرا وارد و  Y یکلمه ،بعد از اینکه دستور را اجرا کردید باالتصویر در 

 را وارد کنید. Aیا اینکه یک بار 

 کرد که مسیر تغییر کرده است. مشاهده خواهید ،را دوباره اجرا کنید باالدستور  ،اگر بعد از انتقال
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 :database availability groupsت بررسی قابلیّ

بیشتر ت که این قابلیّ بحث کنیم؛ database availability groupsت خواهیم در مورد قابلیّدر این مبحث می

کند که مثالً ت به شما کمک میاین قابلیّ اربرد دارد؛ک ،ر باشندهایی که باید تمام سرورها در حال کادر سازمان

 ری روی شبکه نخواهد گذاشت.، تأثیادن سرورکار افتاز سرور دو شروع به کار کند و  ،افتاداگر سرور یک از کار 

که بتواند نقش  File Serverسرور  و یک Echangeنیاز به سه سرور داریم، یعنی دو سرور  ،کار برای شروع

 کند. فعّالبتواند سرور دیگر را  ،میانجی را بازی کند و در صورت قطع شدن یکی از سرورها

Exchange 1 Exchange 2

File Server

 

شده است که در حال حاضر یک سرور  مشخّصکنید، سه سرور در شکل باال مشاهده می طور که¬همان

Exchnage1  را در اختیار داریم و در ادامه باید یک سرورExchnage  و یک سرورFile Server ایجاد کنیم. 

 دوم: Exchange سرور نصب – اوّل یمرحله

ت قابلیّخواهیم است که می Exchange2سرور دوم ما با نام و  Ex2016سرور اصلی ما با نام  ،در این کتاب

database availability groups  کنیم. فعّالرا 
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آن این  یاست و هیچ تفاوتی ندارد و تنها نکته اوّلدوم به مانند سرور  Exchangeنصب  ،داشته باشید توجّه

 با دستور زیر: Organizationکنید که هنگام تعریف  توجّهدوم باید  Exchangeدر هنگام نصب که است 

Setup /PrepareAD /OrganizationName:Exchange2016 

/IAcceptExchangeServerLicenseTerms 

 با خطا مواجه خواهید شد.در غیر این صورت  ،یکی باشد ،برای هر دو سرور 2016Exchangeنام 

 .با من در تماس باشید ،یداه، اگر چنانچه با خطایی مواجه شداست کار هم به همان صورت قبلی یادامه

 سازی کنید.فعّال ،باید آن را به مانند قبل Exchange 2016بعد از نصب سرور دوم 

شوید،  Exchange مدیریّت یوارد صفحه

ای است که مربوط این صفحه همان صفحه

بعد از  است؛ Exchange اوّلبه سرور 

شوید که به  Serversوارد قسمت  ،ورود

سرور جدیدی را مشاهده  ،روبرومانند شکل 

سرور اضافه  ه در اینجا سهخواهید کرد، البتّ

که ما فقط با دو سرور آن کار است شده 

بر روی سرور جدید با نام  ؛کنیممی

Exchnage2 و از سمت راست بر روی  کنیمکلیک می

Enter Product Key کنیم.کلیک می 

را وارد  افزارسریال نرم ،در این صفحه به مانند سرور قبلی

 کنیم تا سریال اعمال شود.کلیک می Saveکنیم و بر روی می
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 پشتیبان از دیتابیس: یگرفتن یک نسخه - دومی مرحله

از دست  اطاّلعات ، حتماًکه اگر با مشکل مواجه شود استهمان دیتابیس آن ، Exchangeببینید مهمترین بخش 

خواهیم یک می در این بخش، Exchnageت برای اندازی این قابلیّقبل از راه و قابل بازیابی نیست؛خواهد رفت 

 کنید. توجّهمطلب  یکپی از هر دو دیتابیس داشته باشیم، برای این کار به ادامه

شوید و بعد وارد تب  Serversوارد 

Databases در این قسمت  شوید؛

س یتا دیتاب دو، روبروبه مانند شکل 

کنید که مربوط به را مشاهده می فعّال

که برای  است Exchangeدو سرور 

 +ایجاد پشتیبان باید بر روی آیکون 

 کلیک کنید.

 

 Mailboxشکل و در قسمتدر این 

database ،س خود را به دلخواه وارد ینام دیتاب

با کلیک بر روی  Serverکنید و در قسمت 

Browse،  در  کنید. را انتخاب اوّلنام سرور

توانید شما می، Database File pathقسمت 

کنید که  مشخّصرا  اطّالعاتشدن مسیر ذخیره

 Logس و قسمتیبرای دیتاب ،اوّلقسمت 

folderشدن ، برای ذخیرهLog  مربوط به این

 یتیک گزینه ،در قسمت آخر هم دیتابیس است؛

Mount this database  را بردارید و بر روی

Save .کلیک کنید 
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سازی باید دقیقاً  ذخیرهاین محلّ ،داشته باشید توجّهکنید، می مشخّصذخیره را  محلّ ،که شمازمانیمهم:  ینکته

انتخاب شده است که  Ex2016سرور  ،مثالً در شکل قبل خاب کردید؛تباشد که در باالی آن انهمان سروری در 

 سازی انتخاب شده است.ذخیره به عنوان محلّ Fدرایو  ،و به خاطر همین استموجود  Fدرایو  ،در این سرور

-مشاهده می روبرودر شکل  طور که¬همان

به همراه  Fدیتابیس مورد نظر در درایو  ،کنید

ذخیره شده است، به همین  Log یپوشه

 زیبایی.

 

هم به مانند  Exchangeبرای دیتابیس سرور دوم 

- ذخیرهبا این تفاوت که باید محلّ ،کنیدقبل عمل 

سازی آن را دقیقاً با درایو مورد نظر در سرور دوم 

کنید و  مشخّصاست،  Exchange2که در اینجا 

 .کلیک کنید Saveبر روی 

 

 

 

 

 

دیتابیس دوم  ،کنیدمشاهده می طور که¬همان

 کپی شد. موفّقیّتدر سرور دوم با 
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دیتابیس ایجاد  4 ،روبرودر شکل 

تا از آنها در حال  شده است که دو

تای  و دو Mountedکار و 

 هستند. Dismounted ،دیگر

، یک کپی سوم یپس در مرحله

گرفته  کامل از هر دو دیتابیس

-که در موقع نیاز میاست شده 

 توانیم از آنها استفاده کنیم.

 :File Serverنصب  - سوم یمرحله

برای این کار  2008یک ویندوز سرور  ،که در این کتاب ید یک ویندوز سرور جدید ایجاد کنیمدر این قسمت با

باید سرویس و عضو دومین شدن،  2008و کانفیگ سرور  بعد از نصب عضو دومین کردیم کهآن را  ایجاد و

File Server کنیم فعّالا به مانند زیر برای آن ر. 

 .به مشکل بر نخورید کار یسرورها را خاموش کنید تا در ادامه یمربوط به همه یها: تمام فایروالمهم ینکته

شوید و  2008وارد ویندوز سرور 

Server Manager  را اجرا کنید و

بر  ،روبرو یباز شده یدر صفحه

و  کلیک کنید Add rolesروی 

Role  مربوط بهFile server  را

کلیک کنید  Nextانتخاب و بر روی 

و بعد سرور را را نصب کنید  ruleو 

Restart .کنید 

یا  2012توانید از سرور ه میالبتّ

 هم استفاده کنید. 2016
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به  2008دسترسی کامل به سرور ، Exchnage Trusted Subsystemخواهیم به گروه در این قسمت می

 دهیم، برای این کار به مانند زیر عمل کنید: Localصورت 

 Local Users and،شوید و در جستجو وارد آن ،2008ویندوز  یبعد از اجرا

Groups .را اجرا کنید 

 

 

 

وارد  ،در این صفحه از سمت چپ

Groups  گروه شوید و بر روی

Administrators،  دوبار کلیک

در  باز شود؛ باالیی یکنید تا صفحه

کلیک کنید  Addاین صفحه بر روی 

 مشخّصو گروهی که در تصویر 

را به لیست اضافه کنید و  است شده

 کلیک کنید. OKبر روی 

 

وارد سرور  ،بعد از انجام کار باال

 را اجرا کنید. Active Directory Users and Computersدومین خود شوید و 

پیش  ،تا مشکلی در ادامه دهیم File Serverدسترسی کامل به را  Exchangeخواهیم سرور در این قسمت می

 نیاید.
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 Active Directory Users andاز ورود به سرویسبعد 

Computers،  وارد منویView یشوید و گزینه 

Advanced Features تکمیلی  اطّالعاتتا  را انتخاب کنید

 نمایان شود.

 

 

 

 ،از سمت چپ روبرومانند شکل به 

شوید و  Computersوارد قسمت 

که  File Server ،بر روی کامپیوتر

 است را FS-DAGنام آن در اینجا 

 یکلیک راست و گزینه

Properties .را انتخاب کنید 

 

 

کلیک  Addشوید و بر روی  Securityوارد تب  ،باز شده یدر صفحه

 کنید.
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زیری آن بر روی  یدر این شکل و در صفحه

Object Types یکلیک کنید و در صفحه 

را انتخاب  Computers یگزینه ،باالیی آن

نام سرور  ،کلیک کنید و بعد OKو بر روی 

Exchnage  اصلی را انتخاب وok  کنید تا به

 لیست اضافه شود.

 

 

 

نام سرور مورد  ،کنیدمشاهده می طور که¬همان

نظر به لیست اضافه شده است، آن را انتخاب 

و در ستون  Permissionsکنید و در قسمت 

Allow ،یگزینه Full Control را انتخاب و 

 کلیک کنید. OKبر روی 

همین کار را برای سرور دوم : ی مهمنکته

Exchnage  انجام دهید تا هر دو سرور هم

Exchnage  بهFile Server  دسترسی کامل

 داشته باشند.
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 یصفحهبعد از انجام تنظیمات 

 یمدیریّتقسمت وارد  ،قبل

Exchange  شوید و از سمت

کلیک  Serversچپ بر روی 

وارد  ،کنید و بعد

 database availabilityتب

groups شوید و بر روی 

 کلیک کنید. +آیکون 

 

، Nameدر این صفحه و در قسمت 

در  نام دلخواه خود را وارد کنید؛

 Fileنام ،Witness Serverقسمت 

Server را وارد کنید که در این کتاب، 

در قسمت  است؛ FS-DAGنام آن 

Witness directory آدرسی را ،

 Fileدر اطّالعاتکردن برای ذخیره

Server این  ، یعنیکنید مشخّص

است،  File Serverمربوط به  ،آدرس

بر روی  اطّالعاتبعد از وارد کردن 

Save .کلیک کنید 
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 روبرودر شکل  طور که¬همان

 Database ،کنیدمشاهده می

مورد نظر ایجاد شده است و در 

ایجاد  Database ،کار یادامه

 شده را انتخاب و بر روی

 Manage DAGآیکون

MemberShip .کلیک کنید 

 

 

بر روی عالمت +  بتداا ،در این صفحه

ی آن ظاهر باالی یکلیک کنید تا صفحه

های خود نام سرور ،در این صفحهشود،؛ 

کلیک  Addو بعد بر روی  را انتخاب کنید

به  ین آندر پای روبروکنید تا مانند شکل 

 کلیک okلیست اضافه شود و بعد بر روی 

 کنید.
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به  Exchangeدو سرور  ،کنیدمی مشاهده طور که¬همان

یید نهایی و اتمام کار بر لیست اضافه شده است و برای تأ

بین این دو  ،مورد نظر اطّالعاتتا  کلیک کنید Saveروی 

که آدرس آن را در قسمت قبل وارد  File Serverسرور در 

 ( ذخیره شود.c:\DAGServerکردید )

 در حال کار...

 

 

 

 

قسمت بر روی هر در این 

، Exchangeدو سرور 

 database تقابلیّ

availability groups 
 شده است. فعّال

 

 

 

های که باید از دیتابیسشود باال اضافه می یدر صفحه Databaseای به قسمت بعد از انجام کار باال، گزینه

 .کنیممی توجّه بعد یه کنیم که برای درک بهتر این موضوع به صفحهیک کپی تهیّ ،موجود
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شوید و در لیست  Databaseوارد تب 

Database دیتابیس اصلی را  ،های خود

قسمت ابزار بر روی سه  و درکنید انتخاب 

نقطه ... کلیک و در منوی باز شده بر روی 

Add database copy .کلیک کنید 

 

 

 

کلیک و  Browseاین صفحه بر روی در 

سرور مورد نظر را از لیست انتخاب کنید و 

، کلیک کنید، بعد از این کار Saveبر روی 

یک نسخه از دیتابیس در سرور دوم ایجاد 

 کند.می

دقیقاً همین کار را باید برای سرور دوم 

Exchange .انجام دهید 

 

سرور دوم را هم انتخاب و  ،قسمتدر این 

 Add database،در منوی مورد نظر

Copy  انتخاب کنید و به مانند شکل قبلرا، 

کلیک  Saveدیتابیس را انتخاب و بر روی 

سرور  بین سکپی دیتابی عملیّاتتا  کنید

 انجام شود.

 کنیم. فعّال را Exchangeدر  database availability groupsت قابلیّ با این کار توانستیم
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 ارسال ایمیل به خارج از شبکه )اینترنت(:

 ،ر از ایمیل داخلی شبکهغی ی،خواهیم تنظیماتی انجام دهیم تا کاربر بتواند ایمیل خود را به ایمیلدر این قسمت می

 .ارسال کند میلمانند یاهو و جی

 Mail Flowشوید و از سمت چپ بر روی  Exchange 2016 یمدیریّت یوارد صفحه ،عکس زیربه مانند 

جدید  ruleکلیک کنید و بعد برای ایجاد  Send Connectorsباز شده بر روی تب  یکلیک کنید و در صفحه

 کلیک کنید. +بر روی آیکون 

خود وارد  Ruleیک نام برای  ،در این صفحه

 Internet یگزینه ،Typeکنید و از قسمت 

 لیک کنید.ک Nextرا انتخاب و بر روی 
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را  MX Record یگزینه ،در این صفحه

 کلیک کنید. Nextانتخاب و بر روی 

 

 

 

 

 

 

که ایمیل به  کنید مشخّصدر این صفحه باید 

که  ر خارج از شبکه ارسال شودچه آدرسی د

کلیک  +بر روی آیکون  باید برای این کار

 کنید.

 

 

 

 

 Full Qualifiedدر این صفحه و در قسمت

Domain Name ،وارد  * با آدرس مورد نظر را

آدرسی را در ایمیل خود  کنید تا کاربر بتواند هر

 Nextو بعد بر روی  Saveبر روی  وارد کند؛

 کلیک کنید.
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در این صفحه بر روی + کلیک کنید و 

خود را به لیست  Exchangeسرور 

کلیک کنید  Finishاضافه کنید و بر روی 

 مورد نظر ایجاد شود. Ruleتا 

تواند از طریق کاربر می ،با این کار

Exchange  به آدرسی در خارج از

 ایمیل ارسال کند. ،شبکه

 

 

 ruleکنید، مشاهده می طور که¬همان

مورد نظر ایجاد شده است، خوب به 

در قسمت  ؛نگاه کنید روبروشکل 

ایمیل  ارسال یحداکثر اندازه ،اتجزئیّ

مگابایت به صورت  35، برای کاربر

فرض در نظر گرفته شده است که پیش

کلیک  مدادبرای تغییر آن بر روی آیکون 

 کنید.

توانید ین میو از قسمت پای Generalدز قسمت 

 کنید. مشخّصایمیل را  یحداکثر اندازه

 ،داخلی یاینکه به سروری خارج از شبکه نکته: برای

 ایمیل ارسال کنید به اینترنت نیاز دارید.
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 :Exchange 2016در  Forwardingایمیل 

های خارجی های داخلی کاربران را به ایمیلایمیل توانید،که شما می ها استگزینهترینیکی از مهمترین و کاربردی

کاربران تمایل  ،سرور داخلی در شبکه راه انداختید Exchangeکه یک ید زمانیمطمئن باش نید؛ک forward ،نهاآ

میل ایمیل خارجی خودشان را مانند جی ایمیل تحت وب داخلی ندارند و دوست دارند زیادی برای چک کردن

شود داخلی ارسال می یآنها در شبکه یک نسخه از ایمیلی که برای بهترین کار این است که و یاهو و... چک کنند.

 دهیم.را انجام می جی آنها هم ارسال شود که با هم این کاره ایمیل خارب

از طریق  اوّله در قسمت که البتّ کنید فعّالت را این قابلیّتوانید هم میطور معمول و به صورت گرافیکی به 

Powershell ،دهیم.این کار را انجام می 

 Exchangeخواهیم حالترا اجرا کنیم، می Exchangeسرور  بهمربوط  Powershellقبل از اینکه 

Powershell  را رویPowershell مربوط به ویندوز اجرا کنیم، یعنی دیگر نیاز نباشد حتماً ازExchange 

Management Shell  استفاده کنید، برای این کار وارد سرورExchange  شوید وPowerShell  را اجرا

 کنید: و دستور زیر را در آن اجراکنید 

Add-PSsnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.E2010 

 

 

 

 

 

-Getکه با دستور است ویندوز اجرا شده  Powershellدستور باال در  ،کنیدمشاهده می طور که¬همان

Mailbox فهمیدیم که دستورات Exchange  بر رویPowershell کند.ویندوز هم کار می 
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 دستور زیر را اجرا کنید:، Powershellبرای شروع در 

 :تعریف ایمیل خارجی - اوّلی مرحله

New-MailContact -Name "babajani" -ExternalEmailAddress "farshid_babajani@live.com" 

خواهید برای آن یک نام به دلخواه خود قرار دهید، مثالً نام کاربری که می، babajaniدر دستور باال به جای 

باید ایمیل کاربر مورد نظر  farshid_babajani@live.comایمیل خارجی تعریف کنید و بعد به جای ایمیل 

 خود را وارد کنید.

 

 شده است. ایجاد موفّقیّتایمیل خارجی مورد نظر با  ،کنیددر شکل باال مشاهده می طور که¬همان

 :کردن ایمیل داخلی به خارجی متّصل -ی دوم مرحله

که یک کنیم تا زمانی متّصلایجاد کردیم را به ایمیل داخلی  اوّل یدر این مرحله باید ایمیل خارجی که در مرحله

انتقال داده میل خارجی کاربر یک نسخه هم از آن ایمیل به آدرس ای ،ایمیل برای کاربر مورد نظر ارسال شده است

 دستور زیر را وارد کنید:، PowerShellدر  شود.

Set-Mailbox -Identity "f-babajani" -ForwardingAddress "farshid_babajani@live.com" -

DeliverToMailboxAndForward $true 

ود ایجاد کردید را وارد کنید و به شما باید نام کاربری را که در دومین خ، f-babajaniدستور باال به جای در 

وارد  را وارد کردید اوّل ینام ایمیل کاربر مورد نظر را که در مرحله، farshid_babajani@live.comجای 

دهیم اجازه می به این ایمیل DeliverToMailboxAndForward $trueدستور با دستور  یکنید، در ادامه

 شود. Forward ،ن به ایمیل خارجیهای آکه ایمیل

mailto:farshid_babajani@live.com
mailto:farshid_babajani@live.com


Exchange 2016 & Skype for business 2015 – Farshid babajani 

123 
 

 اجرا شده است. کنید، دستور مورد نظر به درستیدر شکل باال مشاهده می طور که¬همان

 کنیم:عمل می ببینیم چه تغییراتی ایجاد شده است به صورت زیر Exchange یمدیریّتقسمت ال برای اینکه در حا

 یمدیریّتدر قسمت 

Exchange 2016 ،

وارد قسمت 

Recipients  شوید و

باز شده بر  یدر صفحه

 contactsروی تب 

طور ¬همانکلیک کنید، 

 ،کنیدمشاهده می که

 کنید.نظر آن را که در قسمت باال ایجاد کردیم را مشاهده می و ایمیل مورد babajaniآدرسی با نام 

-ه از این طریق هم میالبتّ

توانید آدرس خارجی 

کاربر مورد نظر خود را 

ایجاد کنید، با کلیک بر 

و انتخاب  +روی آیکون 

 Mail یگزینه

Contact، توانید این می

 کار را انجام دهید.
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 ،aliasنام کاربر خود را وارد کنید و در قسمت  ،در این صفحه

این نامی است که در لیست  را وارد کنید،نام کامل کاربر خود 

 External Email تدر قسم شود؛ایش داده مینم

address  باید آدرس خارجی ایمیل کاربر مورد نظر را وارد

 کلیک کنید. Saveو بر روی 

 

 

 

 

را  برای اینکه آدرس خارجی

به کاربر مورد نظر تخصیص 

باید وارد تب  دهید

Mailboxes  شوید و کاربر

مورد نظر خود را از لیست 

آیکون انتخاب و بر روی 

 ویرایش کلیک کنید.

 Mailboxاز سمت چپ بر روی روبرودر قسمت 

Features باز شده به  یکلیک کنید و در صفحه

 Viewمراجعه کنید و بر روی Mail Flowقسمت 

Details .کلیک کنید 
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تیک ، Forwardingکردن  فعّالدر این صفحه هم برای 

را انتخاب و بعد بر روی  Enable Forwarding یگزینه

Browse  کلیک کنید وContact  مورد نظر را که در باال

تیک زیری آن را هم  ،ایجاد کردید را انتخاب کنید و بعد

کلیک کنید تا  Saveو بعد بر روی   OKانتخاب و بر روی

 شود. ت برای این کاربر انتخاباین قابلیّ

ایمیلی  ،ن شبکهاگر برای این کاربر در درو ،بعد از این کار

ارسال شود، یک نسخه از آن ایمیل برای ایمیل خارجی 

 کاربر هم ارسال خواهد شد.

 

 

، ایمیل برای کاربران خود در خارج از شبکه IP Publicشما از طریق  اگر کنید که توجّهمهم: به این مورد  ینکته

 Inboxشود که باید آن را به یا هرزنامه ایمیل مورد نظر می Spamایمیل وارد قسمت ارسال کنید، مطمئن باشید، 

 نیازی به این کار نیست. ،کنیدا اگر از دومین در شبکه خود استفاده میخود انتقال دهید، امّ

 :Exchange 2016در  Address Bookایجاد 

، وارد Address Listایجاد برای 

 شوید Exchange یمدیریّتقسمت 

چپ بر روی  و از سمت

Organization  کلیک کنید و در

وارد تب  ،باز شده یصفحه

Address List  شوید و بر روی

 کلیک کنید. +آیکون 
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خود  addressListنام  ،Nameقسمت در 

 Onlyیگزینه ،را به دلخواه وارد کنید و بعد

the following recipient types  را

و چهارم را  اوّل یانتخاب کنید و گزینه

انتخاب کنید، با این کار فقط و فقط ایمیل 

-نمایش داده می داخلی و خارجی به کاربر

شود، برای اینکه این موضوع را مشاهده کنید 

 Preview recipientsتوانید بر رویمی

the address list includes ین در پای

 صفحه کلیک کنید.

 کلیک کنید. Saveبر روی 

باید به مانند  Address Listبعد از ایجاد 

کلیک کنید تا  Updateبر روی  روبروشکل 

لیست مورد نظر آپدیت شود و کاربران بتوانند 

مورد نظر دسترسی داشته  Address Listبه 

 باشند.

 

وارد ایمیل کاربری خود شوید  ،باال عملیّاتانجام بعد از 

مورد نظر کلیک  و از سمت چپ و باال بر روی آیکون

 را انتخاب کنید. People یکنید و گزینه
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کنید مشاهده می طور که¬همان

با وارد شدن به قسمت 

Directory توانیدمی 

Address List  مورد نظر را

-3iscoکه با نام 

AddressList  است را

در داخل این  ؛مشاهده کنید

توانید تمام کاربران و لیست می

را  ایخارجیهای تمام ایمیل

را مشاهده  ایدکه ایجاد کرده

 کنید.

کاربر مورد  برای اینکه بتوانید

در لیست ارسال  نظر خود را

توانید ، میایمیل مشاهده کنید

، Address Listدر همان 

کاربر مورد نظر را به مانند 

و بر روی  انتخاب روبروشکل 

Add to contacts  کلیک

 کنید.

از سمت بعد از انجام کار باال 

 My Contactsوارد  ،چپ

 Contactsشوید و بر روی 

کلیک کنید، مشاهده خواهید 

کرد که کاربر مورد نظر به 

 ا اضافه شده است.لیست کاربران شم
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 Toبر روی اگر در هنگام ارسال ایمیل 

لیست تمام کاربرانی که به کلیک کنید، 

لیست خود اضافه کردید را مشاهده خواهید 

 کرد.

 

 

 :Exchange 2016در  Outlook Web App Policy بررسی

یک سری تنظیمات وجود دارد که با هم در  ،OWAافزار تحت وب برای نرم Exchange یمدیریّتقسمت در 

 این قسمت آنها را بررسی خواهیم کرد.

شوید و از  یمدیریّتوارد قسمت 

سمت چپ بر روی 

Permissions  کلیک کنید و

 Outlook Webوارد تب

App Policies شوید.  

به  Defaultنام یک گزینه با 

 فرض تعریف شده است، برای بررسی این گزینه بر روی آیکون ویرایش کلیک کنید.صورت پیش

کلیک  Featuresاز سمت چپ بر روی  روبرودر شکل 

لیستی از امکانات  ،کنیدمشاهده می طور که¬همانکنید، 

است که به صورت  ظر گرفته شدهدر ن OWAبرای وب 

 است. فعّالفرض برای تمام کاربران پیش

جدید ایجاد کنیم  Policyخواهیم خودمان یک در ادامه می

 .تی را اعمال کنیمو محدودیّ
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قبلی بر روی  یهمان صفحهدر 

 کلیک کنید. +آیکون 

 

 

 

نام دلخواه خود را در قسمت مورد نظر وارد  ،در این صفحه

نظیمات دلخواه خود را انجام توانید تمیکنید، بعد از این کار 

 Allیفقط گزینه ،من در این قسمت برای تست دهید؛

AddressLists  را  اطّالعاتکردم و این  فعّالرا غیرSave 

ها  Address Listمام نباید بتواند ت کاربر ،با این کار کردم؛

کاربر  ،کرده باشید توجّهاگر در قسمت قبل  ،را مشاهده کند

توانست به مانند شکل می

 Address Listتمام ،روبرو

اگر این امّا  ،ها را مشاهده کند

Policy  روی این کاربر اعمال

تواند این دیگر نمی ،شود

  ها را مشاهده کند.گزینه

بر شوید و  MailBoxs، وارد قسمت روبروبه مانند شکل 

روی کاربر خود دوبار کلیک کنید یا اینکه بر روی آیکون 

 کلیک کنید. ویرایش
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در این قسمت از سمت چپ بر روی 

Mailbox Features  کلیک کنید و در

 Emailلیست موجود، در قسمت

Connectivity یبر روی گزینهView 

details .کلیک کنید 

داشته باشید با کلیک بر روی  توجّه

Disable، طریق وب یا  تواند ازکاربر نمی

به ایمیل دسترسی داشته  OWAهمان 

 د.باش

 

 ،Browseدر این صفحه با کلیک بر روی 

را  که از قبل ایجاد کردیم Policyهمان 

 کلیک کنید. Saveانتخاب و بر روی 

 

 

وارد ایمیل کاربر ، Policyاگر بعد از اعمال 

تمام مشاهده خواهید کرد که  ،شوید

Address List از قسمت  هاdirectory، 

ایجاد  حذف شده است و فقط لیستی که از قبل

 مشاهده کنید. توانیدم را مییکرد
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 :Exchange 2016در  user rolesبررسی 

برای کاربر  Ruleرا بررسی کنیم که با تعریف یک  user rolesای با نام خواهیم گزینهدر این قسمت می

زمانی که کاربران شما وارد ایمیل خود شوند  بران دهیم یا آنها را محدود کنیم؛هایی را به کاردسترسیتوانیم می

د که این تنظیمات به صورت ایجاد کنن خویشی را برای ایمیل تنظیمات، Option یبه گزینه مراجعهتوانند با می

 با هم تغییر دهیم.توانیم آن را ا میاست، امّ فعّالکاربران  یفرض برای همهپیش

 یگزینه ،روبروو به مانند شکل  ابتدا وارد ایمیل کاربری شوید

Options را انتخاب کنید. 

 

 

 

 

کاربر مورد نظر دسترسی زیادی به تمام تنظیمات ایمیل دارد که در  ،کنیدمی مشاهدهدر شکل زیر  طور که¬همان

 کنیم.ها را محدود میادامه این دسترسی
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 یمدیریّتشروع وارد قسمت برای 

Exchange  شوید و از سمت چپ

کلیک کنید  Permissionsبر روی 

وارد تب  ،باز شده یو در صفحه

User Roles در این صفحه  شوید؛

 Policyیک  ،فرضورت پیشبه ص

-است که به همهاز قبل تعریف شده 

کاربران تخصیص داده شده است،  ی

 Policyیک  خودتانبرای اینکه 

 +مورد نظر بر روی آیکون  یدر صفحه ،جدید ایجاد کنید

  لیک کنید.ک

نام دلخواه مورد نظر  ،Nameدر این صفحه و در قسمت 

خود را وارد کنید و توضیحات آن را هم در قسمت 

Description .در زیر تنظیماتی برای دسترسی  وارد کنید

سه  ،other rolesقسمت کاربران وجود دارد که در 

-کلیک می Saveو بر روی  زنیمرا تیک می اوّل یگزینه

 کنیم.

 

 

شود و به شما ظاهر می روبروپیغام ، Saveبعد از کلیک بر روی 

خواهید که اگر می و به این نکته اشاره دارد گویدخسته نباشید می

استفاده کنید باید آن را به کاربر خود تخصیص  Policyاز این 

 دهید.
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به کاربر از سمت  Policyبرای تخصیص 

شوید و در  recipientsوارد قسمت  ،چپ

بر روی کاربر مورد نظر خود  Mailboxتب 

  دوبار کلیک کنید.

 

چپ بر روی  در این صفحه از سمت

Mailbox Features  کلیک کنید و در

 Roleباز شده در قسمت یصفحه

Assignment Policy نباید هما Policy 

، بعد انتخاب کردید را انتخاب کنید که در باال

 کلیک کنید. Saveاز این کار بر روی 

به قسمت  اگر کاربر مورد نظر ،بعد از این کار

با دسترسی  تنظیمات ایمیل خود مراجعه کند

ه این محدود مواجه خواهد شد که البتّ

توانید برای کاربر مورد نظر ت را میمحدودیّ

 تغییر دهید.

در شکل  طور که¬همان

کنید با میمشاهده  روبرو

وارد شدن کاربر به قسمت 

Option های با دسترسی

محدود مواجه شد، به همین 

 زیبایی.
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 :Exchange 2016برای  Monitoringافزار بررسی نرم

؛ کاربرد دارد Exchangeفی کنیم که برای مانیتور کردن سرور افزار رایگانی را معرّخواهیم، نرمدر این قسمت می

 پیشرو است. ،افزارهای شبکهنرم یکه این شرکت در زمینه است ManageEngineاین نرم افزار تولید شرکت 

 افزار از لینک زیر استفاده کنید و آن را نصب کنید:مبرای دانلود این نر

-health-Exchangehttps://www.manageengine.com/products/

HealthMonitor.exeExchangemonitor/99872891/ManageEngine_ 

شود ظاهر می روبروشکل  ،بعد از نصب

 Serverکه شما باید در قسمت 

Name،  نام سرورExchange 2016 

خود را وارد کنید و در قسمت 

Domain Name،  نام کامل دومین

نام کاربری و  ،خود را وارد کنید و بعد

رمز عبور کاربری که دسترسی کامل به 

را داشته باشد  Exchange 2016سرور 

کلیک  Connectو بر روی کنید را وارد 

 کنید.

 

 

 

 

 

 

https://www.manageengine.com/products/exchange-health-monitor/99872891/ManageEngine_ExchangeHealthMonitor.exe
https://www.manageengine.com/products/exchange-health-monitor/99872891/ManageEngine_ExchangeHealthMonitor.exe
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-نرم ،کنیداین تصویر مشاهده می در طور که¬همان

شده است  متّصل Exchnageافزار مورد نظر به سرور 

 دهد.تکمیلی را به ما نشان می اطّالعاتو 

پردازنده،  یتوانیم مقدار استفادهمی اطّالعاتدر این 

 حافظه و هارد دیسک را مشاهده کنیم.

 

 

 

 

توانید تمام می Exchange Servicesدر قسمت 

را مشاهده کنید  Exchangeهای مربوط به سرویس

ها فرض به همین صورت سرویسپیشکه به صورت 

توانید از می ورت نیازباشد و در صدر حال کار می

 های مورد نظر خود استفاده کنید.سرویس

-افزارهای رایگان دیگری هم این شرکت ارائه مینرم

توانید با مراجعه به آدرس زیر به آنها شما میدهد که 

 پیدا کنید: رسیدست

-https://www.manageengine.com/free

tools.html 

 

 

 

https://www.manageengine.com/free-tools.html
https://www.manageengine.com/free-tools.html
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 ی:به صورت کلّ Mailboxکردن کاربران به  اضافه

 فعّالها کنیم و آدرس ایمیل را برای آن Exchangeخواهیم کاربران دومین خود را وارد سرور در این قسمت می

توانستیم در یک اضافه کردن کاربر را به صورت گرافیکی توضیح دادیم که فقط می ینحوه ،در اوایل کتابکنیم. 

کاربران را عضو لیست  یی همهکلّبه صورت  ها کنیم؛ برای اینکه بتوانیملیک کاربر را وارد لیست ایمی ،زمان

 :کنیممیبه صورت زیر عمل  ،کنیم

 Active Directoryدر سرویس

Users and Computers،  یک

که سه  Unit1د ایجاد کردیم با نام حوا

-ن کردیم و حاال میکاربر را عضو آ

کاربران  یهمه ،خواهیم با یک دستور

 Exchange 2016را عضو سرویس 

 کنیم.

 

 Exchangeسرویسشوید و  Exchange 2016وارد سرور 

Powershell را اجرا کنید. 

توانید اگر این سرویس با خطا مواجه شد میداشته باشید  توجّه

خود ویندوز  Powershellبا استفاده از دستور زیر آن را در 

 م.یه به این موضوع قبالً اشاره کرداجرا کنید که البتّ

Add-PSsnapin 

Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.E2010 
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 خود را Exchangeکنیم تا نام دیتابیس سرور را اجرا می Get-MailboxDatabaseدستور  ،برای شروع

 بیابیم:

 Mailbox"کردیم  مشخّص را نام دیتابیس که با خط دور آن ،کنیددر شکل باال مشاهده می طور که¬همان

Database 1696284877 " که باید در دستور زیر جایگزین شود است: 

Get-User -OrganizationalUnit Unit1 | Enable-Mailbox -Database "Mailbox 

Database 1696284877” 

و در  باید نام واحد سازمانی خود را که کاربران عضو آن هستند را وارد کنید Unit1در دستور باال به جای 

 ""زمانی از عالمت  ،داشته باشید توجّهدست آوردیم را وارد کنید، ه قسمت دوم باید نام دیتابیس را که با هم ب

 نیست؛ ""باشد، نیاز به قرار دادن  DB1چند کلمه باشد، اگر نام دیتابیس مثالً  ،کنیم که نام دیتابیساستفاده می

 شدند. چند کاربر مورد نظر به لیست ایکسچنج اضافه، قابل مشاهده استدر شکل باال  طور که¬همان

 مشاهده روبرودر شکل  طور که¬همان

کاربران مورد نظر به لیست  ،کنیدمی

Mailboxes .اضافه شده است 
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کاربران مورد نظر  ،ا وارد کنید، به مانند شکل زیرکاربران را به صورت یکج یمورد نیاز همه اطّالعاتبرای اینکه 

 تنظیم مربوطه را انجام دهید. ،خود را انتخاب کنید و از سمت راست

 :Add-Insهای بررسی افزونه

 :بررسی کنیم Organizationدر مسیر  را Add-insهای خواهیم افزونهدر این قسمت می
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ای سودمند به برنامه ه عنوانها بافزونهاین 

کند، کمک میما در ارسال و دریافت ایمیل 

به ما  Bing Mapیافزونه :به عنوان مثال

کند که اگر در ایمیلی که این کمک را می

یک  کنیم،از دوستان خود دریافت می

در  توانیمآدرس وجود داشته باشد، ما می

 ،Bing Mapهمان ایمیل با کلیک بر روی 

مورد نظر را روی نقشه مشاهده آدرس 

ل از سایت مایکروسافت دانلود توانیم به صورت مستقگری هم وجود دارد که میرایگان دیافزارهای نرم ؛کنیم

 شود، برای اینکه بتوانیدگزینه نمایش داده می 3کلیک کنید که  کل باال بر روی آیکون +برای این کار در ش کنیم،

 را انتخاب کنید. اوّل یگزینه ا از سایت مایکروسافت دانلود کنید،خود ر یافزونه

 هالبتّ ،ظاهر شده است Outlookهای مربوط به افزونه یصفحه ،کنیددر شکل زیر مشاهده می طور که¬همان

 افزارهای دیگر مایکروسافت قرار داده شده است.برای نرم های دیگری نیزافزونه
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یکی  ،های رایگاندر لیست افزونه

 کنیم.را انتخاب می

 

 

 

 

 

در شکل  طور که¬همان

کنید با مشاهده می روبرو

، Addکلیک بر روی 

را  مورد نظر یافزونه

توانید به لیست می

Exchnage  خود اضافه

 کنید.

بر باید  کهشود میاین صفحه ظاهر  ،در هنگام نصب افزونه

 کلیک کنید تا به لیست شما اضافه شود. Yesروی 
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مورد  یشدن افزونهبعد از اضافه 

نظر در لیست مورد نظر به صورت 

که باید  است فعّالض غیرفرپیش

 بر روی آن دوبار کلیک کنید.

 

 

 

 

 یگزینه ،صفحهدر این 

Optional, enabled by 

default  را انتخاب کنید و

 .کلیک کنید Saveبر روی 
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 :Exchange 2016در  public folder mailboxesبررسی 

-شما می داشته باشیم؛ Exchange 2016در public folderت خواهیم بررسی روی قابلیّمیدر این قسمت 

های الزم را به آن اختصاص دهید و دسترسی مشخّصتوانید از این طریق برای کاربران خود یک فولدر با حجم 

 ایجاد و حذف کند. را کاربر دهید تا بتواند در فولدر مورد نظر فایل

 یمدیریّتبرای شروع وارد قسمت 

Exchange  شوید و از سمت چپ

کلیک  Public Foldersبر روی 

باز شده وارد تب  یدر صفحه کنید؛

Public Folder mailboxes 
 کلیک کنید. +شوید و بر روی آیکون 

 

 

 

مورد نظر  Profileدر این صفحه، نام 

وارد کنید  Nameخود را در قسمت 

 Organizationalت و از قسم

Unit ،خود را که  سازمانی نام واحد

ن هستند را انتخاب کاربران عضو آ

 Mailboxکنید و در قسمت

DataBase ، نام دیتابیس ایمیل خود

کلیک  Saveرا انتخاب و بر روی 

 کنید.
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در همان صفحه وارد تب 

Public Folders  شوید و بر

 کلیک کنید. +روی آیکون 

 

 

 

 

 

نام فولدر مورد نظر خود را بنویسید و  ،در این صفحه

 کلیک کنید. Saveبر روی 

 

 

 

 بر رویفولدر مورد نظر، بعد از ایجاد 

آن دوبار کلیک کنید تا بتوانید تنظیمات 

 .آن را بررسی کنید
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 Limitsدر این صفحه از سمت چپ بر روی 

 Useیکلیک کنید و تیک گزینه

Organization qouota defaults  را

-شما می ،شده مشخّصدر قسمت بردارید؛ 

کنید  مشخّصفولدر مورد نظر را توانید حجم 

ن فولدر ای از این در تا کاربر نتواند بیش

 ذخیره کند. را اطّالعات

 Saveبر روی  اطّالعاتبعد از وارد کردن 

 کلیک کنید.

 

ولدر مورد نظر را زمانی که ف

دو گزینه در  ،کنیدمیانتخاب 

شود که سمت راست ظاهر می

 Mail Settingsقسمت  ازاگر 

 ،کلیک کنید Enableبر روی 

خواهد شد و  فعّالاین فولدر 

برای اینکه این فولدر را به کاربر 

 کلیک کنیم. Manageبر روی  Folder Permissionsی دسترسی دهیم باید در قسمت خاصّ

کاربر  ،Browseبا کلیک بر روی  Userو در قسمت  روبرو یدر صفحه

توانید می Permission Levelانتخاب کنید و از قسمت مورد نظر خود را 

-گزینه ،انتخاب کنید که در این قسمت را مقدار دسترسی به کاربر مورد نظر

 مدیریّتحذف و شده است که کاربر توانایی ایجاد، انتخاب  Author ی

 .ایجاد کند Sub Folderتواند فایل را دارد و نمی

 کلیک کنید. Saveبر روی 
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 یین پوشهتوانید از سمت چپ و پایرد ایمیل شدیم که شما میوا Outlookافزار از طریق نرم User1با کاربر 

 م.یهم در آن ایجاد کرد Postفایل  ،را مشاهده کنید که یکی folder Sharedایجاد شده با نام 

 Folder Shared یایجاد کنید، برای تست این کار روی پوشه Sub folderتوانید یک باال نمی یدر پوشه

 را انتخاب کنید. New Folder یکلیک راست کنید و گزینه

 روبرودر شکل  طور که¬همان

بعد از وارد  ،کنیدمشاهده می

کردن نام فولدر و کلیک بر 

ظاهر  روبرو یخطا، OKروی 

شما  کند شود که اعالم میمی

دسترسی الزم برای ایجاد پوشه 

 را ندارید.
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 :HTTPsبه  Httpانتقال آدرس 

ایمیل تحت وب خود  یبرای ورود به صفحه Http://exchnage/owaزیاد کاربران شما از آدرس به احتمال 

این  در این قسمتلذا با خطا مواجه خواهد شد،  Redirectت تنظیم نبودن کنند که این کار به علّاستفاده می

 .خواهیم کردبررسی  موضوع را

وارد سرور 

Exchange 2016 
را  IISشوید و سرویس 

اجرا کنید، به مانند 

از سمت  روبروشکل 

، دو گزینه وجود چپ

-کاری که می این دارد؛

خواهیم انجام دهیم را 

باید بر روی هر دو 

کلیک  Default Web Siteبر روی  انجام دهیم؛ Exchange Back Endو  Default Web Siteقسمت 

 را انتخاب کنید. SSL Settings یگزینه ،کنید و از لیست مورد نظر

و بعد بر  ر را برای هر دو قسمت انجام دهیداین کا را بردارید؛ Require SSL یتیک گزینه ،زیربه مانند شکل 

 کلیک کنید. applyروی 

http://exchnage/owa
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 Httpیکلیک کنید و گزینه Default Web Siteشکل زیر بر روی قبل به مانند  یانجام کارهای صفحهبعد از 

Redirect دهید انجام را انتخاب کنید، به مانند قبل این کار باید بر روی هر دو گزینه. 

تیک  ،روبرو یدر صفحه

را  …Redirect یگزینه

 OWAکنید و آدرس انتخاب 

 کاربران را وارد کنید:

https://ex2016/owa 

در آدرس باال باید به جای 

ex2016،  نام سرور

Exchange  خود را وارد

هم  و به روکنید؛ در قسمت ز

را انتخاب کنید و  302 یشماره، Satus Codeرا انتخاب کنید و در قسمت  Only Redirect یتیک گزینه

وارد نیز در آخر  انجام دهید؛هم  Exchange Back Endکلیک کنید، این کار را برای قسمت  applyبر روی 

CMD  شوید و دستورiisreset  را اجرا کنید تا سرویسExchange  یک بارRestart  شود و تنظیمات اعمال

 شود.

https://ex2016/owa
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 :Exchnageافزار حذف نرم

بیان کنیم تا بعد از حذف دوباره بتوانیم  Exchangeافزار نرمخواهیم روشی را برای حذف در این بخش می

مشکل  دوستان با در بیشتراوقات، افزاردر حذف این نرم افزار را نصب کنیم؛این نرم ،روی همان سرور و دومین

 .شوندمواجه می

که قبالً در کتاب مدیر  است Exchange 2013دقیقاً مانند روش حذف  ،Exchange 2016روش حذف 

 م.یشبکه توضیح داد

  :ADSIسرویس  اطاّلعاتحذف  – اوّل یمرحله

شویم و در قسمت می Exchange 2016برای شروع وارد سرور 

 کنیم.را اجرا می ADSI سرویس ،جستجو

 

 

 

 

 

کنیم لیک راست میک ADSI Editبعد از اجرا شدن سرویس، روی نام 

 کنیم.را انتخاب می ..Connect to یو گزینه
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 یگزینه ،…Select a wellو از قسمت  در این صفحه

Default naming context  را انتخاب و بر رویOK  کلیک

 کنید.

 

 

 

 

 

 

، نام دومین خود را در این صفحه از سمت چپ

 ،شده مشخّص یو بعد بر روی دو گزینه انتخاب

را انتخاب  Delete یکلیک راست کنید و گزینه

 است. Exchangeاین دو گزینه مربوط به  کنید؛

 

 ADSIدر این قسمت، به مانند قبل بر روی نام

Edit یکلیک راست کنید و گزینهconnect 

to باز شده از  یرا انتخاب کنید و در صفحه

را  Configuration یگزینه ،کشوییلیست 

 کلیک کنید. OKانتخاب و بر روی 
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 یگزینه ،از سمت چپ در این صفحه

Services  را انتخاب کنید و در لیست باز

مورد نظر را انتخاب و  یدو گزینه ،شده

را انتخاب و آنها را حذف  Delete یگزینه

 کنید.

 

 

 

 :رجیستریاز  اطاّلعاتحذف  –دوم  یمرحله

وارد جستجو شوید و ، Exchange 2016برای شروع در همان سرور 

Regedit را اجرا کنید، بعد از اجرا وارد آدرس زیر شوید: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ 
 Exchange یبر روی هر دو گزینه روبروبعد از وارد شدن به مانند شکل 

به طور  اطّالعاتتا  را انتخاب کنید Delete یکلیک راست کنید و گزینه

 کامل حذف شود.

 وارد آدرس زیر شوید: ،در ادامه

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ 

شود را شروع می MSExchangeهایی که با نام و تمام پوشه

 .است زیاد هاتعداد این پوشه حذف کنید؛
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  :IISحذف سایت از سرویس  –سوم  یمرحله

 را اجرا کنید. IISکار وارد جستجو شوید و سرویس  یدر ادامه

 

 

 

 

در این صفحه از سمت چپ 

 یمجموعهی که در زیراطّالعات

Default Web Site مشخّص 

به نوبت آنها شده است را انتخاب و 

 ،حذف کنید و بعد به طور کامل را

 Exchange Back End یگزینه

 کنید.و حذف را انتخاب 

 

 

 روبروصورت شکل  بعد از حذف باید به

 تغییر کند.
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 :Active directoryاز سرویس اطاّلعاتپاک کردن  –چهارم  یمرحله

 Activeدر این مرحله وارد سرویس 

Directory Users and Computers 
وارد منوی  ،شوید و بعد از باز شدن سرویس

View یشوید و گزینهAdvanced 

Features .را انتخاب کنید 

 

 

 

بعد از وارد شدن  ،روبرودر شکل 

به سرویس از سمت چپ بر روی 

Users بعد از باز شدن  کلیک کنید؛

 شده مشخّصهایی که گزینه ،لیست

با داشتن کلید  روبرواست در شکل 

CTRL  انتخاب و بر روی آنها

 یکلیک راست کنید و گزینه

Delete .را انتخاب کنید 
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 :Exchange Server 2016 یحذف پوشه – پنجم یمرحله

های مربوط به فایل یدر این مرحله باید پوشه

Exchange سیر زیر پیدا و آنها را را در م

 حذف کنید:

C:\Program Files\Microsoft 

 یبر روی پوشه روبروبه مانند شکل 

Exchange Server  کلیک راست کنید و

 Shiftه را انتخاب کنید، البتّ Delete یگزینه

 را هم نگه داشته باشید.

 کنید. Restartسیستم را  ،بعد از این کار

 

شود و شما دوباره از روی سیستم شما حذف می Exchnage 2016افزار نرم ،بعد از انجام این پنج مرحله

 افزار را روی همین سرور نصب کنید.توانید با آرامش این نرممی

ای که قبالً در آن واهند بر روی شبکهشاید بعضی از دوستان بخ

افزار را ه این نرمدوبار است، نصب بوده Exchangeافزار نرم

 Length of the access control listنصب کنند که با خطای

exceed the allowed maximum شوند که برای مواجه می

 حل آن باید به صورت زیر عمل کنند:

 Active Directory Users and computers سرویس وارد

 راست کلیک خود دومین نام روی بر روبرو، شکل مانند به و شوید

  کنید انتخاب را Properties یگزینه و کنید
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 تب وارد ،روبرو شکل در کار این از بعد

Security کاربر و شوید Administrator را 

 ،نیست موجود لیست در چنانچه اگر و کنید پیدا

 آن به Full دسترسی و کنید لیست وارد را آن

 .دهید

 دسترسی دادن هنگام در اگر باشید، داشته توجّه

 شدید با خطا مواجه Administrator به کامل

 که هایی Account تمام ،موجود لیست در باید

شوند –شروع می  Unknown accountبا نام 

را حذف کنید و دوباره به اکانت 

Administrator  ،از بعددسترسی کامل دهید 

 توجّه. کنید Exchange نصب به شروع کار این

همان  Administratorاکانت  ،داشته باشید

کنید باید آن را و اگر شما از اکانت دیگری استفاده می هستید Exchangeاکانتی است که با آن در حال نصب 

 در لیست وارد کنید و دسترسی کامل دهید.

 

 

 

 

 

 

 

 



Exchange 2016 & Skype for business 2015 – Farshid babajani 

155 
 

 Skype For Business 2015افزار نرمشروع کار نصب 
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 شروع کار:

افزار برای چت و ارتباط صوتی و شناسند، یک نرممدیران شبکه می یرا همه Lyncافزار نرم

 ،در همین حال ؛است تصویری که در چند سال گذشته نمودار رشد استفاده از آن بسیار باال رفته

شکل جدیدی را ارائه  ،Skype For Business ینسخه یبا ارائه 2015مایکروسافت در سال 

این  ،در هم آمیخته است که در این کتاب Skypeافزار را با نرم Lyncافزار کرده و امکانات نرم

 موضوع را بررسی خواهیم کرد.

 به چه چیزهایی نیاز داریم: Skypeبرای نصب سرور 

 Skypeیا باالتر برای سرور  2012ویندوز سرور  -1

  Active Directoryسرور  -2

  SQL 2014سرور  -3

 Exchange 2016سرور   -4

 Activeکه سرور ید به چهار سرور مختلف نیازمندیمکنباال مشاهده می در لیست طور که¬همان

directory  و سرورExchange 2016 و در این قسمت  های قبل نصب کردیمرا در قسمت

 کار کنیم. Skype 2015و  SQL 2014خواهیم روی سرور می
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 :SQL 2014اندازی سرور راهنصب و 

که گفتیم  در سایت مایکروسافت قابل دانلود است SQL 2016نمایش ی پیشدر حال حاضر نسخه

توانیم از ه میتر خواهد بود، البتّاستفاده کنیم که کامل 2014 یبهتر است که در این کتاب از نسخه

 هم برای این کار استفاده کنیم. 2012مانند  ،های دیگرینسخه

 را از لینک زیر دانلود کنید: SQL 2014برای شروع 

-SQL-Microsoft-http://soft98.ir/software/programming/3594

Server.html 

 افزاری داریم؟نیاز به چه ویندوز و چه سخت SQL 2014برای نصب 

Ram : 4GB OR 8GB

Hard Disk : 10 GB 

Windows Server 2008R2/2012/2016

Net Framework 3.5

CPU: x64 Processor: 1.4 GHz

 
گیگاهرتز به باال باشد که  1.4تواند حداقل آن می CPUافزار باید گفت که سرعت در مورد سخت

گیگابایت به باال باشد و  4تواند مقدار رم هم می ، عملکرد بهتر خواهد بود؛هر چقدر بیشتر باشد

یکی از  افزار روی آن نصب شود.گیگابایت نیاز دارد تا بتواند این نرم 10حداقل  ،حجم هاردبه 

 .است Net Framework 3.5 کامپوننتنصب  ،SQLترین چیزها در نصب مهم

http://soft98.ir/software/programming/3594-Microsoft-SQL-Server.html
http://soft98.ir/software/programming/3594-Microsoft-SQL-Server.html
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توانید به لینک می SQL 2014مورد نیاز  افزار افزار و نرمتر از سختکامل اطّالعاتبرای دریافت 

 زیر مراجعه کنید:

https://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms143506%28v=sql.120%29.aspx?f=255&MSPPError=-

2147217396 

این ویندوز را به  کنیم؛استفاده می R2 2012ر از ویندوز سرو SQL2014افزار برای نصب نرم

 ،بعد از این کار م همین کار را انجام دهید؛شما ه ،کردیم که به مانند سرورهای قبلی متّصلدومین 

 دهیم.است که با هم این کار را انجام می Net Framework 3.5ت نوبت به نصب کامپونن

 :ب این کامپوننت، دو روش وجود داردبرای نص

 :به صورت گرافیکی – اوّلروش  

ها وارد در این روش به مانند نصب سرویس

Server Manager شویم و بر رویمیAdd 

Roles And Features کنیم.کلیک می 

 

 Nextباز شده بر روی  یدر صفحه

کلیک کنید و از سمت چپ بر روی 

Features  کلیک کنید و از لیست

 Netیهگزین ،موجود

Framework 3.5  را انتخاب و بر

 کلیک کنید. Nextروی 

 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506%28v=sql.120%29.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506%28v=sql.120%29.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506%28v=sql.120%29.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396
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 Specify andدر این صفحه بر روی

Alternate Source Path ؛کلیک کنید 

های فی آدرس فایلاین گزینه برای معرّ

Net 3.5  است، چون ویندوز سرور به

ها را در خود فرض این فایلصورت پیش

 ندارد.

 

که  Net 3.5در این صفحه شما باید آدرس فایل 

قرار دارد را اینجا وارد کنید که در  DVDدر داخل 

ویندوز سرور  DVDهمان درایو  Eدرایو  ،اینجا

 .است 2012

و بعد بر روی  OKبعد از وارد کردن آدرس بر روی 

Install .کلیک کنید 

 

 Net، کنیدمی مشاهده طور که¬همان

 نصب شده است. موفّقیّتبا  3.5
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 :Commandاستفاده از  –روش دوم  

اجرا کنید و دستور زیر را در  Administratorرا با الویت کاربر  CMDشوید و  Searchوارد 

 آن وارد کنید:

Dism.exe /online /Enable-Feature /Featurename:NetFX3 /All /Source:D:\sources\sxs 
 .را وارد کنید 2012سرور  DVDآدرس  ،شده مشخّصدر دستور باال شما باید به جای آدرس 

در شکل روبرو  طور کههمان

دستور مورد  ،کنیدمشاهده می

نظر اجرا شده و کامپوننت 

مورد نظر به درستی نصب 

 شده است.

 

 :SQL Server 2014نصب 

 کلیک کنید. Setup.exeآن شوید و بر روی فایل  یوارد پوشه SQL2014برای نصب 

در این صفحه از سمت چپ بر روی 

Installation یکلیک کنید و در صفحه 

 New SQL Serverباز شده بر روی

Stand-alone .کلیک کنید 
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افزار را در جای سریال نرم ،اوّل یدر صفحه

 Nextبر روی  شده وارد کنید ومشخّص

 کلیک کنید.

 

 

 

 

را قبول  نامهدادقرار ،در این صفحهاگر 

را انتخاب  …I Accept یتیک گزینه ،دارید

سرور شما  اطّالعاتخواهید کنید و اگر می

جهت کمک به شما  ،به سایت مایکروسافت

را انتخاب  ..Trun on یگزینه ،ارسال شود

 کلیک کنید. Nextو بر روی 

 

 یتوانید با انتخاب گزینهدر این صفحه می

این اجازه را دهید تا  SQLمورد نظر به 

 ها را از سایتجدیدترین آپدیت

 مایکروسافت دریافت کند.

بعد  یدر صفحه ؛کلیک کنید Nextبر روی 

 کلیک کنید. Nextهم بر روی 
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بود  تأییدمورد همه چیز  ،در این صفحهاگر 

داشته  توجّهدهد، عبور می یبه شما اجازه

را  Net 3.5 ،باشید اگر در قسمت قبل

نصب نکرده بودید در این قسمت با مشکل 

 شدید.مواجه می

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 SQL Serverیهگزین ،در این قسمت

Features Installation  را انتخاب و بر

 کلیک کنید. Nextروی 

 

 

 

دو  ،Featuresدر این صفحه و در قسمت 

ی مورد نظر را انتخاب کنید. در گزینه

 لحتوانید آدرس مین صفحه میقسمت پای

  .سازی را تغییر دهیدذخیره

 کلیک کنید. Nextبر روی 
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در این صفحه باید یک 

Instance  جدید برای سرور

Skype  تعریف کنید که برای

 Namedیگزینه باید این کار

instance  را انتخاب و نام

Skype توجّه را وارد کنید؛ 

-داشته باشید که این نام را می

توانید به دلخواه خود وارد کنید؛ 

 Instanceکه شما یک زمانی

تفاوت  ،کنیدمیبعدی که ایجاد  Instanceبا  Instanceاین  ،کنیدتعریف می SQLجدید در 

عمال فشار روی هم باعث ا Instanceزیاد بودن  است؛آنها از هم جدا  اطّالعاتخواهد داشت و 

 کلیک کنید. Nextبر روی  پردازنده خواهد شد.

در این صفحه باید نام کاربری خود 

شده به همراه  مشخّصرا در قسمت 

نام دومین وارد کنید و در قسمت 

Password  هم رمز عبور آن را

داشته باشید که این  توجّه وارد کنید.

کاربر باید دارای دسترسی کامل به 

های شبکه باشد و از همه تمام بخش

عضو گروه  ،ترمهم

RTCUniversalServerAdmins بعد از این کار بر روی  باشد؛Next  کنید.کلیک 
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 Add Current Userدر این صفحه بر روی 

 SQLکنید تا کاربری که با آن در حال نصب کلیک 

هستید به لیست اضافه شود تا دسترسی کامل به 

ی خواهید کاربر دیگراگر می داشته باشد، سدیتابی

 کلیک کنید. Addرا وارد کنید باید بر روی 

 

 .آماده است همه چیز برای نصب

کلیک کنید تا کار نصب آغاز  Installبر روی 

 شود.

دقیقه  60تا  20بسته به سیستم شما زمان نصب 

طول خواهد کشید، بعد از نصب سرور را 

Restart .کنید 

 SQL 2014بعد از نصب 

وارد جستجو شوید و 

Services  را اجرا کنید و از

 یگزینه ،لیست مورد نظر

SQL Server Agent  را

کلیک  روی آننید و بر پیدا ک

 کنید. Startراست و 
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 مورد نیاز:افزار و نرم افزارسخت - Skype 2015نصب 

 :افزار زیر داردنیاز به سخت، Skype For Businessسرور 

CPU- Dual Core 2.26 GHZ

Hard Disk – 100 GB – RPM 1000

Ram -32 GB

Windows server 2012 R2 - 2016
 

ه اگر که البتّاست  نیاز گیگاهرتز 2.26ای با سرعت دو هسته CPUبه حداقل یک ، در لیست باال

که رم در سرور  است گیگابایت در نظر گرفته شده 32مقدار رم . بهتری دارد کارایی ،هم باشد باالتر

Skype ،ّعکس العمل خوبی از  ،مواقع بار زیادسرور در  ،ی دارد و هر چقدر بیشتر باشدنقش مهم

کنید، مقدار توانید استفاده تر هم برای نصب میینیداشته باشید از رم پا توجّه خود نشان خواهد داد؛

در آخر است.  گیگ 72 حجم آن،ه حداقل البتّ ،گیگابایت در نظر بگیرید 100هارد دیسک را هم 

 windows server 2012به باال داریم که در این کتاب از  R2 2012هم نیاز به ویندوز سرور 

شده سازی همسان Lyncکه با  هم  Windows Server 2008 R2ه ورژناستفاده شده است، البتّ

 باشد را پشتیبانی می کند.

 :Active Directoryحداقل ورژن 

 :دارد را زیر  Activeهاینیاز به ورژن  ،شدن به سرور دومین متّصلبرای  Skypeافزار نرم

Windows Server 2012 R2 

Windows Server 2012 

Windows Server 2008 R2 

Windows Server 2008 
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 :Skypeاندازی سرور نصب و راه

قرار دارد و  2016یک سرور دومین آماده کردیم که بر روی ویندوز سرور  ،اندازی این سرویس از قبلبرای راه

 این است که این سرور را عضو دومین خود کنیم. ،دهیمین کاری که انجام میاوّل، Skypeاندازی سرور بعد از راه

 :به سرور دومین Skypeشدن سرور  متّصل - اوّل یمرحله

نصب  استفاده شده است. Skype For Businessافزار برای میزبانی نرم 2016این کتاب از ویندوز سرور  در

اوایل  به داشتید آن مشکل و مشکلی برای شما پیش نخواهد آورد، اگر با نصب و کانفیگاست این ویندوز ساده 

 کنید. راجعهمکتاب 

که به ید آدرس و نام آن را تغییر دهید اندازی کردید، باراه 2016ویندوز سرور  وبعد از اینکه سرور را نصب 

 کنیم:صورت زیر عمل می

کلیک راست  سرور شوید و روی آیکون کارت شبکه،وارد ویندوز 

را  Open Network and sharing Center یکنید و گزینه

 . انتخاب کنید

 یدر این صفحه بر روی گزینه

Ethernet ک کنید.کلی 

 

 IPبه مانند شکل روبرو عمل کنید و

address  سرور مورد نظر خود را به

 OKصورت دستی وارد و بر روی 

 کلیک کنید.
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وارد کردیم باید نام آن را  Skypeرا برای سرور  IPبعد از اینکه آدرس 

برای این کار وارد  یم و سرور را عضو دومین خود کنیم؛هم تغییر ده

 .کنیممیرا وارد  Renameو  شویممیجستجو 

 

 

 

 

 

کلیک  Change یدر این صفحه بر روی گزینه

در این  ؛باالیی ظاهر شود یحهفکنید تا ص

نام  ،computer nameصفحه و در قسمت 

سرور خود را وارد کنید و در قسمت 

Member of، یگزینه Domain  را انتخاب

 OKکنید و نام دومین خود را وارد و بر روی 

شما  Skypeسرور  ،بعد از این کار کلیک کنید؛

داشته باشید اگر  توجّهعضو دومین خواهد شد، 

تنظیم را  DNSسرویس  ،با خطا مواجه شدید

 نکردید و یا بد تنظیم کردید.

 داخلی دسترسی کامل دهید. یکنید و یا به شبکه فعّالسرویس فایروال را غیر  ،سرورها ی: در همهرتذکّ

 انجام شد. موفّقیّتبا  اوّل یمرحله
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 :Skypeافزار نرم نیازهاینصب پیش –دوم  یمرحله

د از اجرا، دستورات زیر را کپی بع اجرا کنید؛ Administratorرا با کاربر  PowerShellوارد جستجو شوید و 

 در آن اجرا کنید: و

Add-WindowsFeature RSAT-ADDS 

این دستور ؛ شودنصب می Skypeروی سرور  Remote Server Administration Tools ،دستور اینبا 

 دست پیدا کند. Active Directoryهای دهد که بتواند به سرویسمی Skypeاین امکان را به سرور 

 ،کنیدمی مشاهده طور کههمان

دستور مورد نظر به صورت کامل 

اجرا شده و سرویس نصب شده 

است، برای اطمینان کار یک بار 

 کنید. Restartسرور را 

 کنیم:شویم و دستورات زیر را اجرا میمی PowerShellدوباره وارد سرویس  ،بعد از اجرا شدن ویندوز سرور

Add-WindowsFeature Windows-Identity-Foundation, Web-Server, Web-Static-Content, Web-Default-

Doc, Web-Http-Errors, Web-Dir-Browsing, Web-Asp-Net, Web-Net-Ext, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, 

Web-Http-Logging, Web-Log-Libraries, Web-Request-Monitor, Web-Http-Tracing, Web-Basic-Auth, Web-

Windows-Auth, Web-Client-Auth, Web-Filtering, Web-Stat-Compression, Web-Dyn-Compression, NET-

WCF-HTTP-Activation45, Web-Asp-Net45, Web-Mgmt-Tools, Web-Scripting-Tools, Web-Mgmt-Compat, 

Server-Media-Foundation, BITS, NET-Framework-Core 

بعد از ؛ نصب شده است Skypeهای مورد نظر روی سرور سرویسکنید، همانطورکه در شکل زیر مشاهده می

 کنید. Restartسرور را  ،نصب
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 :R2 2012نیازها در ویندوز سرور نصب پیش

 های زیر را نصب کنیم:نیازباید پیش R2 2012ر را روی ویندوز سرو Skypeافزار برای اینکه بتوانیم نرم

 دستورات زیر را وارد کنید: PowerShellدر 

Install-WindowsFeature RSAT-ADDS, Web-Server, Web-Static-Content, Web-Default-Doc, Web-Http-Errors, Web-

Asp-Net, Web-Net-Ext, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Http-Logging, Web-Log-Libraries, Web-Request-

Monitor, Web-Http-Tracing, Web-Basic-Auth, Web-Windows-Auth, Web-Client-Auth, Web-Filtering, Web-Stat-

Compression, Web-Dyn-Compression, NET-WCF-HTTP-Activation45, Web-Asp-Net45, Web-Mgmt-Tools, Web-

Scripting-Tools, Web-Mgmt-Compat, Windows-Identity-Foundation, Desktop-Experience, Telnet-Client, BITS,  

 اجرا کنید: PowerShellبعد از اجرای دستورات باال، دستورات زیر را هم در 

Add-WindowsFeature MSMQ-Server,MSMQ-Directory,Web-Server,Web-Static-Content,Web-Default-Doc,Web-

Scripting-Tools,Web-Windows-Auth,Web-Asp-Net,Web-Log-Libraries,Web-Http-Tracing,Web-Stat-

Compression,Web-Default-Doc,Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Http-Errors,Web-Http-Logging,Web-Net-

Ext,Web-Client-Auth,Web-Filtering,Web-Mgmt-Console,Web-Asp-Net,Web-Dyn-Compression,Web-Mgmt-

Console,Windows-Identity-Foundation,rsat-adds,telnet-client,net-wcf-http-activation45,net-wcf-msmq-

activation45,Server-Media-Foundation 

 کنید. Restartسرور را  ،ستوراتبعد از اجرای این د

که باید از لینک زیر دانلود  دنیاز به فایل آپدیت داری د،را نصب کنی Skype For Businessافزار برای اینکه نرم

 کنید:

Windows Server 2012 R2 

Windows Server 2012 

 دانلود و نصب کنید. مربوط به آن را آپدیت ،داشته باشید برای هر ویندوز توجّه

 

 

 

 

 

http://thehotfixshare.net/board/index.php?autocom=downloads&showfile=19694
http://www.uplooder.net/files/0b980b8b54bcdb898cd4bf66e755c116/Windows8-RT-KB2858668-v3-x64.msu.html
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 :در سرور دومین DNSتنظیم سرویس  – سوم یمرحله

باید آنها  دارد که DNSدر سرویس  A Recordنیاز به چند  ،در هنگام نصب Skype For Businessافزار نرم

 را اجرا کنید. DNSبرای این کار وارد سرور دومین شوید و سرویس  د؛به صورت دستی ایجاد کنی را

چپ بر روی  برای شروع از سمت

Forward Lookup Zones  کلیک کنید

نام دومین خود را که در اینجا  ،و بعد

3isco.local  است را انتخاب کنید و در

باز شده کلیک راست کنید و  یصفحه

را  New Host (A or AAAA) یگزینه

 انتخاب کنید.

 

 

 Meetنام ، باید Nameدر این صفحه و در قسمت 

آدرس  ،IP addressرا وارد کنید و در قسمت 

 Addرا وارد کنید و بعد بر روی Skypeسرور 

Host .های همین کار را باید برای اسم کلیک کنید

در  Meetزیر هم انجام دهید، یعنی به جای اسم 

 زیر را قرار دهید: اسامی و،شکل روبر

Dialin 

Lyncadmin 

Scheduler 

Pool 

Lyncdiscoverinternal 
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مشاهده  وهمانطورکه در شکل روبر

 در لیست روبرواسم  6کنید، هر می

داشته باشید که  توجّه ایجاد شده است؛

این کار را دقیق انجام دهید تا در موقع 

با  Skype For businessنصب 

 .مشکل مواجه نشوید

 

برای این کار بر  ایجاد کنید؛ SRV Recordsکار باید یک  یدر ادامه

 Other Newیروی نام دومین خود کلیک راست کنید و گزینه

Recordes .را انتخاب کنید 

 

 

 

 

 

را  Service Location یگزینه ،در این صفحه از لیست مورد نظر

 کلیک کنید. Create Recordانتخاب و بر روی 
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نام  ،Serviceدر این صفحه و در قسمت 

_sipinternaltls  را وارد کنید و در قسمت

Protocol ، نام_tcp .را وارد کنید 

که مربوط به  5061عدد  ،Port Numberدر قسمت 

همان  ،در قسمت آخر هم است را وارد کنید؛ SIPپروتکل 

را در این قسمت  که در قسمت قبل ایجاد کردید Poolنام 

 کلیک کنید. OKبه همراه نام کامل دومین وارد و بر روی 

افزار های نرمپورت یدر مورد شمارهعالقمندید اگر 

Skype را کلیک  اینجاتوانید می ،کسب کنید اطّالعات

 کنید.

-که مشاهده میهمانطور

به درستی  زکنید، همه چی

 ایجاد شده است.

 

 

 :Skype For Businessافزار نرم نصب – چهارم یمرحله

را به  Skype For Business افزارنرمتوانیم حاال می ،ت انجام دادیمتمام این مراحل را به دقّبعد از اینکه 

 صورت کامل و بدون مشکل نصب کنیم.

 افزار از لینک زیر استفاده کنید:برای دانلود نرم

http://p30download.com/fa/entry/59005/ 

 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/gg398833.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396
https://technet.microsoft.com/en-us/library/gg398833.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396
http://p30download.com/fa/entry/59005/


Exchange 2016 & Skype for business 2015 – Farshid babajani 

173 
 

 :Skype For Businessافزار شروع نصب نرم

 Skype For Business یبرای نصب وارد پوشه

 دوبار کلیک کنید. Setup.exeشوید و بر روی 

مورد نظر را انتخاب و بر  یگزینه ،در این صفحه

 کلیک کنید. Nextروی 

مواجه شدید،  خطا باکار  اوّلمهم: اگر در  ینکته

 کنید. Startرا  Updateحتماً سرویس 

 

 

 یتیک گزینه ،در این صفحه اگر قراردادنامه را قبول دارید

I accept…  را انتخاب و بر رویOK .کلیک کنید 

 

 

 

 Prepare Activeدر این صفحه باید بر روی

Directory  ن کنترلربتوانید دومیکلیک کنید تا 

 Skype forافزارنرم اندازیرا برای راه

Business آماده کنید. 
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 کلیک کنید. Runدر این صفحه بر روی 

 

 

 

 

 کلیک کنید. Nextدر این صفحه بر روی 

 

 

 

 

 

 

 Schemaکنید، تنظیمات مشاهده می کههمانطور

 به درستی انجام شده است.

 کلیک کنید. finishبر روی 
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در این صفحه در قسمت 

Prepare Current Frost  بر

 کلیک کنید. Runروی 

ده بر روی شباز  یدر صفحه

Next .کلیک کنید 

 

 

 

را انتخاب  Domain FQDN یدر این صفحه، گزینه

 کلیک کنید. Nextو بر روی 

 

 

 

 

 

به  Prepare Current Frost ،در این صفحه

 کلیک کنید. Finishبر روی  تنظیم شد. موفّقیّت
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در این صفحه و در قسمت 

Prepare Current 

Domain  بر رویRun 

باز  یدر صفحه وکلیک کنید 

کلیک  Nextشده بر روی 

  کنید.

 

 

 کلیک کنید. Finishبعد از اتمام کار بر روی 

 

کلیک کنید و  Exitبر روی نیز  Prepare یدر صفحه

 از صفحه خارج شوید.

 

 

 

 skype Forشوید و سرویس Searchوارد  ،بعد از انجام کار باال

Business Server Deployment Wizard .را اجرا کنید 
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 Installدر این صفحه بر روی 

Administrative Tools .کلیک کنید 

 کلیک کنید. Nextباز شده بر روی  یدر صفحه

 

 

 

 

 

 در حال کار...

 کلیک کنید. Finishبعد از اتمام کار بر روی 

 

 

 

 :Skypeشده برای  Shareایجاد فایل 

 ایجاد کنیمدر این قسمت باید یک پوشه در یکی از سرورها 

 دهیم.های مورد نظر خود دسترسی کامل هو به کاربر و گرو

 کنیم.استفاده می SQLبرای ایجاد پوشه از سرور 

ایجاد  Sharedشویم و یک پوشه با نام می Cوارد درایو 

 یکنیم و گزینهکنیم و بعد بر روی آن کلیک راست میمی

Properties کنیم.را انتخاب می 
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وارد تب  ،در این صفحه

Sharing  شوید و بر روی

Share  کلیک کنید و در

باز شده باید بر  یصفحه

کلیک  Find Peopleروی 

های زیر را به کنید و گروه

لیست اضافه کنید و دسترسی 

Read /Write تا  دهید

کاربر مورد نظر دسترسی 

Full control داشته باشد. 

 RTC Component Universal Services 

 RTC Universal Server Admins 

 RTC Universal Config Replicator 

 RTCHS Universal Services 

 ه کنید و دسترسی کامل به آن دهید؛حتماً کاربر مورد نظر خود را به لیست اضاف ،های باالبعد از اضافه کردن گروه

 به لیست اضافه شده است و دسترسی کامل به آن داده شده است. Administrator کاربر ،باالدر شکل 

 کلیک کنید. Shareبعد از انجام تنظیمات مورد نظر بر روی 

کاربر خود را  ،سرورها ی: در همهنکته

را نصب کردید  Skypeو  SQLن که با آ

در شکل  ؛کنید Localرا عضو گروه 

 Local Usersروبرو وارد سرویس 

and Groups و از سمت چپ  شوید

کلیک کنید و کاربر  Groupsبر روی 

مورد نظر خود را به مانند شکل روبرو 

کلیک  OKو بر روی  عضو گروه کنید

  کنید.
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 Skype forشوید و سرویس Searchوارد  ،بعد از اجرا شدن سرور

Business Server Topology Builder .را اجرا کنید 

 

 

 

 

 Topologyدر این صفحه برای شروع باید یک 

دارای تنظیمات  Topologyهر  ایجاد کنید؛

 Newیگزینه ،در این صفحه خاصّ خود است.

Topology  را انتخاب و بر رویOK  کلیک

 کنید.

شود که باید این ای باز میصفحه ،OKبعد از 

Topology  ذخیره کنید. مشخّصرا در جای 

 

 

، Primary Sip domainقسمتدر این صفحه و در 

خود را به همراه نام دومین  Skypeنام کامل سرور 

 وارد کنید.

  به مانند شکل روبرو عمل کنید.

 کلیک کنید. Nextبر روی 
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دارای دومین دیگری  ،در این شبکهاگر چنانچه 

توانید در لیست مورد نظر اضافه کنید و بر می ،دیباش

 کلیک کنید. Nextروی 

 

 

 

نام سایت خود را به دلخواه وارد  ،این صفحه در

 کلیک کنید. Nextکنید و بر روی 

 

 

 

 

 

د را وارد ن صفحه نام شهر، استان و کشور خودر ای

 کلیک کنید. Nextو بر روی 
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 را انتخاب ونظر مورد  یتیک گزینه ،در این صفحه

 کلیک کنید. Finishبر روی 

 

 

 

 

 

 کلیک کنید. Nextدر این صفحه بر روی 

 

 

 

 

 

باید همان  Pool FQDNدر این صفحه و در قسمت 

Pool  را که در سرویسDNS  در صفحات قبل

 یگزینه ،را اینجا وارد کنید و بعد دکردیایجاد 

Enterprise و بر روی  را انتخابNext  کلیک

 کنید.
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، Computer FQDNدر این صفحه و در قسمت 

وارد  ،را به همراه نام کامل دومین Skypeنام سرور 

 کلیک کنید تا به لیست اضافه شود. Addو بر روی 

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

 

 

 Skypeهای سرویس سرویس کلّ ،در این صفحه

انید توشده است که در صورت نیاز خود می مشخّص

 ،به مانند شکل روبرو یکی از آنها را انتخاب کنید.

 Nextهای مورد نظر را انتخاب و بر روی گزینه

 کلیک کنید.

 ها در ادامه توضیح خواهیم داد.در مورد این سرویس

  

تیک مورد نظر را انتخاب و بر روی  ،در این صفحه

Next .کلیک کنید 
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 کلیک کنید. Nextدر این صفحه فقط بر روی 

 

 

 

 

 

 

 کهفی کنید را به برنامه معرّ SQLدر این قسمت باید 

 Skypeرا در صفحات قبل روی سرور  افزارنرماین 

 کلیک کنید. Newبر روی  دیم.نصب کر

 

 

 

 

 SQLنام سرور ، SQL Server FQDNدر این صفحه و در قسمت 

بعد  ؛را روی آن نصب کردیم SQLافزار نرم قبالً را وارد کردیم که

تعریف کردیم  SQLجدید در موقع نصب  Instanceچون یک 

-میرا انتخاب  Named Instance یگزینه ،در این قسمت هم

کرده بودیم را در این  وارد Skypeرا که  Instanceو نام  کنیم

 .کنیممیکلیک  OKو بر روی  قسمت وارد

SqlSkype،  نام سرورSQL است. 
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به همراه  SQLکنید آدرس می که مشاهدههمانطور

Instance  اضافه شده است، بر رویNext  کلیک

 کنید.

 

 

 

 

 share ،حه باید فولدری را که قبالً با همفدر این ص

 ،File Serverدر قسمت  فی کنیم.کرده بودیم را معرّ

در این  چون ،کنیمرا وارد می SqlSkypeنام سرور 

کرده بودیم و در  shareفولدر مورد نظر را  سرور،

 نام با که مورد نظر یپوشه ،File shareقسمت 

Shared  بود را وارد و بر رویNext کنیم.کلیک می 

 

 کلیک کنید. Nextدر این قسمت بر روی 
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خود از آفیس تحت وب  یدر این صفحه اگر در شبکه

مورد نظر را  یتوانید تیک گزینهمی ،کنیداستفاده می

فیس کلیک کنید و آدرس آ Newانتخاب و بر روی 

این سرویس را  اضافه کنید، اگر چنانچه تحت وب را

مورد  یتیک گزینه توانیدمی ،ندارید ی خوددر شبکه

 کلیک کنید. Nextی نظر را بردارید و بر رو

 

 

همان  ،Archivingبرای سرویس  ین صفحه نیزدر ا

 کلیک کنید. Finishبر روی  را انتخاب و  SQLآدرس

همین کار را انجام دهید و بر نیز، بعد  یدر صفحه

 کلیک کنید. Finsihروی 

 

 

 

بر روی  ،بعد از انجام مراحل قبل

Skype For Business Server 
 Editیکلیک راست کنید و گزینه

Properties .را انتخاب کنید 
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در این صفحه از سمت چپ بر روی 

Central Management Server  کلیک

 Administrativeکنید و در قسمت

Access URL،  آدرسLyncAdmin  که در

وارد کنید که  را ایجاد کردیدDNS س سروی

به صورت 

https://lyncadmin.3isco.local 
 Centralتبعد در قسم است،

Management Server،  همانPool 

 کلیک کنید. OKبر روی  مورد نظر خود را انتخاب و

قبل، از سمت چپ بر روی  یبعد از انجام مرحله

Pool  مورد نظر خود کلیک راست کنید و از قسمت

Topology ،یگزینه Publish .را انتخاب کنید 

 

 

 

 کلیک کنید. Nextدر این صفحه بر روی 

 

 

 

 

 

https://lyncadmin.3isco.local/
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 کلیک کنید. Nextدر این قسمت بر روی 

 

 

 

 

 

 

کلیک کنید تا کار  Nextدر این قسمت هم بر روی 

Publish .آغاز شود 

 

 

 

 

 

با  Publish عملیّاتکنید، می که مشاهدههمانطور

 کلیک کنید. Finsidhبر روی  .انجام شد موفّقیّت
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دوباره ابزار  ،قبل عملیّاتبعد از انجام 

Deployment  را اجرا و بر روی

Install or Update Skype for 

Business Server System  کلیک

 کنید.

 

 

 

 

 Installدر قسمت ،اوّل یدر این صفحه و در مرحله

Local Configuration Store  بر رویRun 

 کلیک کنید.

 

 

 

را انتخاب و بر روی  اوّل یگزینه ،در این صفحه

Next .کلیک کنید 

 انجام خواهد شد. عملیّات ،دقیقه بعد از چند

را به درستی انجام  Publishاگر  ،داشته باشید توجّه

 در این قسمت با خطا مواجه خواهید شد. ،ندهید
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حتماً  ،اطاّلعاتبعد از تکمیل 

کنید تا  Restartرا   Skypeسرور

 تنظیمات به طور کامل اعمال شود.

 

 

 

 

 

 Install or Update Skype for Business Serverرا اجرا و بر روی Deploymentدوباره ابزار 

System .کلیک کنید 

 

 

 

 

در قسمت دوم بر  ،در این صفحه

 .کلیک کنید Runروی 
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 کلیک کنید تا تنظیمات اعمال شود. Nextبر روی 

 

 

 

 

 

 

 موفّقیّتبا  عملیّات کنیدکه مشاهده میهمانطور

 کلیک کنید. Finishبر روی  .انجام شده است

 

 

 

 

 

شناسایی  عملیّاتدر این قسمت باید 

را انجام  Certificateو نصب 

 Runبرای این کار بر روی دهید، 

 کلیک کنید.
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 ،در این صفحه برای شروع کار

را  Default Certificateقسمت 

کلیک  Requestانتخاب و بر روی 

 کنید.

 

 

 

را  کتاب نصب کردید اوّلرا که در قسمت  Certificateباید سرویس  Certificate با ر: برای انجام کارتذکّ

 کنید. نصب Active Directoryدر سرور 

 اطّالعاتدر این صفحه باید 

Certificate  یا همان گواهینامه را

باید سرور  اوّلدر قسمت  یل کنید؛تکم

Certificate  را انتخاب کنید که در

در قسمت  است. DC-2016این کتاب 

Friendly Certificate،  نام دلخواه

دیگر را  اطّالعاتخود را وارد کنید و 

مانند شهر، استان و ... را وارد کنید  ،هم

 Alternative Nameو در قسمت

list، یگزینه All  را انتخاب و بر روی

Next .کلیک کنید 

 

 

 

babajani
Typewriter
Analyzer
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بر روی  ،یید استمورد تأ اطّالعاتدر این قسمت اگر 

Next .کلیک کنید 

 

 

 

 

 

را  …Assign this یتیک گزینه ،در این صفحه

 یصفحه ،Finishانتخاب کنید تا با کلیک بر روی 

Assign .باز شود 

 

 

 

 

 کلیک کنید. Nextبر روی 
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 کلیک کنید. Nextدر این صفحه بر روی 

 کلیک کنید. Finishدر آخر هم بر روی 

 

 

 

 

 

، کنیدکه مشاهده میهمانطور

حاال  انجام شد و اوّلقسمت 

باید قسمت 

OAuthTokenlssuer  را

انتخاب و بر روی 

Reauest .کلیک کنید 

 

در این صفحه فقط یک نام دلخواه 

های دیگر دست وارد کنید و به گزینه

 کلیک کنید. Nextنزنید و بر روی 

به همان  است، تمام کارها به مانند قبل

 صورت انجام دهید.
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کنید می که مشاهدههمانطور

انجام شده  موفّقیّتبا  عملیّات

 است.

کلیک کنید و  Closeبر روی 

 تمام صفحات را ببندید.

 

 

؛ برای های آن اجرا شودآماده شده است تا سرویس Skypeو سرور  ینجا کار به درستی انجام شده استتا به ا

 و دستور زیر را اجرا کنید: Skype For Business Management Shellباید سرویس  اجرای سرویس

ol.3isco.localpopoolfqdn –cspool -start 

و دستور  همراه نام کامل دومین وارد کنید وارد کردید را به DNSخود را که در  Poolدر دستور باال باید آدرس 

کل روبرو اجرا را به مانند ش

کنید و بعد با وارد کردن 

کار را ادامه دهید تا ، Aکلید 

  تأیید شوند. هاسرویس

 

 موفّقیّتها با سرویس ،بعد از انجام این کار

 .شونداجرا می به مانند شکل روبرو

 

 

 



Exchange 2016 & Skype for business 2015 – Farshid babajani 

195 
 

 کنید تا تنظیمات به طور کامل اعمال شود. Restartسرور را یک بار  بعد از انجام مراحل باال،

نصب کنید تا  Skypeرا از لینک زیر دانلود و بر روی سرور  Silverlightافزار بعد از اجرای سرویس باید نرم

 .را اجرا کنید Skypeزار فانرم یمدیریّتبتوانید قسمت 

http://www.microsoft.com/silverlight/ 

افزار را اجرا و بر روی نرم ،بعد از دانلود

Install Now .کلیک کنید 

 

 

 

 

 

 Skype for Business Serverوارد جستجو شوید و سرویس ،Skypeافزار برای شروع و اجرای نهایی نرم

Control Panel .را اجرا کنید 

روبرو از  یدر صفحه

شما نام کاربری و رمز 

عبور کاربر اصلی که با 

 Skypeکار نصب  ،آن

 ،یداهرا انجام داد

، شوددرخواست می

را وارد و  اطّالعات

OK .کنید 

 

http://www.microsoft.com/silverlight/
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باألخره اجرا  ،که وقت ما را گرفتت زمانیبعد از مدّ ،Skypeسرور  ،کنیدمشاهده می باالهمانطورکه در شکل 

 ن بپردازیم.توانیم به کار با آو حاال می شد
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 :Skypeاضافه کردن کاربر به لیست 

ن آ Clientافزار ط نرمکنیم و بتوانیم توسّ Skypeیک کاربر را عضو  ،خواهیم برای شروع کاردر این بخش می

 های آن استفاده کنیم.شویم و از سرویسوارد 

شوید و  Usersوارد  ،برای شروع از سمت چپ

 کلیک کنید. Enable usersبر روی 

 

 

برای اضافه کردن کاربر به 

 Addبر روی  ،لیست

 کلیک کنید.

 

 

 

 

در این صفحه باید در قسمت 

Search،  نام کاربر مورد نظر را

کلیک  Findوارد و بر روی 

از پیدا کردن کاربر بر  بعد ،کنید

 کلیک کنید. OKروی 

 

 



Exchange 2016 & Skype for business 2015 – Farshid babajani 

198 
 

 

 Assign usersدر این صفحه در قسمت

to a pool  بایدPool  خود را انتخاب و در

 Use theیگزینه ،SIP URLقسمت 

following format  را انتخاب کنید و بر

 کلیک کنید.  Enableروی

 

 

 Skypeافزار کالینت این است که نرم ،دهیمکاری که انجام میین اوّل ،بعد از اینکه کاربر را به لیست اضافه کردیم

 های کاربران نصب کنیم و تست بگیریم.را روی یکی از سیستم

 را از لینک زیر دانلود کنید: 2016آفیس  یود کنید باید بستهرا دانل Skypeافزار کالینت برای اینکه نرم

http://p30download.com/fa/entry/60813/ 

 ،های آنافزاربعد از دانلود آفیس در لیست انتخاب نرم

را انتخاب کنید تا  Skype For Business یگزینه

 نصب شود.

با خطای  Setupداشته باشید اگر در هنگام اجرای  توجّه

kb2999226 فعّالشدید باید سرویس آپدیت را  روبرو 

 کنید.

 

http://p30download.com/fa/entry/60813/
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 User2کاربر  ،کنیدمشاهده می که در شکل روبروهمانطور

تواند با وارد شود و حاال می Skypeتوانست به سرور 

 کاربران خود صحبت کند.

 

 

 

 

 

 

 

 از طریق سیستم خارج از شبکه: Skypeورود کاربران به 

به راحتی و بدون هیچ خطایی این کار انجام  ،شود متّصل Skypeداخلی بخواهد به  یکاربر در شبکهکه زمانی

 ؟کند باید چه، وارد شود ،اگر این کاربر بخواهد با سیستمی خارج از شبکهامّا د شد، هخوا

 متّصلداخلی  یبه شبکه VPNگیریم که با فرض را بر این می

شوید و با دوستان  متّصلخود  Skypeخواهید به اید و میشده

که این  مواجه خواهید شد روبرو یخطا خود صحبت کنید، با

 است Skypeمعتبر سرور  یخطا مربوط به نداشتن گواهینامه

 .فی کنیده و به کالینت معرّکه باید این گواهینامه را تهیّ
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هینامه را به روش زیر دریافت کنید و در کالینت و گوا دشوی  Activeبرای دریافت گواهینامه باید وارد سرور 

 نید.کاربر ثبت ک

شوید  Searchوارد 

را  IISو سرویس 

و به مانند  اجرا کنید

شکل روبرو از سمت 

چپ بر روی نام 

دومین کلیک کنید و 

در لیست مورد نظر 

 Serverبر روی 

Certificate  کلیک

 کنید.

 

در این قسمت بر روی 

ای که آخر آن گواهینامه

CA دوبار کلیک  ،دارد

 کنید.
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 Copy to fileشوید و بر روی  Detailsدر این صفحه وارد تب 

کلیک کنید تا به  Nextباز شده بر روی  یو در صفحه کلیک کنید

 زیر برسید. یصفحه

 

 

 

 

 

یک آدرس و یک نام به دلخواه خود وارد کنید تا  ،در این صفحه

کلیک کنید و  Nextبر روی  ینامه در محل مورد نظر ذخیره شود؛گواه

 ک کنید.کلی Finishبعد بر روی 

با این کار گواهینامه برای انتقال به سرور دیگر آماده شده است 

و به کالینت مورد نظر خود  ی مورد نظر را کپی بگیریدوگواهینامه

 انتقال دهید.
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بعد از کپی کردن فایل در کالینت مورد نظر بر روی آن کلیک راست کنید 

 کلیک کنید. Install Certificate یو بر روی گزینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 Place all certificates in the followingیهگزین، ابتدا در شکل باال

store  و بر روی را انتخابBrowse یگزینه ی باال،کلیک کنید و در شکل باز شدهTrusted Root…   را

کلیک کنید تا گواهینامه برای کاربر  Yesکنید و در آخر بر روی  Nextکلیک کنید و بعد  OKانتخاب و بر روی 

 مورد نظر ثبت شود.

بعد از اینکه گواهینامه وارد کالینت  ،کنیدمشاهده می ههمانطورک

از شما درخواست رمز عبور  Sign inشد و با کلیک بر روی 

 کاربر شده است.

اگر  راحتی این کار را انجام دهیم، امّابه این صورت توانستیم به 

دیگر به این مراحل نیازی  ،شما تحت دومین باشد Skypeسرور 

 نیست.
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 :Skypeبرای کاربران در  Archiveسرویس  سازیفعّال

ی مشخّصت کاربران را برای مدّ اطّالعاتکه  است این سرویس یک سرویس کامالً ضروری در بحث سازمانی

دست پیدا کنند، مثالً اگر کاربری برای شما  اطّالعاتتوانند دوباره به این کند و کاربران میدر سرور ذخیره می

باید از  ،شما بخواهید بعد از چند روز دوباره به آن دست پیدا کنید فرستاده باشد و Skypeیک رمز عبور در 

 .کرد کمک خوبی خواهدبه شما  ،بودن فعّالکمک بگیرید که در صورت  Archiveسرویس 

ت را در مدّ اطّالعاتتباط است و دارد و با این سرور در ار Exchangeاین سرویس ارتباط مستقیم با سرور 

در ارتباط باشد باید یک  Exchangeبتواند با سرور  Skypeبرای اینکه سرور  کند؛در سرور ذخیره می مشخّص

تا این دو  ایجاد کنید DNSپل ارتباطی در سرویس 

 .ددوست خوب به هم برسن

شوید و سرویس  Active Directoryوارد سرور 

DNS .را اجرا کنید  

بر روی نام دومین خود کلیک  DNSدر سرویس 

را  New Alias (Cname) یراست کنید و گزینه

 انتخاب کنید.

 

را  autodiscoverنام  ،Alias nameدر این صفحه و در قسمت 

 کلیک کنید و سرور Browse یوارد کنید و بعد بر روی دکمه

Exchange بر روی  را انتخاب وOK .کلیک کنید 
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 شوید و آدرس زیر را اجرا کنید: Internet Explorerبعد از این کار وارد مرورگر 

https://autodiscover.3isco.local/autodiscover/autodiscover.xml 

 کنید. Enterنام دومین خود را وارد و  ،3isco.localکه در دستور باال به جای 

 

 اگر به مانند شکل باال با خطا مواجه شدید باید با اجرای دستورات زیر این خطا را برطرف کنید:

برای این کار باید وارد  دارید؛ Exchange Management Shellنیاز به سرویس  ،برای اجرای دستورات

 ،شدیدمانند من با خطای شکل زیر روبرو ، اگر چنانچه دو این سرویس را اجرا کنی دشوی Exchangeور سر

 شوید. متّصل Exchangeسرویس  PowerShellمربوط به ویندوز به  Powershellتوانید از طریق می

https://autodiscover.3isco.local/autodiscover/autodiscover.xml
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داشته باشید که  توجّهویندوز و دستور زیر را اجرا کنید،  PowerShellسرویس  ،Exchangeدر همان سرور 

 اجرا کنید. Administratorت کاربر ویّاوّلاین سرویس را با 

Add-PSsnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.E2010 

 :انجام دهید Auto Discoverسازی آدرس فعّالبعد از وارد کردن دستور باال باید دستور زیر را برای 

Get-ClientAccessServer | Set-ClientAccessServer -AutoDiscoverServiceInternalUri 

"https://autodiscover.3isco.local/autodiscover/autodiscover.xml" 

 نام دومین خود را وارد و دستور را اجرا کنید.، 3isco.localباال به جای  سدر آدر

دستور مورد نظر بدون خطا اجرا شده است، بعد از این کار باید وارد  ،کنیدکه در شکل باال مشاهده میهمانطور

 .دو دستور زیر را وارد کنی شوید Skypeسرور 

را اجرا کنید و  Skype For business 2015 Management Shellشوید و سرویس  Skypeوارد سرور 

 دستور زیر را در آن اجرا کنید:

Set-CsOAuthConfiguration -Identity global –ExchangeAutodiscoverUrl 

https://autodiscover.3isco.local/autodiscover/autodiscover.svc 

 نام دومین خود را وارد و دستور را اجرا کنید.، 3isco.localباال به جای  سدر آدر

دستور باال در شکل روبرو اجرا شده 

 است و خطایی رخ نداده است.
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 Skype For business 2015 Control panelو سرویس  شوید Skypeبعد باید وارد سرور  یدر مرحله

 .را اجرا کنید

در این سرویس از سمت چپ بر روی 

Monitoring and Archiving 
وارد  ،باز شده یکلیک کنید و در صفحه

 Archiving Configurationتب 

دو ، Global یشوید و بر روی گزینه

 بار کلیک کنید.

 

-می Nameدر این صفحه و در قسمت 

در  نید نام دلخواه خود را وارد کنید؛توا

 یگزینه ،Archiving settingقسمت 

ر را ظمورد ن یآخر و دو تیک گزینه

ی برای ارتباط با اوّلانتخاب کنید که 

و دومی برای  است Exchangeسرور 

در  است؛روز  14بعد از  اطّالعاتانتقال 

 کلیک کنید. Commitآخر هم بر روی 

وارد تب  ،بعد از انجام کار باال

Archiving Policy  شوید و بر روی

 دوبار کلیک کنید. Global یگزینه
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مورد نظر را انتخاب و بر  یدو گزینه در این قسمت نیز،

 کلیک کنید. Commitروی 

بتواند با سرور  Skypeهمه چیز آماده است که سرور 

Exchange ،بی داشته باشد.ارتباط خو 

 

 

 مهم: ینکته

شده باشد، برای این  فعّالبرای کاربران  Archiveسرویس ، Exchangeداشته باشید که در سرور  توجّهباید 

 یمدیریّتکار وارد قسمت 

Exchange 2016 شوید و 

شوید  Recipientsوارد  بعد،

سازی سرویس فعّالو برای 

archive یتوانید همهمی 

کاربران را انتخاب و از سمت 

کلیک  Enableچپ بر روی 

 کنید.

در این صفحه باید با کلیک بر روی 

Browse ،مورد نظر خود را انتخاب  سدیتابی

 کلیک کنید. OKو بر روی 
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باید بر  Archiveقسمت  یکه برای مشاهده دهر دو کاربر با هم صحبت کردن کنید؛ توجّهبه شکل باال خوب 

خود را  یگذشته اطّالعاتتوانید با این کار شما می نید؛کلیک ک Lyncو  Skypeروی آیکون مورد نظر در 

 مشاهده کنید.

 :نکات اساسی

 را در هر سرور بررسی کنید تا انقضاء یا حذف نشده باشند. Certificateهمیشه  -1

 خود را چک کنید. DNSسرور  CMDدر  Nslookupهمیشه با دستور  -2

ها نصب و اجرا کنید که این کار افزارهای دیگر بر روی کالینتبه همراه نرم را نیز Outlookافزار نرم -3

 انجام دادیم. Exchangeرا در قسمت 

 .روی کار تمرکز داشته باشید و عجله نکنید -4
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 :Webاز طریق  Skype یمدیریّتاجرای قسمت 

درس به آ Skype یمدیریّتسمت قبرای  یآدرس ،Skypeدانید در هنگام کانفیگ سرور می همانطور که

https://lyncadmin.3isco.local  وارد کردیم که این آدرس به مانند سرویسControl Panel  عمل

 کند.می

 ،قبل یهاکه در قسمت دارید Silver Lightافزار نیاز به نرم ،نکته: برای اینکه این سرویس را در وب اجرا کنید

 کنیم.را اجرا می Internet Explorerشویم و می Skypeنصب کردیم، پس وارد سرور  Skypeروی سرور 

 وارد و اجرا کنید: Address barآدرس زیر را در 

https://lyncadmin.3isco.local 

https://lyncadmin.3isco.local/
https://lyncadmin.3isco.local/


Exchange 2016 & Skype for business 2015 – Farshid babajani 

210 
 

نام دومین خود را وارد کنید، بعد از اجرا از شما نام کاربری درخواست  ،3isco.localس باال به جای در آدر

آدرس مورد نظر به درستی اجرا  ،کنیددر شکل باال مشاهده می طور کههمان کنید. okوارد و باید شود که می

 شده است.

 از طریق موبایل: Skypeسازی دسترسی به فعّال

را به صورتی تنظیم کنیم که کاربران بتوانند در شبکه و از طریق موبایل  Skypeخواهیم سرور می در این قسمت

 تواند کار گروهی را در هر سازمانی رونق ببخشد.به آن دسترسی داشته باشند، این کار می
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 را اجرا کنیم. DNSشویم و سرویس  Active Directoryبرای شروع باید وارد سرور 

های با نام CNAMEدر این سرویس باید دو 

lyncdiscoverinternal  وlyncdiscover  ایجاد

ن خود کلیک راست کنیم؛ برای این کار بر روی نام دومی

 را انتخاب کنید.  Cnameیهکنید و گزین

 

 

 

 

نام ، Alias nameدر این شکل و در قسمت 

lyncdiscoverinternal  را وارد کنید و در قسمتFully… 

را انتخاب  Skypeکلیک کنید و نام سرور  Browseبر روی 

 کلیک کنید. OKو بر روی 

انجام دهید و  lyncdiscoverهمین کار را دوباره برای نام 

 دیگر با این اسم ایجاد کنید. CNAMEیک 

ابتدای در ، DNSه اگر در قسمت تنظیمات البتّ

به دیگر نیاز  ،را وارد کردید  lyncdiscoverinternalر،کا

 .نیست در این قسمتوارد کردن آن 

 

 Microsoft Lync Connectivityافزار کوچک با نامباید یک نرم DNSدر سرویس  CNAMEبعد از ایجاد 

Analyzer ورژن مورد نظر خود را انتخاب کنید: ،های زیررا دانلود کنید؛ از طریق لینک 

32bit : http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=277056 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=277056
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64 bit: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36535 

های کاربران خود را وارد کنید و در یکی از آدرس، Sip URL باال در قسمت بعد از دانلود اجرا کنید؛ در شکل

افزار اضافه نشده به نرم Skypeچون هنوز ، افزار خود را انتخاب کنیدتوانید ورژن نرممی نیز Clinetقسمت 

 استفاده کنید. Lync 2013توانید از شما میاست، 

ها بدون مشکل کنید، تمام آدرسمشاهده می طور کههمانکلیک کنید،  Startبر روی  اطاّلعاتبعد از وارد کردن 

 شوند. متّصل Skypeتوانند از طریق موبایل به و این به این معناست که کاربران می است اجرا شده

 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36535
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 :Skypeقرار دادن عکس توسط کاربران در 

د عکس خود را بتوانن Skypeبرای اینکه کاربران در 

 ،دهند، باید به مانند شکل روبرودر اکانت خود قرار 

 .کلیک کنند Profileبر روی قسمت 

افزار نیاز به نرم برای اینکه عکس را وارد کنیم،

Exchange .داریم 

 

 

 Myچپ بر روی سمتدر این صفحه از 

Picture باز  یکلیک کنید و در صفحه

 Edit or Removeشده بر روی

Picture  کلیک کنید، با این کار مرورگر

تحت وب  یشود و وارد صفحهاجرا می

Exchange شویدمی. 

 

 

نام کاربری و رمز عبور کاربر  ،در این صفحه

 کلیک کنید. Sign inرا وارد و بر روی 
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دراین صفحه از سمت راست بر روی 

 Changeآیکون مورد نظر و بعد بر روی 

 هر شود.بعد ظا یکلیک کنید تا صفحه

 

 

 

 

و عکس مورد بر روی آیکون به شکل فولدر کلیک کنید در این صفحه هم باید 

 کلیک کنید. Saveنظر خود را وارد و بر روی 

 

 

 

 

 

 

عکس مورد نظر  ،کنیدمشاهده می طور کههمان

توانند این وارد شده است و دیگر کاربران می

 عکس را مشاهده کنند.
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 :Skype 2015در  Chatنصب و کانفیگ سرویس 

هایی ایجاد کنیم تا مثالً افراد یک پروژه بتوانند با هم در ارتباط خواهیم برای کاربران خود گروهدر این قسمت می

 باشند.

اندازی کنیم باید یک سرور جدید ایجاد کنیم و روی ای راهبرای اینکه این سرویس را به صورت کامل و حرفه

ظیمات مورد نظر تن، Skypeرا نصب کنیم و بعد در خود سرور  skypeافزار نرمهای مربوط به  Role ،آن سرور

 Chat-Skypeگیگ ایجاد کردیم و نام آن را  4با رم  2012یک ویندوز سرور  ،برای این کار آن را انجام دهیم؛

 خواهیم این سرور را برای کار آماده کنیم.مطلب می یدر ادامه رفتیم.در نظر گ

 آن به صورت زیر عمل کنید. Firewallسرور و ارتباط آن با دومین و خاموش کردن سرویس بعد از ایجاد 

 :Message Queuingن با عنوا Featuresنصب  – اوّلقدم 

 

شوید و بر  Server Managerوارد  ،بعد از ورود به سرور

 کلیک کنید. add roles and Featuresروی 

 

 

 

کلیک کنید تا به  Nextه بر روی حدر این صف

 ،در این صفحه برسید؛ Featuresقسمت 

را انتخاب و  Message Queuing یگزینه

آخر  یحهفکلیک کنید و در ص Nextبر روی 

 کلیک کنید. Installبر روی 
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 :Chatبرای سرویس  Poolایجاد  –قدم دوم 

 Topology Builderشوید و سرویس  Skypeوارد سرور ، اکنون Chat-skypeبعد از انجام کار در سرور 

 که قبالً ذخیره کرده بودید را باز کنید. ایرا اجرا کنید، بعد از باز شدن سرویس باید همان توپولوژی

در این صفحه وارد قسمت 

Skype for Business  
 Persistentشوید و بر روی

Chat Pools  کلیک راست

 Newیکنید و گزینه

Persistent…  را انتخاب

 ید.کن

 

در این صفحه و در قسمت 

FQDN،  آدرس کامل سرور

chat-skype  خود را وارد

 ،ین آنکنید و در قسمت پای

 This Pool has oneیگزینه

server  را انتخاب و بر روی

Next .کلیک کنید 
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نام  ،..Display nameدر این صفحه و در قسمت 

 کلیک کنید. Nextدلخواه خود را وارد و بر روی 

 

 

 

 

 

در این صفحه نیاز به دیتابیس داریم که قبالً در هنگام 

فی کردیم، همان سرور را انتخاب نصب به سرور معرّ

 کلیک کنید. Next و بر روی

 

 

 

 

داریم  ،شده shareاز به فولدر در این صفحه هم نی

 Nextهمان فولدر قبلی را انتخاب و بر روی باید که 

 .کلیک کنیم

 

 

 



Exchange 2016 & Skype for business 2015 – Farshid babajani 

218 
 

که ایجاد کرده  ای راقبلی Pool زدر این صفحه نی

 .کنیممیکلیک  Nextبودیم را انتخاب و بر روی 

 

 

 

 

 

شکل  مورد نظر به مانند Topologyبعد از ایجاد 

کنید و از روبرو بر روی نام سرور کلیک راست 

را انتخاب  Publish یگزینه ،Topologyقسمت 

 کنید.

 کلیک کنید و اگر Nextدر صفحات باز شده بر روی 

کلیک کنید  Yesباید بر روی  است ای باز شدهپنجره

 برسید. ی زیرتا به صفحه

 

بر روی  ه است، لذادر این صفحه همه چیز ثبت شد

Finish .کلیک کنید 

 

 

 

 



Exchange 2016 & Skype for business 2015 – Farshid babajani 

219 
 

 :Chatدر سرور  Skype یهای برنامهنصب ابزار –قدم سوم 

در سرور  Chat Poolبعد از ایجاد 

Skype  باید وارد سرور جدید

Chat-Skype  و برای شروع شویم

را که   Net 3.5کامپوننت ، ابتداکار

نصب ، Skypeقبالً در موقع نصب 

سرور هم با دستور  یم را در ایناهکرد

 .روبرو نصب کنیم

DVD افزار مربوط به نرمSkype  را وارد و بر روی

Setup یگزینه ،در این صفحه؛ کلیک کنید 

Don’t…  را انتخاب و بر رویInstall  کلیک کنید

نامه را قبول و بر روی توافق ی بعد نیزو در صفحه

Next .کلیک کنید 

 

 

 

 

 Installیهدر این صفحه بر روی گزین

or Update Skype For Business 

Server System, .کلیک کنید 
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 Stepو  Step 1در این صفحه در 

انجام  ی را که در اوایل کتاب،کار 2

پس  کنیم؛را دوباره تکرار می یماهداد

 Stepو بعد  Step1 بتداا ،به ترتیب

به مانند  Step 3را اجرا کنید و در  2

کلیک  Runشکل روبرو بر روی 

 کنید.

 

 

 ،ن کار کردیمآدر این صفحه که قبالً هم با 

کلیک کنید تا شکل بعد  Requestبر روی 

 ظاهر شود.

 

 

 

خود را وارد کنید  ینام گواهینامه ،در این صفحه

 Nextدیگر را تکمیل و بر روی  اتمشخّصو 

در صفحات بعد هم بر روی کلیک کنید؛ در کل، 

Next لیک کنید تا شکل بعد ایجاد شود.ک 
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ی کنید، گواهینامهمشاهده می طور کههمان

بر  توانیدمی مورد نظر تأیید شده است که

 .کلیک کنید Closeروی 

 

 

 

 را اجرا کنید. Servicesتمام صفحات را ببندید و وارد جستجوی ویندوز شوید و  ،عد از انجام مراحل باالب

 کنید. Startشوند را شروع می Skypeهایی که با نام سرویس ،به مانند شکل باال

 ایجاد تنظیمات برای  –چهارم  قدم
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 :Skypeدر سرور  Chatسرویس 

وارد سرویس  مراحل باالبعد از انجام 

Control Panel  شوید و از سمت

 Persistent Chatچپ بر روی 

 Persistentکلیک کنید و وارد تب

Chat Policy شوید و بر روی گزینه-

 کلیک کنید. Global ی

 

 فعّالرا  Enable Persistent Chat یگزینه ،در این صفحه

 کلیک کنید. Commitو بر روی 

 

 

 

کلیک  Newدر همان صفحه بر روی 

را انتخاب  Pool Policy یکنید و گزینه

 کنید.
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کلیک  OKرا انتخاب و بر روی  …Regist یگزینه ،متسدر این ق

 کنید.

 

 

 

 

 

مورد نظر را انتخاب  یتیک گزینه ،در این صفحه

 کلیک کنید. commitو بر روی 

 

 

 

 

 

را  User Policyکلیک کنید و  Newدوباره بر روی  ،در این قسمت

 انتخاب کنید.
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ید و تیک رد نظر خود را وارد کننام مو ،در این صفحه

 Commitرا انتخاب و بر روی  …Enable یگزینه

 کلیک کنید.

 

 

 

 

همین نیز،   Site Policyیبرای گزینه

 را انجام دهید. رکا

 

 

 

 

 

وارد تب  ،بعد از انجام مراحل قبل

Persistent Chat Configuration 
کلیک  New یشوید و بر روی گزینه

 فعّالکنید و هر دو گزینه را انتخاب و 

 کنید.
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-مشاهده می طور که¬همان

هر دو گزینه به لیست  ،کنید

 اضافه شده است.

 

 

شوید و  Categoryدر این قسمت وارد تب 

باز  یکلیک کنید و در صفحه Newبر روی 

سرویس موجود در لیست را انتخاب و  ،شده

 کنید. OK عدب

 

 

 

 

 ،Nameدر این صفحه و در قسمت 

و هر سه  مورد نظر خود را وارد نام

مورد نظر را انتخاب کنید و بر  یگزینه

کلیک کنید تا تنظیمات  Commitروی 

 اعمال شود.
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ت آنها به کنید که وضعیّسرورها را مشاهده می یهمه، statusدر قسمت  ،دیشو Topologyاگر وارد قسمت 

 نید.کچه شکل است که این عمل را در شکل باال مشاهده می

 Skypeنت اگر کاربر وارد کالی

یک آیکون جدید با نام  ،خود شود

Chat-Room  مشاهده خواهد

 کرد.

در حال حاضر هیچ اتاقی برای 

 نشده است. مشخّصاین کاربر 
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 :Skype For Businessدر  ایجاد اتاق چت

های مختلف های خود گروهکنیم، باید برای گروه فعّالرا   Chatبعد از اینکه ما توانستیم سرویس ،در این قسمت

این کار را  Skype Clientافزار شود، یکی اینکه از طریق نرمصورت انجام می که این روش به دو ایجاد کنیم

 .انجام دهیم PowerShellاز طریق دستورات انجام دهیم و روش دیگر این است که 

 برای ایجاد گروه چت: PowerShellدستورات  – اوّلروش 

ویت کاربر اوّلرا با  Skype Management shellشوید و سرویس  skypeبرای شروع وارد سرور 

Administrator .اجرا کنید 

 :است صورت زیر ین دستور بهاوّل

New-CsPersistentChatRoom -Name "Group-Network" -Category "Chat-Skype" 

و به جای  نام گروه خود را به دلخواه خود وارد کنید، Group-Networkشما باید به جای ، باالدر دستور 

Chat-skype  باید نامی را وارد کنید که در هنگام ایجادPool  در سرویسTopology  وارد کردید، منظورم

 :عکس زیر است
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در این تصویر که قبالً روی آن کار 

-Chatکردیم، شما باید به جای 

Skype نامی  ،که در دستور باال بود

را که قبالً در شکل روبرو و در 

وارد  Display Nameقسمت 

 کردید را وارد کنید.

بعد از تکمیل شدن دستور بر روی 

Enter کلیک کنید 

 

 

در شکل روبرو مشاهده  طور کههمان

 موفّقیّتدستور مورد نظر با  ،کنیدمی

اجرا شده است و یک گروه جدید با نام 

Group-Network .ایجاد شده است 

 

 

این است که شما کاربر خود را عضو این گروه کنید، برای این کار از دستور  ،از ایجاد گروهپس  ،دستور بعدی

 زیر استفاده کنید:

Set-CsPersistentChatRoom -Identity "Group-Network" -Category "Chat-Skype" -

Members @{Add="sip:user1@3isco.local"} 

نام گروه خود را که در باال ایجاد کردید را وارد کنید و به جای  ، Group-Networkدر دستور باال به جای

Chat-Skype قبل در تصویر قدیمی از قبل وارد کردید را در این قسمت درج کنید و  یهم نامی که در صفحه

 کنید. Enterبه همراه نام دومین خود را وارد کنید و  نام کاربر، user1@3isco.localدر قسمت آخر به جای 

mailto:user1@3isco.local
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 ،در تصویر روبرو

دستور باال به 

درستی و بدون 

شده  مشکل اجرا

 است.

 

 

 

 

کنید با وارد شدن کاربر به حساب خود مشاهده می طور کههمان

شده است که  مشخّصیک عدد ، Chat-Roomsدر قسمت 

با  ؛این است که کاربر عضو گروه جدیدی شده است ینشانه

  شود و برای اینکه کاربرمی مشخّصگروه  ،کلیک بر روی آن

آن را بپذیرد باید روی گروه مورد نظر کلیک راست  عضویّت

 را انتخاب کند. Follow this Room یکند و گزینه

 کار را انجام دهید. توانید اینکاربران هم می یهبرای بقیّ

 

 

 :ایجاد گروه به صورت گرافیکی –روش دوم 

توانند برای خود یک گروه که دسترسی الزم داشته باشند می یکاربران است،تری در این روش که روش آسان

  skype Clientن گروه کنند، برای این کار با یکی از کاربران خود واردجاد کنند و کاربران دیگر را عضو آای

 وید.ش
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شویم و سرویس  Active Directoryدهیم این است که وارد سرور دومین یا همان ین کاری که انجام میاوّل

Active Directory Users and Computers ّت ایجاد گروه را را اجرا کنیم و کاربری که قرار است قابلی

داشته باشد را عضو گروه 

CSPersistentChatAdministrator 
مانند شکل از سمت چپ بر روی ؛ به کنیم

Users کلیک کنید و بعد از لیست موجود 

 یبر روی گزینه

CSPersistentChatAdministrato 
را  Propertiesکلیک راست کنید و 

 انتخاب کنید.

شوید  Membersدر این صفحه وارد تب 

کاربر مورد نظر خود را به لیست این ، Addو با کلیک بر روی 

 کلیک کنید. OKگروه اضافه و بر روی 
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 موفّقیّتبعد از اینکه قسمت قبل را با 

وارد  User1با همان کاربر  ،انجام دادید

وارد  ،و بعد شوید Skypeافزار نرم

بعد از  ،شوید Chat-Roomsقسمت 

و  کلیک کنید +این کار بر روی آیکون 

را  Create Chat Roomیگزینه

 تا شکل بعد ظاهر شود. انتخاب کنید

 د از اجرا شاید در مررورگر خود بابع

این پیغام مواجه شوید که باید در 

 الفعّرا  Java ،قسمت تنظیمات

پذیر که اگر این کار امکان کنید

ه نبود از آدرس مورد نظر کپی تهیّ

 کنید و در مرورگر دیگر اجرا کنید.

بعد از اجرا وارد این صفحه 

خواهید شد که برای ایجاد اتاق گفتگو باید بر 

 کلیک کنید. Create A New Roomروی

 

 



Exchange 2016 & Skype for business 2015 – Farshid babajani 

232 
 

 ،Descriptionنام گروه خود را به دلخواه وارد کنید و در قسمت ، Rom Nameباال در قسمت  یدر صفحه

 توانید کاربرانیشما می، Managersمانند  ،های دیگر؛ در قسمتتوضیحات مربوط به این گروه را هم وارد کنید

خواهید توانید نام کاربرانی که میمی Membersاین گروه هستند را وارد کنید و در قسمت  مدیریّتکه قادر به  را

داشته باشید  توجّهعضو این گروه باشند را وارد کنید، 

که در صفحات  Chatاین کاربران باید در زمان تنظیم 

که این موضوع را در  قبل انجام دادیم، تعریف شوند

 کنید.مشاهده می روبروعکس 
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در شکل روبرو که قبالً روی آن کار 

 Allowedدر قسمت ،کردیم

Members  باید بر رویadd  کلیک

-کاربران خود را که می یکنید و همه

 را های این اتاق شوندخواهید عضو گروه

 در لیست وارد کنید.

 Chat-skypeیک اتاق با نام یعنی قبالً، 

ی کاربران را عضو این ایجاد کردیم و همه

 ،توانیم در این اتاقبعد می اتاق کردیم،

های مختلف ایجاد کنیم و کاربران را گروه

 ها کنیم.عضو این گروه

تعداد  ،Roomsدر قسمت  توانیدشوید، می Persistent Chatدوباره وارد قسمت  ،اگر به مانند شکل باال

 های ایجاد شده را مشاهده کنید.اتاق
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 :Skype 2015به  Lync 2013آپگرید کردن 

ه کنید که در صورت بروز تهیّ Backupا ی Snapshotیک  ،خود Lyncر مهم: قبل از هر کاری از سرور تذکّ

 گردانید.باز اوّلا به حالت رمشکل بتوانید دوباره آن 

با این کار دیگر  است؛آپگرید کردن آنها  ،افزارهای جدیدهای قدیمی به نرمافزارنرم کارهای ارتقاییکی از راه

افزار به سرور جدیدتر جهش بلکه با همان سرور قبلی و با همان نرم ،سرور را نصب کنیم ،اوّلنیاز نیست از 

 .ه در این راه باید کمی صبور باشیمکنیم که البتّمی

 Skypeو  Lyncافزارهای آپدیت کردن نرم یتوانید نحوهکنید، در این عکس می توجّهبرای شروع به عکس زیر 

 ارتقاء داد. Skypeا به توان آن را نمیامّ ،آپگرید کرد توانمی 2013به  2010اهده کنید که مثالً از ورژن را مش

 

 است.از سایت مایکروسافت  باال عکس

https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn951396.aspx
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، برای این کار وارد باشدآخرین آپدیت را دارا  ،ما Lync 2013که  باشید توجّهبعد از بررسی مراحل باال باید م

 خود شوید. Topologyرا اجرا کنید و وارد  Topology Builderشوید و سرویس  Lync 2013سرور 

شوید و  Helpوارد منوی بعد از ورود، 

 About Lync Server 2013 یگزینه

 را انتخاب کنید.

 

 

-افزار را مشاهده میورژن این نرم یشماره ،در این صفحه

شماره را توانید با مراجعه به جدول زیر این کنید که می

 بررسی کنید.

 

Version Cumulative Update KB Article 

5.0.8308.0 RTM N/A 

5.0.8308.291 February 2013 (CU1) http://support.microsoft.com/kb/2781547 

5.0.8308.420 July 2013 (CU2) http://support.microsoft.com/kb/2819565 

5.0.8308.556 October 2013 (CU3) http://support.microsoft.com/kb/2881684 

5.0.8308.577 January 2014 (CU4) http://support.microsoft.com/kb/2905048 

5.0.8308.738 August 2014 (CU5) http://support2.microsoft.com/kb/2967486 

http://support.microsoft.com/kb/2781547
http://support.microsoft.com/kb/2819565
http://support.microsoft.com/kb/2881684
http://support.microsoft.com/kb/2905048
http://support2.microsoft.com/kb/2967486
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5.0.8308.815 Sept 2014 (CU6) http://support2.microsoft.com/kb/2987510 

5.0.8308.831 Oct 2014 (CU7) 3003358 | 3001616 

5.0.8308.834 Nov 2014 (CU8) 3011902 | 3010050 | 3010028 

5.0.8308.857 Dec 2014 (CU9) 3018161 | 3018158 

5.0.8308.866 Dec 2014 (CU10) 3027552 | 3027553 

5.0.8308.871 Feb 2015 (CU11) 3036869 | 3031061 | 3031062 | 3031065 | 3033882 

5.0.8308.887 May 2015 (CU12) 

3051949 | 3051956 | 3051953 | 3051951 | 

3051955 | 3051950 | 3051957 

5.0.8308.920 July 2015 (CU13) 

3070408 | 3070407 | 3070405 | 3070388 | 

3070402 | 3070403 | 3066655 | 3069753 | 

3064729 | 3064728 | 3070396 | 3070395 | 

3070393 | 3070399 | 3070381 | 3066656 | 

3070378 | 3066641 | 3070404 | 3070398 | 3070397 

5.0.8308.927 Security KB3080353 

5.0.8308.933 Sept 2015 (CU14) 3081739 | 3081742 | 3081740 | 3081743 | 3081744 

ای باال آنها را هتوانید با کلیک بر روی لینککنید که میرا مشاهده می Lync 2013انواع ورژن  ،در جدول باال

 بر روی سرور خود نصب کنید. آپدیت اصلی را دانلود و ،است که از طریق لینک زیر نیدانلود کنید؛ بهترین راه ا

us/download/details.aspx?id=36820-http://www.microsoft.com/en 

 

http://support2.microsoft.com/kb/2987510
http://support.microsoft.com/kb/3003358
http://support.microsoft.com/kb/3001616
http://support.microsoft.com/kb/3011902
http://support.microsoft.com/kb/3010050
http://support.microsoft.com/kb/3010028
http://support2.microsoft.com/kb/3018161
http://support.microsoft.com/kb/3018158
http://support2.microsoft.com/KB/3027552
http://support2.microsoft.com/KB/3027553
http://support2.microsoft.com/kb/3036869
http://support2.microsoft.com/KB/3031061
http://support2.microsoft.com/KB/3031062
http://support2.microsoft.com/KB/3031065
http://support2.microsoft.com/kb/3033882
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3051949
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3051956
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3051953
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3051951
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3051955
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3051950
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3051957
http://support2.microsoft.com/kb/3070408
http://support2.microsoft.com/kb/3070407
http://support2.microsoft.com/kb/3070405
http://support2.microsoft.com/kb/3070388
http://support2.microsoft.com/kb/3070402
http://support.microsoft.com/kb/3070403
http://support2.microsoft.com/KB/3066655
http://support.microsoft.com/KB/3069753
http://support2.microsoft.com/KB/3064729
http://support2.microsoft.com/KB/3064728
http://support.microsoft.com/kb/3070396
http://support.microsoft.com/kb/3070395
http://support.microsoft.com/kb/3070393
http://support.microsoft.com/kb/3070399
http://support.microsoft.com/kb/3070381
http://support.microsoft.com/kb/3066656
http://support.microsoft.com/kb/3070378
http://support.microsoft.com/kb/3066641
http://support.microsoft.com/kb/3070404
http://support.microsoft.com/kb/3070398
http://support2.microsoft.com/kb/3070397
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3080353
http://support2.microsoft.com/kb/3081739
http://support2.microsoft.com/kb/3081742
http://support2.microsoft.com/kb/3081740
http://support2.microsoft.com/kb/3081743/
http://support2.microsoft.com/kb/3081744
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36820
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وارد سرور  ،بعد از دانلود فایل آپدیت

Lync 2013   شوید و آپدیت را اجرا کنید

و بعد به مانند شکل روبرو بر روی 

Install Updates .کلیک کنید 

 

 

 

 

کلیک بر روی  شود که بااز شما درخواست می کهند اها نصب شدهکنید، تمام آپدیتمشاهده می طور کههمان

Yes ، سرور راRestart .کنید 
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کلیک کنید؛  Setup.exeو بر روی  ویدش Skype For Businessافزار نرم وارد ،Lyncبعد از اجرای سرور 

 زیر برسید. یکلیک کنید تا به صفحه Nextیید و بر روی قراردادنامه را تأ

شروع به بررسی  ،Skypeافزار که نرمزمانی

شاید با این خطا روبرو شوید که  ،کندها مینیازمندی

SQL Express که باید به ورژن  نیست شما آپدیت

به این نکته اشاره  در این عکس باالتر آپدیت کنید؛

ورژن  1باید سرویس پک  SQLدارد که حداقل 

که این  Expressآن هم از نوع  ،باشد 2012

 توانید از لینک زیر دانلود کنید:سرویس پک را می

  1SQL Express Service Packدانلود 

 

 

جرا کنید تا شکل روبرو ظاهر آن را ا ،بعد از دانلود

 شود.

در این صفحه از سمت چپ بر روی 

Installation باز  یر صفحهکلیک کنید و د

 را انتخاب کنید. اوّل یشده گزینه

 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35579
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تیک  است،در این صفحه که مربوط به آپدیت جدید 

مورد نظر را بردارید تا شکل روبرو ظاهر  یگزینه

 کلیک کنید. Nextشود و بر روی 

 

 

 

 

بعد و  …Add Features یگزینه ،در این صفحه

و بر  کنید انتخابرا از لیست  RTCLOCAL یگزینه

دوباره بعد از نصب باید  کنید؛ کلیک Nextروی 

و یا هر  Lync Local یهمین کار را برای گزینه

 انجام دهید.ی دیگر گزینه

 

 

مورد  یتیک گزینه ،در این صفحه از لیست مورد نظر

کلیک کنید و در  Nextنظر را انتخاب و بر روی 

کلیک کنید تا آپدیت  Nextهای دیگر بر روی صفحه

SQL سرور را یک بار  ،بعد از آپدیت انجام شود؛

Restart .کنید 
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کار آپدیت به اتمام  ،کنیدمشاهده می طور کههمان

کند می Restartو از شما درخواست  است رسیده

سرور ، Closeو بعد  OKکلیک بر روی  ید باکه با

 کنید. Restartرا 

 

 

 

شوید و بر روی  Skypeافزار نرم DVDدوباره وارد 

Setup  کلیک کنید تا بررسی به مانند شکل روبرو انجام

به مانند زیر  ،ه شدیداگر احیاناً با خطای روبرو مواج شود،

 عمل کنید.

دوباره در همین صفحه بر  ،: بعد از انجام کار زیرتوجّه

 کلیک کنید. Retryروی 

 

 جرا کنید.را جستجو و ا Servicesوارد جستجو شوید و 
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-در لیست سرویس

هر دو سرویس  ،ها

شده را مشخّص

 Startانتخاب و 

کنید تا مشکل این 

 قسمت حل شود.

بعد از این کار وارد 

  Setupیصفحه

افزار مربوط به نرم

Skype  شوید و بر رویRetry .کلیک کنید 

 

نصب  Lync 2013را دانلود و بر روی سرور  UCMA 5.0وارد لینک زیر شوید و  ،بعد از اجرای سرویس

 کنید:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=47345 

 فراهم خواهد شد. Lync ، زمینه برای ارتقایبا نصب این کامپوننت

توانید که می دارید R2 2012و  2012برای هر دو ویندوز  Updateنیاز به فایل ، Skypeبرای نصب در ادامه 

 از لینک زیر دانلود کنید:

Windows Server 2012 R2 

Windows Server 2012 

 را اجرا کنید تا کار نصب آغاز شود. Setup.exeشوید و  Skypeبعد از نصب آپدیت مورد نظر، وارد 

بر روی  باید ییدأیید خواهد شد که بعد از تی مراحل تأ، همهانجام داده باشید قبل را به درستی کارهایاگر تمام 

Close  کلیک کنید و وارد جستجو شوید و سرویسSkype for Business Server Topology Builder 

 را اجرا کنید تا شکل بعد ظاهر شود.

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=47345
http://thehotfixshare.net/board/index.php?autocom=downloads&showfile=19694
http://www.uplooder.net/files/0b980b8b54bcdb898cd4bf66e755c116/Windows8-RT-KB2858668-v3-x64.msu.html


Exchange 2016 & Skype for business 2015 – Farshid babajani 

242 
 

 

مربوط  Poolدر این صفحه باید 

 Skypeرا به Lync 2013به 

For Business ؛ارتقاء دهید 

برای این کار به مانند شکل بر روی 

Pool  مربوط بهLync 2013 

 یکلیک راست کنید و گزینه

Upgrade to Skype ..  را

 انتخاب کنید.

 

 Pool شود که آیا مایل هستید،ؤال میدر این صفحه از شما س

بر  ؟، که بایدانتقال دهید Skype For Businessخود را به 

 کنید.کلیک  Yesروی 

 

در این صفحه باید وارد قسمت 

Skype  شوید و بر رویPool 

مورد نظر خود که انتقال داده شده 

کلیک راست کنید و از  ،است

 یگزینه ،Topologyقسمت 

Publish .را انتخاب کنید 
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 کلیک کنید.... Nextدر این صفحه بر روی 

 

 

 

 

 

 

 کلیک کنید. Nextدر این صفحه بر روی 

 

 

 

 

 

 

 ،کنیدروبرو مشاهده می یدر صفحه طور کههمان

Topology  بر روی  ؛اجرا شد موفّقیّتمورد نظر با

Finish .کلیک کنید 
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 Skype for Business Server Deploymentوارد جستجو شوید و سرویس ،بعد از انجام مراحل قبل

Wizard .را اجرا کنید 

بر روی  اوّلدر قسمت  ،بعد از اجرا در این صفحه

Run .کلیک کنید تا شکل بعد ظاهر شود 

 

 

 

 

 

را انتخاب و بر  ..Retrieve directly یگزینه ،در این صفحه

 کلیک کنید. Nextروی 

 

 

 

 

 ؛انجام شده است موفّقیّتبا  اوّل یمرحله عملیّات ،در این صفحه

 .ی قبل برگردیدکلیک کنید تا به صفحه Finishبر روی 

 با من در تماس باشید.، با مشکلی مواجه شدید، قسمتاگر در این 

 09211952149: ی تلگرامشماره

 farshid_babajani@live.com: ایمیل
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با  اوّل یمرحله ،کنیدمشاهده می طور کههمان

انجام شده است، در قسمت دوم بر  موفّقیّت

 کلیک کنید. Runروی 

کلیک  Nextباز شده بر روی  یدر صفحه

 اجرا شود. عملیّاتکنید تا 

 

 

 

این مرحله هم  ،کنیددر شکل روبرو مشاهده می طور کههمان

 انجام شده است. موفّقیّتبا 

 .بازگردید اوّل یکلیک کنید تا به صفحه Finishبر روی 

 

 

 

 کلیک Runدر قسمت سوم بر روی  ،در این صفحه

مربوط  ،یماهانجام داد کنید، این قسمت که از قبل

و نیاز به تکرار نیست،  استبه صدور گواهینامه 

 شما این کار را به مانند قبل انجام دهید.
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کنید، تمام مشاهده می طور کههمان

بر  انجام شده است؛ موفّقیّتمراحل با 

کار  یکلیک کنید و به ادامه Exitروی 

 کنید. توجّه

اگر برای این مرحله با خطا مواجه 

 Activeویسباید سر ،شدید

Directory Certificate  را

Restart .کنید 

 

 

 Skype for Business Server Managementوارد جستجو شوید و سرویس ،بعد از انجام مراحل باال

Shell   را با کاربرAdministrator :اجرا کنید تا شکل زیر ظاهر شود 

 اجرا شود و کار به اتمام برسد. Skypeهای مربوط به کنید تا تمام سرویس دستور زیر را اجرا

Start-cspool –poolfqdn pool.3isco.local 

و دستور  همراه نام کامل دومین وارد کنید وارد کردید را به DNSخود را که در  Poolدر دستور باال باید آدرس 

را به مانند شکل روبرو اجرا 

کنید و بعد با وارد کردن 

کار را ادامه دهید تا  ،Aکلید 

  تأیید شوند.ها سرویس
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در تصویر روبرو  طور کههمان

های بعد از تالش کنید،مشاهده می

 Skypeبه Lync 2013 ،بسیار

 ارتقاء یافت. 2015

 

 

 

 

توانید می Topologyوارد شدن به تب  است و بااجرا شده  Skype Control Panelسرویس  ،در شکل زیر

 را مشاهده کنید. عملیّاتآمیز بودن موفّقیّت
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 :Skypeبا  Exchange OWAارتباط 

 برقرار کنیم، یعنی OWAعنی ی ،را با ایمیل تحت وب Skype For businessخواهیم ارتباط در این بخش می

در  شود.می فعّالبرای آن  ،شده است مشخّصکه در عکس زیر  قسمتی ،که کاربر وارد ایمیل خود شدزمانی

 Skype است، در واقع فعّالیا همان ایمیل خود  OWAو هم در  Skypeزمان در هم  User2کاربر ،عکس زیر

  .شده است فعّالن آ

 افزارها را انجام دهیم.سازی نرمخواهیم عمل یکسانبا هم می

 را انتخاب کنید. Skype Management Shellخود شوید و سرویس  Skypeبرای شروع وارد سرور 

 دستور زیر را وارد کنید: ،بعد از ورود

Get-CSsite 

توانید در شکل بعد شود که این موضوع را مینمایش داده می Skypeسایت شما در  اطّالعات ،با این دستور

 مشاهده کنید.
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در شکل روبرو  طور کههمان

 Site1 آن، نام ،کنیدمشاهده می

که باید در دستور بعدی از است 

 کنیم.آن استفاده 

 

 :استدستور بعدی که باید از آن استفاده کنیم به صورت زیر

New-CsTrustedApplicationPool -Identity ex2016.3isco.local –Registrar 

pool.3isco.local -Site Site1 -RequiresReplication $False 

خود را وارد کنید و به جای  نام کامل سرور ایکسچنج،  ex2016.3isco.localباید به جای، در دستور باال

pool.3isco.local ، نام کاملPool  خود را که در سرورSkype .استفاده کردید را وارد کنید 

در شکل روبرو  طور کههمان

 ،اوّلدستور  ،کنیدمشاهده می

Get-CSsite  با این  کهاست

-نام سایت را دریافت کرده دستور،

دستور باالیی  ،و در قسمت دوم اید

های وارد شده است که قسمت

شده و نام  مشخّصمورد نظر آن 

سایت هم وارد شده است که با 

روبرو  اطّالعات ،اجرای آن

 شود.می مشخّص
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 قبل باید دستور زیر را وارد کنید: یبعد از اجرای دستورات در مرحله

New-CsTrustedApplication -ApplicationId OutlookWebApp -

TrustedApplicationPoolFqdn ex2016.3isco.local  -Port 5199 

پورت  ،خود را وارد کنید و بعد Exchangeنام سرور  ،ex2016.3isco.localدر دستور باال باید به جای 

 است را وارد و اجرا کنید. 5199که آن را ارتباطی 

در شکل روبرو مشاهده  طور کهانهم

دستور باال اجرا شده است،  ،کنیدمی

-Enableدستور بعد ازآن، 

CSTopology  را وارد و اجرا کنید تا

 کار تکمیل شود.

 Skypeبعد از این کار باید از سرور 

و وارد سرور  خارج شوید

Exchange 2016 شوید. 

 ،را اجرا کنید و بعد Exchange Management Shellشوید و سرویس  Exchange 2016وارد سرور 

 دستور زیر را در آن وارد کنید:

Get-OwaVirtualDirectory | Set-OwaVirtualDirectory -InstantMessagingEnabled 

$True -InstantMessagingType OCS 

 اجرا شده است. موفّقیّتدستور باال با  ،کنیدمشاهده می طور که¬همان
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دست ه را ب Exchange 2016مربوط به سرور  Certificateگواهینامه یا همان  یقسمت باید شماره در این

 :دنیاین کار از دستور زیر استفاده ک ، برایآورید

Get-ExchangeCertificate 

 

کل ، اگر به شه دست آوریداصلی خود را ب یمربوط به گواهینامه Thumbprint یدر دستور باال باید شماره

ایجاد  Exchange 2016اصلی است که ما قبالً در سرور  یمربوط به گواهینامه یشمارابتدا  ،کنید توجّهباال 

 ذخیره کنید.ه بودیم، پس این شماره را کرد

 شوید: Exchangeوارد آدرس زیر در سرور  ،بعد از این کار

C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\ClientAccess\Owa 

، ل روبروبه مانند شک

که وارد آدرس مورد زمانی

بر روی فایل  ،نظر شدید

Web.config  کلیک

 یراست کنید و گزینه

Open with  را انتخاب

اجرا  Note padکنید و با 

 کنید.
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در این فایل متنی با استفاده از 

به دنبال جستجو 

<AppSettings> دباشی، 

دن آن باید بعد از پیدا کر

آن کپی  دستورات زیر را در

 کنید:

 

 

<add key="IMCertificateThumbprint" value=" EE577B2F75BC0891BB2C44B7D04EB419E7F16197"/> 

<add key="IMServerName" value="pool.3isco.local"/> 

 یشماره، 197EE577B2F75BC0891BB2C44B7D04EB419E7F16به جای باید در دستورات باال 

مربوط به سرور  Poolنام  ،pool.3isco.localخود را که در باال پیدا کردید را وارد کنید و به جای  یگواهینامه

Skype .را وارد کنید 

قرار بگیرند   <AppSettings/>و  <AppSettings> یاین دستورات باید بین دو گزینه ،داشته باشید توجّه

 ی شوند.عملیّاتتا 

 شوید و دستور زیر را برای بازسازی فایل اجرا کنید: CMDوارد  ،باال عملیّاتبعد از انجام 

C:\Windows\System32\Inetsrv\Appcmd.exe recycle apppool 

/apppool.name:"MSExchangeOWAAppPool" 
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شوید و دستورات زیر را جداگانه  Exchange Management shellوارد سرویس  ،بعد از انجام این کار

 اجرا کنید تا کار به اتمام برسد:

Set-OwaMailboxPolicy -Identity "Default" -InstantMessagingEnabled $True -

InstantMessagingType "OCS" 

Get-OwaMailboxPolicy | Set-OwaMailboxPolicy -InstantMessagingEnabled $True -

InstantMessagingType "OCS" 

 

 خواهد شد. Skypeافزار کاربر با ورود به ایمیل خود به صورت اتوماتیک وارد نرم ،کار بعد از این

اگر بر روی کاربر مورد نظر کلیک  ،بعد از ورود به ایمیل خود

کنید که ده میهمشا Sign in to imبا عنوان  ایگزینه ،کنید

خواهد شد که اگر  متّصل Skypeبه صورت اتوماتیک به 

 توانید بر روی آن کلیک کنید.می ،نشد

 

 

 

در شکل روبرو  طور که¬همان

کنید از طریق وب مشاهده می

با کاربر به همین سادگی  توانستید

 یگری صحبت کنید.د
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 :Skype For business 2015در  Relationshipsهای گروهبررسی 

 

اگر  ،شود Skypeافزار وارد نرم ،که کاربرزمانی

چند  ،مراجعه کند Relationshipsبه قسمت 

ی گروه مختلف را که هر کدام برای منظور خاصّ

 .کندرا مشاهده می است

 

 

 

 

 

برای اینکه بتوانید یک کاربر را در این 

باید در لیست  دها قرار دهیبندیدسته

Skype ،وی کاربر مورد نظر کلیک بر ر

 Changeو از قسمت راست کنید

Privacy Relationship، ی گزینه

، مثالً اگر مورد نظر خود را انتخاب کنید

را  Blocked Contacts یگزینه

تواند برای انتخاب کنید، دیگر کاربر نمی

دید آن خارج از شما پیامی ارسال کند و 

 خواهید شد.
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 : Skypeافزارنرم Configurationبررسی بخش 

ی مخفی با نام گزینه، Lyncیا  Skypeافزار کالینت در نرم

Configuration Information باید وجود دارد که برای اجرای آن 

را نگه داشته باشید و بر روی  Ctrlکلید  ،شوید و بعد Taskbarوارد 

Skype  یاLync یگزینه ،کلیک راست کنید و در منوی باز شده 

Configuration Information .را انتخاب کنید 

 کنید:مشاهده میدر زیر تکمیلی را  اطّالعات
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 : Skype 2015در  Meetingسرویس   بررسی

های را با هم بررسی کنیم، این سرویس برای ایجاد کنفرانس Meetingدر این قسمت قصد داریم تا سرویس 

دوستان و به ت از این سرویس و دادن آدرس وب سای توانید با استفادهصوتی و تصویری کاربرد دارد، شما می

 کنیم:دعوت کنید، برای این کار با هم این سرویس را بررسی میرا به این کنفرانس آنها همکاران خود 

، Lyncیا  Skypeبعد از ورود به کالینت 

کلیک  و در  Optionsآیکون بر روی 

را  Meet Newی منوی باز شده گزینه

 انتخاب کنید.

 Meetتذکر: قبل از کلیک بر روی 

New  یک هدفون با دو فیشspeaker 

بر روی سیستم نصب   Microphoneو 

 کنید.

 

کنید، طور که مشاهده میانهم

باز شده  Meetingصفحه 

توانید کاربران است و شما می

 Inviteرا با کلیک بر روی 

More People  به این

صفحه دعوت کنید و شروع 

به گفتگوی صوتی و تصویری 

کنید، اگر این کاربر در شبکه 

شما حضور نداشته باشد و در 

ر بیرون از شبکه حضور داشته باشد، باید از طریق آدرس وب برای او دعوت نامه بفرستیم، برای همین دیگجایی 

 را انتخاب کنید. Meeting Entry Infoیکلیک کنید و گزینه بر روی آیکون 
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کنید مشاهده می Meeting link در این صفحه آدرسی که در قسمت

 را کپی و در مرورگر اجرا کنید.

تواند به این یمه یک کاربر از بیرون شبکه زمانی توجه داشته باشید ک

آدرس دسترسی داشته باشد که دومین شما در اینترنت هم اعتبار داشته 

به شبکه داخلی متصل شود و به این آدرس  VPNباشد، یا اینکه از طریق 

 وارد شود.

 

ورد نظر وارد شود و با کاربران دیگر بحث و گفتگو م Meetingکاربر توانست از طریق وب به در صفحه باال 

 کند.

 زیربنای شبکه قوی نیاز دارند .ها به این گونه سرویس

 

 



 تماس با ما:

Farshid_babajani@live.com 
 

Farshid_babajani@yahoo.com 
 

http://3isco.ir 

 

 

 :  کانال آدرس

https://telegram.me/ciscopress 

 : شبکه آموزش گروه آدرس

UUQ-z2iSC8H_J-ttps://t.me/joinchat/BkXe4z8zh 

 

 رگرفتا هایی ثانیه ریزبرگدر  و تاب و تب در زندگی نیست،هم  هاغم پایان یحتّ نیست، هایاؤر پایان زندگی

 عشق هایقاصدک پرواز پژواک که دانستم ناپایدار هایبودن تمام درامتداد من و ندانیم را قدرش که است

 (.آزاده تیشه برسر) پابرجاستهم  هنوز

 به پایان آمدیم دفتر، حکایت همچنان باقیست...
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mailto:Farshid_babajani@yahoo.com
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