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این کتاب، دربرگیرندهی موضوعات مربوط به ویندوز سرور 2102 است که با گذراندن 1 ماه تالش

به نگارش درآمده است، هرچند کار بسیار طاقتفرسایی بوده، اما اگر نتیجهی کار خوب باشد، این

خستگیها به چشم نمیآید.

 در سالهای پیش، نگارنده کتابهای متفاوتی را در عرصهی کامپیوتر و شبکه به نگارش درآورده

که یکی از بهترین و پرمحتواترین کتابها، کتاب کام اًل تصویری "شیرپوبنت را قورت دهید"، بود

که با استقبال بینظیر شما عزیزان همراه بود، در این کتاب نیز سعی شده است که مطالب به زبان

بسیار  ساده  و  پرکاربرد  به  همراه  تصویر موردنظر بیان گردد که  میتوان  گفت  کتاب  خوبی ازنظر

اینجانب بوده است، هرچند نظر خوانندگان کتاب مهمتر است.

 از شما دوست عزیز خواهشمند است که انتقادات و نظرات خود را دربارهی کتاب، در میان بگذارید.

 هزینهای که برای این کتاب پرداخت میکنید، مطمئن باشید کامالً باارزش بوده و شمارا در پیشرفت

کارتان کمک خواهد کرد و به بنده نیز این انرژی را میدهد تا بتوانم کتابهای بیشتری را به قلم

آورم.
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 IPV4بررسی 

 آموزیم.در شبکه را می دهیآدرس ینحوهو داریم ها  IPگذری به دنیای زیبای  ،در این بخش 

 مطالعه کنید. دقتبهحتماً این بخش را  داریدمشکلها  IPاگر با 

 

 

 شروع کار:

 1و اگر  استبیت  1 آن است که هر بخش شدهتشکیلاز چهار قسمت  IPv4کنید طور که مشاهده میهمان 

 بیت، به همین راحتی. 02شود ، میکنیم 3ضربدر 

 

8 Bite 8 Bite 8 Bite 8 Bite

192 168 1 1

32 Bite

 

 

که به هر قسمت  192.168.1.1مثالً  .گویندمی octetیا همان  تاییهشتها یک به هر یک از این قسمت 

 .گویندمی octet یک 291 فرضبر

IP  کنیم.مرور می باهم را هرکدامکه  شوندمی کالس تقسیم 5ها به 

Class A:    1 – 127

Class B:    128-191

Class C:    192- 223

Class D:  224 – 239

Class E:   240 – 255
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 :مثال

 قسمت IPقرار دارد. به همین صورت اگر  cدر رنج کالس  ،IP این هست 042اول عدد آن  IPکه  192.168.1.1

octed  مثالًکه در این کالس قرار دارد.  میگوییم، باال قرار داشته باشد یشدهمشخصهای از رنج دریکیاول 

 قرار دارد. 127-1بین شماره  10چون  ،است Aدر کالس  IPیک  10.10.10.1

 IPباشد که همان برای تست کارت شبکه می 127شماره  و است 126 - 1 از Aکالس  IPتذکر: رنج  

 126 – 1توان از شماره می Aمعروف است. پس برای استفاده از کالس  loopbackاست و به  127.0.0.1

 استفاده کرد.را 

هم مرور های بعدی باا در درسرود که این بحث ربه کار می multicastingبرای  Dتوجه داشته باشید که کالس  

رود تحقیقات به کار می برای Eهای کالس  IPشوند و یا همان سیستم تنظیم نمی هاسترویها  IPکنیم، این می

 کنیم.برای شبکه خود استفاده می A,B,Cهای های کالس IPفقط ما از  ،. پسنیست استفادهقابلو 

IP باشند:ها بر دو نوع می 

0- Private address از: این دسته IP،  روند و در دنیای اینترنت های داخلی بکار میو فقط در شبکهفقط

 وجود دارند که به ترتیب زیر است: ها در هر کالس IPاعتباری ندارند. این نوع از 

Class A:    10.0.0.0

Class B:    172.16.0.0  - 172.31.255.255

Class C:    192.168.0.0
 

IP  د و اعتباری در اینترنت ندارند.نباششوند، مربوط به شبکه داخلی میمیهایی که با این اعداد شروع 

2- Public Addressدسته از  ن: ایIP  ها توسط سازمانی به نامIANA کار در  نیبعدازاشوند و ریجیستر می

 Privateهای به غیر از آدرس است A,B,Cهای های کالس IPاین دسته شامل تمام  اعتباردارند ،اینترنت

Address  بررسی کردیم. باهمکه در قسمت قبل 

 :است شدهتشکیلاز دو بخش  IP یک

 Network address 
 Host address 
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Network Address، های موجود و به تعداد شبکهHost address، .به تعداد میزبان موجود اشاره دارد 

 را بررسی کنیم: subnet maskبرای اینکه بتوانیم این دو موضوع را درک کنیم باید 

Subnet Mask: 

زبان متعلق به می ،قدار آناین است که چه مقدار بیت متعلق به آدرس شبکه و چه م یدهندهنشان ،این آدرس 

 .استشبکه 

Subnet Mask IP Class 

255.0.0.0 11.1.5.1 A 

255.255.0.0 175.1.1.1 B 

255.255.255.0 192.168.1.1 C 
 

 یدهندهنشانکه  است شدهتعریف subnet maskدر کالس مشخص یک  IPکنید برای هر طور که مشاهده میهمان 

 .استتعداد شبکه و هاست 

 Host addressمربوط به  1 اعدادو  Network Addressمربوط به قسمت  255اعداد  Subnet Maskدر قسمت  

 باشند.می

کنید، سریع با نگاه کردن آن را مشخص  subnet Maskبه شما بدهند و بگویند  195.1.1.1به شماره  IPمثالً اگر  

 صورتبهآن  Subnet Mask وقرار دارد  cدر رنج کالس  IPشوید که عدد اول این متوجه می IPهای به کالس

 .است 255.255.255.0

نشان داده شوند به این  هاصورت، استاندارد در شبکه ها به همین IPهمیشه روال به این صورت نیست که  

م وجود ه غیراستانداردنیست و الگوی  چنیناینامّا همیشه  گویند،می لگوی استانداردااصوالً یک  هابندیکالس

 دارد.
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 :غیراستانداردالگوی 

 تواند صفر یا یک باشد.است که می شدهتشکیل( از هشت عدد octet) IPببینید دوستان هر قسمت  

11110111 11111110 11101011 11000111. . . 

 .استزیر  صورتبه باشند کهر بخش دارای یک شماره اختصاصی میها در هشمارهاز این  هرکدام

 گیرند.قرار میجداگانه  صورتبهچهار بخش باال از  هرکدامروی  ،هااین شماره 1 2 4 8 16 32 64 128 

 قرار گرفتن اعداد توجه کنید. ینحوهبه  ،کنیدچپ را در زیر مشاهده می سمت ازمت اولین قس

64 32 16 8 4 2 1128

1           1       1       1        0        1        1        1
 

 کنیم:بررسی می باهم، یک مثال را برای درک بهتر موضوع 

 عمل کنید. ،مهایی که در هر قسمت به شما گفتیهطبق شمار ،IP این Binary آوردن دست به، برای 192.168.1.1

همیشه از سمت چپ  ،بیاوریم دست به 1 2 4 8 16 32 64 128های را از بین شماره 192 یشماره بخواهیم اگر مثالً

را که تا  021ر ادامه دهیم، دقرار می 0را  021زیر  ، پستر استکوچک 042از  021 میگوییمکنیم، شروع می

آوردیم جمع  دست بهکه قبالً  021را با  63؟ خوب اگر عدد بعدی ما چند است آوردیم، پس دست بهاینجا 

 042 یشمارهتوانستیم  دهیم، با این حساب،قرار می 0هم  63زیر  شد پس 042!!! چه جالب 042شود کنیم می

 :دهیم. طبق جدولها، صفر قرار میشماره یبقیهزیر  ،رسیدیم موردنظر یشمارهوقتی به  را پیدا کنیم،

1 2 4 8 16 32 64 128 
0 0 0 0 0 0 1 1 

 .استزیر  صورتبهاعداد هم  یبقیه. است 11000000 ،آمدهدستبهباینری  یشمارهپس 

1 1 168 192 
00000001 00000001 10101000 11000000 

 

 (:مهم) کنیدستند، به مثال زیر توجه نی استفادهقابل IPدو نوع  ،IPدر یک رنج 
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IP: 192.168.1.1 

Sbnet Mask:255.255.255.0 

آخر  octetو فقط  استثابت  192.168.1 های IPکه  کندبه این نکته اشاره می 255، آموختیم طور کههمان 

 است. تغییرقابل 255تا  1از  IPهای است. ببینید دوستان هر یک از قسمت 255تا  1از  تغییرقابل

در هر رنج مانند  IPطور که گفتیم دو ، همان255تا  1بین  ،است تغییرقابلفقط در قسمت آخر  ،IPخوب این  

 یستند. به جدول زیر توجه کنید:ن استفادهقابل IPاین 

 
Network address 192.168.1.0 

IP 192.168.1.1 استفادهقابل 

IP 192.168.1.2 استفادهقابل 

IP 192.168.1.3 استفادهقابل 

 
. 
. 
. 
. 
. 

Broadcast 192.168.1.255 
 

از توانیم در شبکه شود و نمیانتخاب می Broadcast IP عنوانبه IPو آخرین  Network address عنوانبه IPاولین  

 استفاده کنیم.ها آن

 .است Network address، Net IDتذکر: نام دیگر 

 آوریم:میدست ه را ب Broadcast IDو  Net ID ،زیر IPمثالی دیگر: در 

172.16.1.1 

255.255.0.0 

پس  است شدهتشکیل 255 تااز دو  subnet mask ،کنیدطور که مشاهده میهمان .است Bاز رنج  IPمثال،در این  

 :دهد کهه این صورت نتیجه میب ،تغییرندقابل( و دو قسمت بعد 172.16) ثابت ،IPقسمت اول  2

Net ID: 172.16.0.0 

Broadcast ID: 172.16.255.255 
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 به شبکه: IP اختصاص دادن رنج

خاصی را  IPشما یک رنج رئیس شوید، یک شرکت یا یک کارخانه می یشبکهآید که شما مدیر زمانی پیش می 

ها هدر نرود  IP کهطوریبه ید،های مختلف این شرکت بدهرا به اتاق IPد که این رنج نگویدهند و میبه شما می

 و کم نیاید.

 کنیم:حل می باهمزنیم و ار یک مثال میخوب برای این ک 

 ،هادر این اتاق ؛است شدهتشکیلطراحی ، کامپیوتر و اتاق حسابداری 0کنید که از شما در یک شرکت کار می

 زیر وجود دارد. قراربهچندین کامپیوتر 

 ،کامپیوتر 51اتاق حسابداری 

 ،کامپیوتر 61اتاق کامپیوتر 

 .کامپیوتر 03اتاق طراحی 

 دهد.در رنج زیر می IPشرکت به شما یک رئیس 

192.168.1.0 

255.255.255.0 

های ث. امیدوارم بحاستعدد تا  255، استفادهقابل IP، حداکثر را در ذهن خود تحلیل کنید IPخوب سریع این  

از سه قسمت ثابت  Subnet mask، طور استنخوب خوانده باشید، اگر متوجه شده باشید که حتماً همی قبلی را

 .است 255تا  1از  تغییرقابلآخر  یگزینه ،که فقط است شدهتشکیل

این  که در نید که بیشترین کامپیوتر را دارداتاقی را انتخاب ک ،ازهمهاول، هابه این اتاق IPبرای اختصاص دادن  

 برخوردار است. کالینت 61اتاق کامپیوتر از  ،مثال

 د.دادی استاندارد و ثابتی وجود داراع ،IPکه قبالً گفتیم در هر قسمت از  طورهمان

128 64 32 16 8 4 2 1 

آن  خیلی به ،و در ادامه ودشخالصه می اعداد به همین IPباشید، کل  داشتهنگههمیشه این اعداد را در ذهن خود 

 ز داریم.نیا
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و  02که بین  شویدمیدقت متوجه  باکمی .از اعداد باال قرار دارد یککدامبین  61خوب شما اول باید ببینید  

 شود.انتخاب می 63داریم، پس عدد  IPتا  61قرار دارد، چون ما احتیاج به  63

IP ایندر  63~192.168.1.0شود ما می IP،  تعداد  یدهندهنشانکردیم که  استفاده ~از عالمتIP طور . هماناست

 یعنی رنج زیر: ؛است Broadcast IDو  Net IDکه گفتیم دو آدرس از این رنج برای 

Net ID: 192.168.1.0 

Broadcast ID: 192.168.1.63 

هم  IP، 2شود و آن به کامپیوترها تخصیص داده می IP ،60ماند که آدرس برای ما می IP، 62 دوپس با کسر این  

 رود.به کار می ،ید در اتاق اضافه کنیمبرای زمانی که اگر خواستیم کامپیوتر جد

 عدد برای این کار همان دست نیاوردیم؛ هرا ب IP اینمربوط به  subnet maskولی  ؛دست آوردیمه را ب IPرنج  

 .(آیدمی دست به 255تا  1از اعداد عددی است که  256) کنیممی 256ه دست آوردیم را منهای ها برا که درون شماره 63

256 - 64 = 192 

 .استاین شبکه  برای IP، 63 یدهندهنشان 042که  255.255.255.192: شودمی IPبرای این  subnet maskپس  

آوردن رنج  دست به، برای استکامپیوتر  51است که شامل شود اتاق حسابداری که انتخاب می ایبعدیاتاق  

IP از  ،برای این اتاقIP کنیم.، استفاده میاست نشدهاستفادهکه  یهای 

IP استزیر  صورتبه اختیارداریمدر  هایی که: 

192.168.1.64 

 استفادهقابلاست و  شدهدادهآدرس به اتاق قبلی  تا 64استفاده کردم که  IPدر آخر این  64از عدد  ،خاطربه این  

 نیست.

 شود.انتخاب می 64پس  ،قرار دارد 64و  32بین  50چون  ؛نیاز دارید IP، 64شما به  ،مانند اتاق قبلی 

IP  وsubnet mask  ،استزیر  صورتبهبرای این اتاق: 

192.168.1.64~128 

255.255.255.192 
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و  IPرا انتخاب کنیم، پس  16عدد  16و  8باید از بین  ،داریم IP،14احتیاج به  ،طراحی() سومبرای اتاق  

subnet mask شود:زیر می صورتبه 

192.168.1.129~145 

255.255.255.240 

را از  06باید  subnet mask آوردن دست بهبرای  ،پس؛ داریم IP ،16که ما احتیاج به  باید متوجه شده باشید 

 بیاید. دست بهاست  231تا عدد آخر که  کم کنیم 256

 

 زیر است: صورتبهها  IPجدول نهایی با این حساب،  

 کامپیوتر حسابداری طراحی
192.168.1.129~145 192.168.1.64~128 192.168.1.0~63 

255.255.255.240 255.255.255.192 255.255.255.192 
16 64 64 

 .را داشتیم IP حداقل هدر رفت ،هادر این رنج

 از طریق ایمیل با من در تماس باشید. توانیدمی مشکلی داشتید،در این قسمت اگر  

 

IP  ها به دو نوعClass Full  وClass Less های شوند که کالستقسیم میA,B,C  از نوعClass Full باشند، به این می

که  255.255.0.0مثالً  ؛کندو تغییری نمی باشدمیها ثابت آن subnet maskگویند که می Class Fullها دلیل به آن

 باشد.می Class bمربوط به  subnetاین 

 

CIDR (Class Less Inter-Domain Routing) 

 دقت بخوانید. باکمالاین قسمت را 

رود. ر میبه کا ،باشندخدمات اینترنتی می یدهندهارائههستند و  ISPهایی که برای شرکت ،ها IPاین دسته از  

 دهند.را به چه کسی می IPکه چه مقدار  است ها، مهمبرای این شبکه
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IP عنوان ههایی که بClass Less باشند:زیر می صورتبهشوند، شناخته می 

172.16.1.1/16 

تعداد شبکه  یدهندهنشانکه است  IPبه همراه یک  slashیک  ،همآنکنید و مشاهده می IPجدید در این  چیزیک 

 کنیم.کامل بحث می صورتبه باهمرابطه که در این  است Net IDیا همان 

یعنی هر  اشاره کردم؛کار  ؛ این همان عددی است که در ابتدایگیردقرار می 02تا  0، عددی بین Slashبعد از  

IP  پشت  داشته باشید که حداکثر عددی که تا، توجه 02شود که می شدهتشکیل تاییهشتچهار قسمت ازslash 

 .است host Biteبیت برای  2 ، چوناست 01قرار گیرد 

 :مآوریمیدست ه زیر را ب IPرنج  subnet maskو  Hostمثال: تعداد  

192.168.1.1/24 

 :استزیر  صورتبهه دست آوردن جواب ب برای ترین روشسریع

 :باشدزیر می صورتبهاست که  شدهتشکیلاز هشت بیت  IPهر قسمت از  ،ببینید دوستان 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. . .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1413 15 16 18 19 20 2221 23 2417 26 27 28 3029 31 3225

 

 ،شود پسمی 23اول را با هم جمع کنیم  octetتا  3اگر به شکل نگاه کنید است که  24/ ،در مثالی که زدیم 

 را به این صورت نوشت: Subnet maskو  IP توانمی

192.168.1.0 

255.255.255.0 

 کند.آخر تغییر  octetاول ثابت باشد و  octet تا 3گوید که می 24/

 مثال بعدی:

172.16.1.1/17 

 گوشهیککه در  ثابت است IPعدد اول  تا 2پس  ،داریم عدد اول را 16درست نگاه کنید زیر شکل اگر به 

 کنیم.سوم کار می octetفقط با  ،پس ؛سوم قرار دارد octetدر  01کنیم که عدد بعد نگاه می 172.16نویسیم می
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از سمت  23تا  01عدد  باالی ، این اعداد را،بعدازآنکنیم و یادداشت می 021 63 02 06 1 3 2 0سریع اعداد 

 را پیدا کنیم. به شکل زیر توجه کنید: 01دهیم تا عدد چپ به راست قرار می

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. . .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1413 15 16 18 19 20 2221 23 2417 26 27 28 3029 31 3225

Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 4

 

 ،پس طبق شکل ؛خواهدرا می 17/، ببینید سؤال از ما یعنی چه 17/توانید درک کنید که می راحتیبه، در این شکل 

 بهپس برای  است. 0چون تمام اعداد آن  ؛نویسیمثابت می صورتبهاول را  octetو دو  کارداریم octed3ما با 

داشت کرده و یاد را 021 63 02 06 1 3 2 0باید اعداد ، 01آوردن عدد  دست

است  01عدد  عنوانبهد، باش 021که  اولی؛ یعنی عدد دهیم اختصاصها را به آن 23تا  01 اعداد ،از سمت چپ

 به شکل زیر توجه کنید: .است 01عدد  عنوانبهد، باش 63که عدد  عدد دوم و

1 1 1 1 1 1 1 1
18 19 20 2221 23 2417

Octet 3

128 64 32 16 8 4 2 1
 

 

 آید.ه دست میما ب subnet maskکنیم و کم می 256. این عدد را از است 021همان عدد  01پس 

172.16.0~127.0 

255.255.128.0 
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 مثال پایانی این بحث:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. . .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1413 15 16 18 19 20 2221 23 2417 26 27 28 3029 31 3225

Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 4

10.10.10.1/11

 

ز عدد این قسمت ا کارداریمدوم  octedپس با  ؛اول رد شده است octedاز  11/کنید طور که مشاهده میهمان 

 باید بگذریم تا به عدد 01و  4از  ،پس ؛است 11/شود، عددی که در مثال گفته ختم می 06و به  شدهشروع 4

و از سمت چپ اعداد را  021 63 02 06 1 3 2 0 برسیم، برای این منظور اعداد 00

 256را از  است 02عدد که  00عدد زیر مانند شکل باال  ؛کنیممی گذاریشماره 00و بعد  01بعد  و 4با شماره 

 آید.ه دست میب 223کنیم که کم می

1 1 1 1 1 1 1 1

Octet 2

128 64 32 16 8 4 2 1

9 10 11 12 1413 15 16

 

 

10.0~32.0.0 

255.224.0.0 
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 :2102برای نصب ویندوز سرور  موردنیاز افزارسختحداقل 

 :استزیر  صورتبه Windows Server 2012 R2 اندازیراهبرای  موردنیازافزار سختحداقل  

 

 

 

 

 
 

که مشخصاً است  شدهمشخصویندوز  برای این موردنیاز افزارسختحداقل  ،کنیدطور که مشاهده میهمان 

 2102اند ویندوز سرور تواما حداقل می ،های آن باشدخوبی برای اجرای ویندوز و سرویس افزارسختتواند نمی

 د.را اجرا کن

 :Windows Server 2012 R2مناسب برای  افزارسخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 تواند سخت افزار مناسبی برای اجرای ویندوز سرور باشد.می ،که در شکل باال لیست شده است افزاریسخت 

Windows Server 2012 R2

CPU : 1.4 GHZ

RAM : 512 MB

HDD : 30 GB

 Recommended Hardware

CPU : i3,i5,i7

RAM : 4 GB

HDD : 120 GB
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 :2102نصب و پیکربندی ویندوز سرور 

ندی زیر نصب و پیکرببرای شروع باید ویندوز سرور را از سایت مایکروسافت دانلود کنیم و آن را طبق روش  

قرار دهید و از آن در  DVDتوانید آن را روی که شما می است ISOبا پسوند  موردنظرعد از دانلود، فایل ب کنیم.

و  VMware 10 افزارنرمیک سیستم مجازی در  صورتبهتوانید از آن سیستم واقعی خود استفاده کنید و یا می

 استفاده کنید.و ...  ESXو یا سرور مجازی  Hyper-Vیا سرویس 

که آموزش این سرویس  شونداجرا می V-Hyper سازیمجازیبر روی سرویس  در این کتاب، هاتمام سیستم 

 کنید. دانلودتوانید از این قسمت را می

 :2102شروع نصب ویندوز سرور 

 رتصوبهآن اول  یصفحهکنیم تا ویندوز سرور را اجرا می 

زبان  ،ظاهر شود، در این صفحه مانند شکل روبروشکل 

کلیک  Nextو نوع آن را مشخص کنید و بر روی  موردنظر

 کنید.

 

 

 

کلیک کنید تا وارد  Install nowبر روی  ،در این قسمت 

 همین صفحه گزینه پائین در .نصب شویم یصفحه

Repair Your Computer وجود دارد که این گزینه، 

آید که بخواهید ویندوز قبلی خود را زمانی به کار شما می

 کنید. تعمیر
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را وارد  2102سریال ویندوز سرور  ،سمتدر این ق 

توجه داشته باشید  .کلیک کنید Nextکنید و بر روی 

و فقط برای نصب  استاین سریال با محدودیت زمانی 

 .شودویندوز استفاده می

 

 

 عاملسیستمدو گزینه وجود دارد که نوع  ،در این قسمت 

 Server اول یگزینهکند، و ورژن آن را مشخص می

Core دستور اجرا خواهد  صورتبه تمام اجزا که است

رات تویعنی برای استفاده از این قسمت باید دس ؛شد

 .ویندوز سرور را آموخته باشید

تمام  است Server with a GUIدوم که  یگزینهدر    

 ،ر این قسمتد استگرافیکی  صورتبهاجزای ویندوز 

 کلیک کنید. Nextو بر روی  همین گزینه را انتخاب

مربوط به ویندوز سرور  ینامه قرارداد، صفحهدر این  

 یینهگزتیک  ،را مطالعه کنید و اگر مشکلی ندارید 2102

I accept the license terms  را انتخاب و بر روی

Next .کلیک کنید 
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ه کنید که گزیندو گزینه را مشاهده می ،در این صفحه   

شود که بخواهید ویندوز قبلی زمانی استفاده می ،اول

افزارهای خود را که روی سرور قرار دارد به همراه نرم

آن حفظ کنید و فقط ویندوز قبلی آپدیت شود ولی در 

را روی سرور ز جدید خود توانید ویندوگزینه دوم می

د دوم کلیک کنید تا شکل بع یگزینهروی  نصب کنید.

 ظاهر شود.

 

 

خود را برای نصب  موردنظردرایو  ،در این قسمت

 .کلیک کنید Nextویندوز انتخاب کنید و بر روی 

رار ها قدر زیر درایو هاییگزینهد که یتوجه داشته باش

 شود.و... استفاده می Format, Deleteدارد که برای 

 

 

 در حال نصب....

دقیقه  25تا  01 ، بسته به سیستم شما بیناین قسمت 

 به طول خواهد انجامید.
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رمز عبور را برای مدیریت  ،در این قسمت   

ویندوز سرور خود وارد کنید، سعی کنید رمز 

 مانندبهپیچیده  صورتبهعبور را 

Test@12345  ،وارد کنید که ترکیبی از عدد

رمز بر  واردکردنحروف و عالئم است. بعد از 

 کلیک کنید. Finishروی 

 یصفحهبا مشاهده 

کار نصب  ،مقابل

ویندوز سرور به اتمام 

رسیده است و حاال باید 

سرور وارد ویندوز 

شویم و تنظیمات اولیه 

برای  جام دهیم.را ان

بر  ،ورود به ویندوز

 Ctrl ترکیبیروی کلید 

+ Alt + Delete را 

 تا شکل بعد ظاهر شود. فشار دهید

 

، رمز عبوری که در در این قسمت 

وارد کردیم را اینجا وارد  یقبل بخش

دهیم فشار می Enterکنیم و بر روی می

 شویم. 2102تا وارد سرور 
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خودکار در زمان ورود به  صورتبه Server Managerسرویس  ،2102بعد از ورود به ویندوز سرور    

 Services مانندکل اطالعات مربوط به ویندوز سرور قرار دارد  ،در این سرویس .شودویندوز اجرا می

Features, Local Servers ... برای شروع تنظیمات  ها را بررسی خواهیم کرد.م آنتما ،در این کتاب باهمکه  و

 م.یکنشکل زیر کلیک می نندمابه Configure this local serverبر روی 

 

اهیم خومی ،در این قسمت 

سرور را  یاولیهنظیمات ت

اولین کاری که در  انجام دهیم.

 ،دهیماین قسمت انجام می

د که مانن استتغییر نام سرور 

نام سرور خود شکل بر روی 

 کنیم تا شکل بعدکلیک می

 ظاهر شود.
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کلیک  Changeبرای تغییر نام سرور بر روی  ،در این شکل   

 کنیم تا شکل زیر ظاهر شود.می

در این شکل و در قسمت 

Computer name 
نام سرور خود را وارد و 

کلیک کنید.  okبر روی 

 Workgroupقسمت 

را بعداً  Domainو 

 بررسی خواهیم کرد.

 

شود که باید بر شکل مقابل ظاهر می okبعد از کلیک بر روی  

شود و  Restartکلیک کنید تا سیستم  Restart Nowروی 

 تنظیمات اعمال شود.

 

دوباره  ،بعد از ورود به ویندوز 

-می Server Managerوارد 

 Configure رویشویم و بر 

this local server کلیک می-

کنیم تا شکل مقابل ظاهر شود، 

طور که در این شکل همان

نام سرور تغییر  ،کنیدمشاهده می

 کلیک کنید. Public: onبرای این کار روی که  استسرور  Firewallبعد خاموش کردن  یمرحله .کرده است
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 Firewallبرای اینکه  ،در این صفحه   

 Turn رویبر  ،کنیمخاموشرا 

Windows Firewall on or off  در

 سمت چپ صفحه کلیک کنید.

 

 

 

 

 Turn شکل مانندبه ،در این قسمت 

Off Windows Firewall  را انتخاب

 کلیک کنید. okکنید و بر روی 

خاموش خواهد  Firewallکار  بعدازاین 

یتی جالب امن ازنظرشد که این کار 

کار با آن  ینحوه ،در ادامه .نخواهد بود

 را بررسی خواهیم کرد.

 

کنید، طور که مشاهده میهمان   

Firewall البته باید  .خاموش شده است

کنید تا تغییرات  Refreshصفحه را 
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متصل تا بتوانیم از راه دور به سیستم  است Remote Desktop سازیفعالکار نوبت به  بعدازایناعمال شود، 

 کلیک کنید تا شکل بعد ظاهر شود. Disabledشویم، بر روی 

 ..Allow remote connectionsدر این قسمت بر روی  

 Remote سرویستوسط  ،کلیک کنید تا دسترسی از راه دور

Desktop توجه داشته باشید با کلیک بر روی  .فعال شود

Select Users خود را به لیست  موردنظرتوانید کاربر می

 کاربران دارای مجوز ورود از راه دور اضافه کنید.

 Service Manager یصفحهکلیک کنید تا به  okبر روی 

 برگردیم.

که برای استفاده از  NIC Teamingیعنی  ،بعدی یگزینه   

 است چند خط روی برچند کارت شبکه برای تقسیم بار شبکه 

 که فعالً با این موضوع کاری نداریم.

کارت  IP Addressبعدی که وجود دارد تنظیم  یگزینه

 IPv4روی  کاربرکه برای این  است موردنظرشبکه 

address assigned… روبرو کنیم تا شکلکلیک می 

 شود. ظاهر

 باید کنیدطور که در شکل روبرو مشاهده میهمان 

خود کلیک راست  موردنظربر روی کارت شبکه 

را انتخاب کنید تا  Properties یگزینهکنید و 

 شکل بعد ظاهر شود.
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 Internet یگزینهتیک ، در ابتدا در این قسمت از لیست موجود 

Protocol Version 6  رویبر را بردارید و بعد Internet Protocol 

Version 4  کلیک کنید و بر رویProperties  کلیک کنید تا شکل بعد

 ظاهر شود.

 

 

 یشمارهبه  IPتوانید می IP Addressدر این صفحه و در قسمت    

باید  Subnet Mask قسمتوارد کنید و در را  192.168.10.30

این  یدربارهکه  DNSو در قسمت وارد کنید را  255.255.255.0

 یشمارههای بعدی کتاب بحث خواهیم کرد سرویس در بخش

 کنیم.را وارد می 192.168.10.30

 کلیک کنید تا تنظیمات اعمال شود. okبر روی 

    

 Updateبه قسمت  IP Addressبعد از تنظیم کردن 

بر باید  Updateکنیم که برای تنظیم قسمت می مراجعه

کلیک کنید تا شکل بعد ظاهر  Not Configuredروی 

 شود.
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 Change رویبر  در این صفحه از سمت چپ،   

Settings کلیک کنید. 

 

 

 

 

-مختلفی را مشاهده می هایگزینه ،قسمتدر این    

 در خودکار صورتبهخواهید آپدیت کنید، اگر می

 ،ودشود و نصب دانل ،متصل شدن به اینترنتزمان 

خواهید ا اگر میاول را انتخاب کنید و ی یگزینه

خود را انتخاب  موردنظرآپدیت  ،دستی صورتبه

-دوم و سوم را انتخاب کنید و اگر نمی یگزینه ،کنید

 Neverگیرد بر روی خواهید آپدیتی صورت 

Check for ….  کلیک کنید و بعد بر رویok 

 اعمال شود. موردنظرکلیک کنید تا تنظیمات 

 Windows عنوانبا  ایگزینه ،در قسمت بعد 

Error Reporting برای  ،وجود دارد که این گزینه

ارسال اطالعات و مشکالت ویندوز سرور شما به 

که برای فعال کردن آن بر  استسایت مایکروسافت 

 کلیک کنید تا شکل بعد ظاهر شود. offروی 
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 یگزینهچهار گزینه وجود دارد که  ،این صفحه در 

برای ارسال اطالعات با جزئیات به سایت  ،اول

برای ارسال  ،دوم یگزینه .استمایکروسافت 

 .استکامل  بندیجمعاطالعات بدون جزئیات و با 

ل خواهد ، در هنگام ارسال از شما سؤاسوم یگزینه

 ه کارکردن آن ب غیرفعالبرای  ،آخر یگزینهکرد و 

 کلیک کنید. okخواهد رفت. بر روی 

 

 ینهگزیبررسی کنیم  باهمقسمت بعدی که باید    

Customer Experience improvement 

Program قسمت قبلی اطالعات  مانندبهکه  است

 بندیتهبستهیه و در یک فایل  شماراکاملی از سیستم 

کند و به سایت مایکروسافت ارسال خواهد کرد می

 Notکه برای فعال کردن آن بر روی 

particIPating .کلیک کنید 

 ,Yes رویبر  CEIPدر این شکل برای فعال کردن  

I want to particIPate in the CEIP  کلیک

 کلیک کنید. okکنید و بعد بر روی 

در کل سعی کنید این قسمت و قسمت قبلی را در  

 صورت کرک بودن ویندوز خود فعال نکنید.
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 ،قسمت بعدی که در این شکل وجود دارد   

که این قسمت را در  است Time Zone یگزینه

ما اگر تنظیمات ش .تنظیم کردیم باهمهنگام نصب 

 یمنطقهباید بر روی  ،تشده اس مواجهبا مشکل 

 ،بازشدهخود کلیک کنید و در شکل  موردنظر

 خود را انتخاب کنید. یمنطقه

این ویندوز فعال نشده است، دهد که نشان می دقرار دار Not activated یگزینه ،Product IDدر قسمت    

 کلیک کنید تا شکل زیر ظاهر شود. Not activatedبر روی  ،برای فعال کردن ویندوز

در این قسمت باید سریال اصلی  

را وارد کنید تا  2102ویندوز سرور 

 کامل فعال شود. صورتبهویندوز 

تم را سسی باریکبعد از اتمام کار  

Restart  یدرستبهکنید تا تنظیمات 

 اعمال شود.

بعد از اعمال تغییرات باال از سمت    

بر روی  ،شکل روبرو مانندبهچپ 

Dashboard در کنیم که کلیک می

 مانند یمختلف هایگزینه ،این قسمت

Add Roles and Features  وجود

ها  Featureدارد که برای نصب 

گیرد، در ادامه با قرار می مورداستفاده

ای مختلف آن آشنا خواهیم هقسمت

 شد.
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 :PowerShellکار با 

را که  کارهاییتمام ،آنباشد که در می CMDسرویس ، نوع جدیدی از استاین سرویس که قلب ویندوز سرور  

 دستور اجرا کنید. صورتبهتوانید دهید، میگرافیکی انجام می صورتبهشما در ویندوز سرور 

 کنیم:بررسی می باهمها را آنهای مختلفی وجود دارد که روش ،PowerShellبرای اجرای 

این است که در نوار  ،PowerShellراه اجرای  ترینآسان

Taskbar  روی آیکونPowerShell  که در شکل روبرو هم

 Run as یگزینهکنید کلیک راست کنید و مشاهده می

Administrator  را انتخاب کنید، همیشه سعی کنید که این

این سرویس را اجرا کنید تا  ،Administratorاز روی کاربر 

 دستورات اجرا شوند. خوبیبه

 

وارد به این صورت است که  PowerShellروش دوم اجرای  

Search  یکلمهویندوز خود شویم و PowerShell  را وارد کنیم و

کلیک راست  Windows PowerShellجستجو بر روی  درنتیجه

را انتخاب کنید تا مانند  Run as administrator یگزینهکنید و 

 اجرا شود. Administratorاز روی کاربر  ،قبل
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 Serverروش سوم به این صورت است که وارد 

Manager  و از منوی شویمTools یگزینه 

Windows PowerShell .را انتخاب کنیم 

سرویس  ،توجه داشته باشید با این کار

PowerShell وی کاربری که وارد ویندوز شده ر

توانید روی کاربر شود و نمیاجرا می ،است

Administrator  ،اینکه با کاربر مگر اجرا کنید

Administrator .وارد شوید 

 

با کاربر  PowerShellبعد از اجرای  

Administrator  شکل مقابل را مشاهده خواهید

و رنگ  استویندوز  CMDکه کامالً شبیه به  کرد

 آن آبی است. فرضپیش

 

شود اجرا می PowerShellه در ک: دستوراتی نکته

 شوند.شناخته می cmdlets عنوانبه

چندین  2102ویندوز سرور  PowerShellدر 

قرار دارد که برای مشخص کردن  cmdletsدستور 

استفاده  Get-Commandتوانید از دستور آن می

است و  شدهانجامکنید که این کار در شکل مقابل 

 تمام دستورات این بخش را نمایش داده است.
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 کرد. اهیمکارخودر ادامه کار با دستورات مختلف این بخش 

متوجه شویم که چه  PowerShellبرای اینکه در  

توانیم از می باشنددر حال کار می هاییسرویس

استفاده کنیم که این عمل را  Get-Serviceدستور 

 کنید.در شکل مقابل مشاهده می

 D بانام هاییسرویسشاید در این بخش بخواهید 

 زا کاربرای این  ؛ها جدا کنیدسرویس یبقیهرا از 

 .کنیمدستور زیر استفاده می

Get-Service -Name D* 

 

با کنید طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

 *Get-Service -Name Dدستور  واردکردن

-در حال کار می Dکه با حرف  هاییلیست سرویس

 باشند را برای ما لیست کرده است.

 

 

-Get واردکردنوجود دارد که با  Alias بانامدستوری  

Alias توانید لیست دستورات مخفف و کوتاه شده را می

را  Add-Contentاینکه دستور  جایبهمثالً مشاهده کنید، 

 کنیم.استفاده می ac یشدهاز دستور کوتاه  ،وارد کنیم
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توانید می Get-Volumeبا دستور    

شکل  مانندبهرا  خود درایوهایلیست 

 مشاهده کنید. مقابل

 

 

 

توانیم می Get-Helpبا استفاده از دستور  

متوجه شویم که چگونه از یک دستور 

استفاده کنیم، مثالً با  PowerShellداخل 

لیست  Get-Commandاجرای دستور 

-می بعدازآنشود و دستورات مشخص می

 شکل مانندبهرا  موردنظرتوانیم دستور 

م تا اطالعات وارد کنی Get-Helpجلوی 

آن مشخص شود و برای اینکه  یدرباره

یعنی  ؛را اضافه کنید Examples–دستور  ،دستور باال یادامهدر  ،را مشاهده کنید موردنظردستور  مثالی از

 Get-Help Write-Warning –Examplesزیر وارد کنید.  صورتبه

-است که شما می Get-Commandیکی از هزاران دستور  Write-Warningدستور  ،میطور که گفتهمان 

 دستور دیگر را جایگزین کنید. ،آن جایبهتوانید 

دستور کامل آن  TAB یدکمهتوانید با کلیک بر روی می، هستیدکردن  تایپرا در حال  یدستور : زمانی کهتذکر

دستور توانید می TABو بعد فشردن کلید  Get-cدستور  واردکردنمثالً با  ؛خودکار مشاهده کنید صورتبهرا 

 دفعاتبه TABو فشردن کلید  -GETدستور  واردکردنیا با را مشاهده کنید،  GET-Commandیعنی  ،کامل آن

 را مشاهده کنید. -GETتمام دستورات بعد  ،توانیدمتعدد می
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ما منو برای ش صورتبهدستورات  ،دستورات لیست واردکردنباشید در زمان  کارکرده Visual Studioاگر با    

نتخاب ا موردنظررا از منوی  موردنظردستور  ،نوشتن دستور کامل جایبهتواند می راحتیبهشود و کاربر باز می

 شده است. پذیرامکان Windows PowerShell ISEسرویس  یارائهد، در ویندوز سرور هم با کن

روی آیکون  Taskbarبرای اجرای این سرویس بر روی 

PowerShell  یگزینهکلیک راست کنید و Run ISE as 

Administrator .را انتخاب کنید تا شکل بعد ظاهر شود 

 

 

طور که در شکل مقابل مشاهده همان 

 -Add یکلمه واردکردنکنید با می

را به ما  بعدازآنتمام دستورات 

توانید نمایش داده است که شما می

 را انتخاب کنید.یکی از دستورات 

در سمت راست و در قسمت 

Commands توانید نام شما می

خود را در قسمت  موردنظردستور 

Name  وارد کنید تا لیست

است که لیست تمام دستوراتی که  واردشده Remove یکلمه ،در این مثال .را مشاهده کنید موردنظردستورات 

 روی ،را وارد خط فرمان کنید موردنظربرای اینکه دستورات  است را مشخص کرده است. آغازشده Removeبا 

کلیک  Insert رویبر  ،موردنظردرون لیست کلیک کنید و بعد از پائین صفحه و زیر دستور  موردنظردستور 

 وارد صفحه شود. موردنظرکنید تا دستور 
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یعنی اینکه  استفاده کنیم؛ Scriptاین است که از  ،PowerShellاستفاده از دستورات  هایراهیکی دیگر از  

ر روی ب ،دستورات را داخل یک فایل قرار دهیم و از آن در موقع نیاز استفاده کنیم، برای این کار در شکل قبلی

 کلیک کنید تا شکل زیر ظاهر شود. شدهمشخصکه با فلش هم  Scriptآیکون 

 Scriptقسمت  ،در این صفحه

است و برای اینکه از این  شدهفعال

م باید دستورات قسمت استفاده کنی

 شدهمشخصرا در قسمت  موردنظر

 ،وارد کنیم و برای اینکه از دستورات

خروجی تهیه کنیم باید بر روی آیکون 

Start  کلیک کنیم و برای ایجاد فایل

Script  باید بر روی آیکونSave 

 بانامرا  موردنظرکلیک کنیم و فایل 

شکل طور که در همان در جای مشخص ذخیره کنیم. ،مشخص

در جای  Test بانام موردنظر Script ،کنیدمقابل مشاهده می

است و برای اجرای آن باید روی آن کلیک  شدهذخیرهمناسب 

را انتخاب  Run with PowerShell یگزینهراست کنیم و 

 اجرا شود. موردنظرکنیم تا فایل 

فقط در حد  ،بررسی کردیم باهمرا که  هاییآموزشتذکر: این 

 Scriptو برای استفاده از دستورات و  استها معرفی سرویس

 کرد. کارخواهیمها روی آنبر کتاب  یادامهدر  ،های پیشرفته
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 :Active Directory 2012 اندازیراهنصب و 

Active Directory،  آوریجمعکه برای  استیک دایرکتوری فعال در ویندوز سرور شرکت مایکروسافت 

 ،استفاده نکنیم Active Directoryاز سرویس  اگر در یک سازمان ؛رودها به کار میاطالعات کاربران و گروه

کاربر در سازمان خود داشته باشید باید این  011مثالً اگر  ؛مدیریت بر روی منابع کار بسیار سختی خواهد شد

د ولی بتواند وارد سیستم شو موردنظرموجود سازمان تعریف کنید تا کاربر  هایدستگاه تکتککاربر را در  011

 یبقیهوارد کنیم و  Activeکاربر را در سیستم  011توانیم این استفاده کنیم، می Active Directoryاگر از 

 توانند وارد سیستم شوند.می راحتیبهکاربران از طریق آن 

 Staticدستی و یا همان  صورتبهرا  IP Addressنیاز به این داریم که  ،Active Directoryبرای نصب    

 یشمارهبا  IPانجام دادیم و  Server Managerتعریف کنیم که این کار را در مراحل معرفی 

 کتاب یادامهکه در  DHCPسرور معرفی کردیم. توجه داشته باشید که اگر از سرویس  را به 192.168.10.30

 باشد. DHCPهمان  ،را وارد کنید که در رنج IPباید  ،روی سرور شما فعال است ،کرد رخواهیمکاروی آن  بر

را اجرا کنیم،  Server Managerبرای شروع کار باید  

 Add رویشکل مقابل برای شروع کار باید بر  مانندبه

roles and features کلیک کنیم که برای این کار می-

 .کنیمتوانید از دو طریق اقدام 

 

 

آغازین نصب  یصفحهمربوط به  ،روبرو یصفحه 

Features گزینه  ،که برای شروع استSkip this 

 یصفحهرا انتخاب کنید تا  by default کردن جوییپی

بعدی  در ورود بعدی اجرا نشود و به صفحه موردنظر

 برود.
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 کلیک کنید. Nextبر روی 

را  .…Role-based یگزینه ،در این صفحه

 کلیک کنید. Nextانتخاب و بر روی 

یک  دوم برای ارتباط از راه دور به یگزینه 

روی آن بحث  ،که در ادامه استسرور دیگر 

 خواهیم کرد.

 

و  Featuresبرای اینکه  ،در این قسمت 

Role باید یک سرور و یا یک  ،نصب شود

مجازی را انتخاب کنید که در این  هارددیسک

 Select a Server From یگزینهبخش 

the server pool کنیم و بر را انتخاب می

 کلیک کنید. Nextروی 

 

 یگزینه Rolesدر این قسمت از لیست  

Active Directory Domain Services 
بر روی  ،ظاهرشدهرا انتخاب کنید و در شکل 

Add Features  کلیک کنید و بعد برNext 

 کلیک کنید.
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نباید  ،است Featuresاین قسمت مربوط به  

 Nextبر روی  تنها زنید وبای دست به گزینه

 کلیک کنید.

 

 

 

 Domain اندازیراهاین صفحه در مورد  

Controllers کار  یادامهکند که در بحث می

 .پرداخت به آن خواهیم

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

 

را  .… Restart the یگزینه ،در این قسمت 

 Yesبر روی  ظاهرشدهانتخاب کنید و در شکل 

 کلیک کنید. Install رویکلیک کنید و بعد بر 
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 Active Directoryسرویس  ،در این صفحه   

م اعال بعدازآناست و  شدهنصبکامل  صورتبه

هم باید  Domain Controllers کهدارد می

 ؛فعال شود Active Directory تعریفبعد از 

 Promote thisبرای همین باید بر روی 

server to a domain کلیک کنید  واپایشگر

 تا شکل بعد ظاهر شود.

 

د رمختلفی وجود دا هایگزینه ،در این قسمت   

بررسی در وقت خویش ها را از آن هرکدامکه 

 Domain یکخواهیم کرد، فعالً برای اینکه 

Controller  یگزینهجدید ایجاد کنیم Add 

a New Forest کنیم و در را انتخاب می

نام دومین  Root Domain Nameقسمت 

است را وارد  Srv-1.comخود را که در اینجا 

 کنیم.کلیک می Nextکنیم و بر روی می

 در قسمت اول باید ویندوز ،در این صفحه 

خواهیم به سرورهایی را انتخاب کنیم که می

که در این کتاب تمام  شوند Joinسرور اصلی ما 

خواهیم به این سرور متصل که می سرورهایی

. در است 2102شوند از نوع ویندوز سرور 

وارد  DSRMقسمت دوم باید رمز عبور را برای 

رود که ، این رمز عبور زمانی به کار میمکنی

خود را  Domain Controller بخواهیم
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Recovery بررسی خواهیم کرد، فقط رمز عبوری را که برای این قسمت همین کتاب که این قسمت را در  مکنی

از انجام کارهای باال بر  بعد .Test@123456789د کنیم، مانند پیچیده وار صورتبهباید  ،مگیریدر نظر می

 کلیک کنید. Nextروی 

کند که به ما اعالم می ،در این قسمت   

 Domain اندازیراهبرای 

Controller  احتیاج به سرویسDNS 

ار خودک صورتبهاین سرویس که  است

 Domain Controllerبعد از نصب 

کلیک  Nextنصب خواهد شد. بر روی 

 کنید.

شما  Domainنام  ،در این قسمت 

شود که اگر این نام از قبل جستجو می

خواهد  Errorوجود داشته باشد به شما 

 صورتبه شمارا موردنظرداد و یا نام 

 دهد، توجه داشته باشیدخودکار تغییر می

تعریف  cisco.comاگر دومینی مانند 

 ،کنید و به اینترنت متصل باشید

 توانید از آن استفاده کنید.نمی وجههیچبه

-SRVنام دومین  ،در این قسمت 

1.com  جستجو شده و بدون هیچ

برای ادامه کار  .است تأییدشدهمشکلی 

 کلیک کنید. Nextبر روی 
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ای همربوط به آدرس ذخیره سازی فایل ،این صفحه   

-باشد که باید آدرس پوشهمی Domainمربوط به 

را مشخص  Database, Log, SYSVOLهای 

 کنید.

 Nextبر روی پیش فرض قرار دهید و بر روی  

 کلیک کنید.

 

 

اطالعات کامل از مراحل کار به شما  ،در این قسمت 

 شده، با اطالعات واردشود که اگر نشان داده می

 کلیک کنید. Nextمشکلی ندارید بر روی 

 

 

 

ود شنیاز های نصب بررسی میپیش ،در این صفحه   

 دهد.و اگر مشکلی نداشت به شما اجازه کار را می

 Staticرا به صورت  IPتوجه داشته باشید که اگر  

 وارد نکنید به شما خطا خواهد داد.

 Domain نصبکلیک کنید تا  Installبر روی  

Controller .آغاز شود 
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های متفاوتی برای دسترسی ، روشDomain Controllerبه همراه  Active Directoryبعد از نصب کامل    

 کنیم.ها را بررسی میبه اجرای آن وجود دارد که با هم آن

 ،Active Directoryش برای دسترسی به اجزای رو ترینسریع 

 ،شدید Start. زمانی که وارد منوی باشدمی Startمراجعه به منوی 

 Active اجزایبه تمام  Active Directoryتوانید با وارد کردن می

Directory  دسترسی داشته باشید، البته کلمات کوتاه تر هم جواب

 د داد.هخوا

 Active کاملد، اجزای کنیطور که در شکل مقابل مشاهده میهمان   

Directory ها را است که در خالل این کتاب همه آن شدهمشخص

 بررسی خواهیم کرد.

دسترسی به اجزای  ،روش دوم 

Active Directory،  مراجعه به

Server Manager باشدمی. 

 Serverشکل مقابل مربوط به 

Manager که با مراجعه به  است

 ی توانید همهمی Toolsمنوی 

را  Active Directoryاجزای 

 مشاهده کنید.

روش های دیگری برای اجرا وجود  

 نیست. ها نیازبه آن دارد که زیاد

 کنیم.ادامه کار را با هم بررسی می
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 :Active Directory Users And Computersکار با سرویس 

که برای ایجاد و مدیریت  است Active Directory ی یکی از پرکاربردترین سرویس مجموعه ،این سرویس   

که در این قسمت این سرویس را به صورت کامل  رودسازمانی و ..... به کار میی گروه ها، کاربران، مجموعه 

 .بررسی خواهیم کرد

 کلمه Searchشویم و در می Start وارد ،برای اجرای این سرویس 

و در لیست  کنیمرا وارد می Active Directoryویا  Active ی

 Active Directory Users and Computers رویبر  موردنظر

یس برای اینکه این سرو .کنیم تا منوی مقابل باز شودکلیک راست می

کلیک کنید و  Pin to start رویخود داشته باشید بر  Startرا در 

 Pin toبر روی  ،خود داشته باشید Taskbarخواهید در اگر می

Taskbar .کلیک کنید 

 کنیم.را اجرا می موردنظرسرویس  ،انجام کارهای باالبعد از 

طور که در شکل مقابل همان   

 موردنظر، سرویس کنیدمشاهده می

بر  ،از سمت چپ اجرا شده است.

روی فلش کنار نام سرور خود 

ا ر موردنظرکلیک کنید تا اطالعات 

ها ی این گزینه همه .مشاهده کنید

در  ؛را در ادامه بررسی خواهیم کرد

کلیک  Usersحال حاضر بر روی 

 کنید تا شکل بعد را مشاهده کنید.
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ای هتوانیم کاربران، گروهمی ،در این قسمت   

 و داخلی ایجاد کنیم که برای شروع،سازمانی 

کنیم و تنظیمات یک کاربر را با هم ایجاد می

دهیم، مربوط به آن را مورد بررسی قرار می

از سمت چپ بر  ،شکلبرای این کار به مانند 

کنیم و از کلیک راست می Usersروی 

-میرا انتخاب  User ی گزینه Newقسمت 

، از نوار ابزار باال بر روی متوانیو یا می مکنی

کلیک کنید تا شکل بعد  New Userآیکون 

 ظاهر شود.

نام کاربر خود را  First Nameدر قسمت  ،این صفحهدر    

نام فامیل و یا نام دوم را وارد  Last nameدر قسمت  .وارد کنید

 هب توانید هم به زبان فارسی و همتوجه داشته باشید که می ؛کنید

ترین که مهم User logon nameدر قسمت  .انگلیسی بنویسید

 مورد احتیاج ،باید نام کاربری را که برای ورود ،باشدبخش می

 ؛ بهردیموارد ک user1باشد را وارد کنید که در این قسمت می

 کلیک کنید. Nextکنید. بر روی  توجه کوچکی و بزرگی حروف

 ؛باید رمز عبور برای کاربر خود در نظر بگیرید ،در این قسمت 

عنی ی ؛باید به صورت پیچیده وارد شود ،ن رمزیا که توجه کنید

. باشد Test@123456اعداد و عالئم مانند  ترکیبی از حروف،

برای این  ،اول ی کنید که گزینهدر زیر آن مشاهده می گزینه 3

 ،بعد از ورود به ویندوز موردنظرکاربر رود که منظور به کار می

ر این توانایی را به مدی ،دوم ی گزینه .باید رمز عبور را تغییر دهد

 .درمز عبور توسط کاربر جلوگیری کن دهد تا از تغییرشبکه می
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در  ،این موضوعات ی شود، دربارهسوم را اگر انتخاب کنید، این رمز عبور به هیچ عنوان انقضاء نمی ی گزینه

 موردنظرفعال باشد کاربر  Account is disabled ی گزینهاگر  .بحث خواهیم کرد Group Policyقسمت 

 Password Never ی د داشت. در حال حاضر گزینههود به ویندوز را نخواور نفعال خواهد شد و امکاغیر

Expires  را انتخاب و بررویNext .کلیک کنید 

کنید اطالعات وارد شده را مشاهده می ،در این قسمت 

 Finishبر روی  باید ،موردنظرکه برای ایجاد کاربر 

 کلیک کنید.

 

 

 

 

 

بر  ،به مانند شکل مقابلبعد از ایجاد کاربر  

 ی روی آن کلیک راست کنید و گزینه

Properties  را انتخاب کنید تا شکل

 بعد ظاهر شود. ی صفحه
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اطالعاتی را در مورد  ،Generalدر این صفحه و در تب  

ن تلف ی مانند آدرس ایمیل، سایت و شماره موردنظرکاربر 

 و توضیحات مربوط به آن را مشاهده کنید و یا تکمیل کنید.

بعد  ی و به صفحه کلیک کنید Addressبر روی تب  

 توجه کنید.

 

 

 

 

توانید مشخصات محل سکونت را می، Addressدر تب 

 کنید. به مانند شکل روبرو وارد ،به صورت کامل

کلیک کنید و به شکل بعد توجه  Accountبر روی تب  

 کنید.
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توانید نام کاربری و تنظیمات آن می ،Accountدر تب    

 User logon برای این کار در قسمت ؛را تغییر دهید

name ه طور کهمان .توانید نام کاربری را تغییر دهیدمی

در قسمت  است. م این نام برای ورود به ویندوزیگفت

Account Options  گزینه هایی را که قباًل در قسمت

در این قسمت هم  ،ها را بررسی کردیمآن ،ایجاد کاربر

البته گزینه های جدیدتر هم در این  .کنیدمشاهده می

باشد قسمت وجود دارد که برای رمز نگاری و امنیت می

د توانی. شما میمناسب به آن خواهیم پرداخت که در وقت

 ؛برای کاربران خود زمان ورود به ویندوز را مشخص کنید

کلیک کنید تا  Logon Hoursبرای این کار بر روی 

 شکل زیر ظاهر شود.

 رموردنظتوانید به کاربر می ،ین صفحهدر ا   

را  شدهمشخصورود در ساعت  ی اجازه

ا های هفته رکل روزابتدا  ،ی این کاربرا د؛بدهی

کلیک  Logon Deniedانتخاب و بر روی 

ن گزینه ای ؛کند کنید تا رنگ آن به سفید تغییر

تواند وارد نمی موردنظریعنی اینکه کاربر 

برای اینکه به کاربر  آن،ویندوز شود. بعد از 

، ساعت دورود دهی ی خود اجازه موردنظر

توجه داشته باشید که به  ؛کلیک کنید Logon Permittedانتخاب و بر روی  ،را به مانند شکل شدهمشخص

 شدهمشخص، هم بدهید، اگر به پائین شکل توجه کنید ورود در روز و زمان مشخص ی توانید اجازهمی ،کاربر خود

ورود به ویندوز داده  ی اجازه 1211تا  1611از روزهای شنبه تا جمعه و از ساعت  موردنظراست که به کاربر 

توانید مشخص کنید که وجود دارد که می Log On Toگزینه ای دیگر با نام کلیک کنید.  okشده است. بر روی 

 توانایی ورود داشته باشد. ،از طریق چه سیستمی موردنظرکاربر 
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کلیک کنید تا شکل  Profile برای ادامه کار بر روی تب

یکی از سودمندترین و  Profile. تب روبرو ظاهر شود

ید توانشما می ،باشد. در این تبها میپرکاربردترین تب

یک  User Profileبرای تمام کاربران خود در قسمت 

نی عی ؛ها ایجاد کنیدآن Profileمحل مناسب برای 

Profile  تمام کاربران در آدرسی درون سرور اصلی ایجاد

توانید برای هم می Home Folderشود و در قسمت 

کاربران خود یک درایو مجازی ایجاد کنید که تمام اطالعات 

ای پوشه ،این درایو ؛خود را درون همان درایو قرار دهند

 Shareکاربران  ی باشد که برای بقیهسرور اصلی میدرون 

های بعد کامالً به توجه داشته باشید در درسده است. ش

 این موضوع خواهیم پرداخت.

 

را  موردنظراطالعات تماس کاربر  ،Telephonesدر تب 

 توانید وارد یا مشاهده کنید.می
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توانید نوع یا واحد سازمانی، می Organizationدر تب  

را  موردنظرنام شرکت و مدیر کاربر کار، واحد کاری، 

 مشخص کنید.

 

 

 

 

 

 

 موردنظرتوانیم به کاربر می ،Remote Control تبدر  

توانایی  موردنظر ی این اجازه را بدهیم که در شبکه

Remote  یا ارتباط از راه دور به سیستم دیگر را داشته

کتاب به صورت کامل  ی باشد. این موضوعات در ادامه

 بررسی خواهد شد.
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به  ،Remote Desktop Service Profileدر تب  

ه که بتوانید برای کاربران خود شما می ،Profileمانند تب 

 ،شوندوارد سیستم دیگری می ،Remoteصورت 

Profile  مشخص و هارد دیسک مجازی روی سرور اصلی

 ها ثبت و در دسترس باشد.تا تمام اطالعات آن ایجاد کنید

ها به این قسمت طور که قبالً اشاره کردم، تمامهمان 

 صورت کامل بررسی خواهد شد.

 

 

 

های خاص برای  Partitionبرای ایجاد  +COMتب  

خود را اجرا کنند.  COMهای  باشد تا برنامهکاربران می

COM+ ست که گرا ا ءیک معماری برنامه نویسی شی

 توسط مایکروسافت ارائه شده تا بتواند با سیستم های تجزیه

 رقابت کند. IBMاطالعات اوراکل و  ی
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این توانایی را داریم تا کاربر  ،Member Ofدر تب  

یار بس ،را عضو گروه خاصی کنیم که در این کتاب موردنظر

 .یم پرداختبحث خواهبه روی این موضوع بر 

ک توانید یژگی های این تب این است که شما مییکی از وی 

 های خاصی را به آن بدهید و بقیهگروه ایجاد کنید و مجوز 

کاربران را عضو آن گروه کنید و دیگر الزم نیست به تک  ی

 تک گروه ها مجوز دسترسی بدهید.

 

 

 

ند دهیم تا بتواتوانایی ارا به کاربر می ، اینDial-inدر تب  

سازمانی به شبکه سازمان متصل شود، در  ی بیرون از شبکه

را  IP Address موردنظرتوانیم برای کاربر می ،این قسمت

 به صورت دستی وارد کنیم و کارهای مختلف انجام دهیم.
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توانید مشخص کنید که می ،Environmentدر تب  

ی افزاری برای وچه نرم ،شودکاربر وارد سیستم میکه زمانی

 توانایی اجرا شدن داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

شما به عنوان مدیر شبکه این توانایی را  ،بخش در این 

تا چه زمانی در  موردنظردارید تا مشخص کنید که کاربر 

 یدتوانید مشخص کند و یا میستم قرار داشته باشیک سی

م بیکار و سیست که زمانی که کاربر بر روی سیستم قرار ندارد

 تا چه زمانی از ویندوز خارج شود. است

یک کاربر را با هم  ی مربوط بهتمام تب ها ،تا این لحظه 

روی تب های توضیح  ،در درس های بعد بررسی کردیم.

 خواهیم کرد.بیشتر بحث  ،داده شده

 

 

http://3isco.ir/


MCSE 2012 _ Farshid babajani _ 3isco.ir 

53 
 

 :Active Directory Users and Computersایجاد گروه در سرویس 

-بیش ،Active Directoryگروه ها در    

ز کنند و در بیشتر اوقات اترین نقش را ایفا می

د وار ،کنیم. برای ایجاد گروهاستفاده میها آن

 Active Directory Users and سرویس

Computers چپ به  شویم و از سمتمی

کلیک  Usersمانند شکل روبرو بر روی 

 ی گزینه Newکنیم و از قسمت راست می

Group و یا از نوار ابزار باالیی بر  را انتخاب

 کنیم.کلیک می موردنظرروی آیکون 

نام گروه را وارد  Group nameدر قسمت  ،این صفحهدر  

و  Group Scopeکنیم. گروه ها اصوالً از تقسیمات می

Group type کنند که با هم این گزینه ها را استفاده می

 کنیم.بررسی می

 گزینه ؛سه گزینه وجود دارد ،Group Scopeدر قسمت  

 رموردنظگروه  ،با انتخاب این گزینه که Domain Local ی

توانایی عضوگیری کاربران از داخل دومین خود و دومین 

 ؛باشند را داردمی Trust ،که به دومین اصلی Forestهایی 

توانایی دسترسی  ،خود را دارد ی که توانایی عضوگیری فقط از دومین خود و زیرمجموعه Global ی گزینهاما 

 Forestتوانایی عضو گیری از هر دومین و یا  ،Universal ی ها و دومین ها را دارد. گزینه Forestاز تمام 

توانید می ،بودن Trustدر صورت  ،کنیدکه اگر از چند دومین اصلی در شبکه خود استفاده مینیعنی ای ؛را دارد

 کاربران هر دومینی را عضو این گروه کنید.

کردن  Trust ،خواهیم کرد. در کل کتاب بحث ی صورت مفصل در ادامه به ،کردن دومین ها Trust ی درباره 

 کس.رعقابل دسترس باشد و یا ب Bبتواند توسط دومین  Aاجزای دومین  برفرض،به این موضوع اشاره دارد که 
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؛ باشددو گزینه می نکه درای Group Typeقسمت دیگری وجود دارد با نام  ،Global ی عد از انتخاب گزینهب   

توانند دریافت کنند و برای الزم را می Permissionرا انتخاب کنید، این گروه مجوز یا  Security ی اگر گزینه

 Permissionاین امکان را ندارد که  ،Distribution ی ولی گزینه ؛شودارسال پیام گروهی در دومین استفاده می

را  Securityو  Global ی گزینه تواند به اعضای خود پیام ارسال کند. برای اتمام کارمی اما ؛دریافت کند

 کلیک کنید. okبر روی انتخاب و 

 

بر روی  ،موردنظربعد از ایجاد گروه  

 ی آن کلیک راست کنید و گزینه

Properties .را انتخاب کنید 

 

 

 

 

 

توانید نوع گروه و می ،Generalصفحه و در تب در این  

Scope ؛تغییر دهیدها را توانید آنو می آن را مشاهده کنید 

 Globalیک گروه را  Scopeبه این نکته توجه کنید که اگر 

تغییر  Domain Localتوانید آن را به نمی ،در نظر بگیرید

توضیحات و آدرس ایمیل مربوط به این کس. رعدهید و یا ب

 گروه را وارد کنید.
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 باشد توانید هر کاربری که عضو دومینمی ،Membersدر تب  

برای  ؛این گروه قرار دهید ی دیگر را زیر مجموعه Forestو یا 

 را جستجو کنید. موردنظرکلیک و کاربر  Addبر روی  ،این کار

 

 

 

توانید این گروه را عضو گروه دیگری می ،Member Ofدر تب    

 Addبرروی  ،برای این کار ؛های آن استفاده کنیدکنید و از مجوز

ه را به مانند شکل روبرو به لیست اضاف موردنظرکلیک کنید و گروه 

 کنید.

 

 

 

 

توانید مشخص کنید که چه کاربر و می ،Managed Byدر تب  

یعنی با انتخاب آن، فقط همان  ؛باشد موردنظررئیس گروه  ،گروهی

کاربران دیگر را عضو این گروه  ،تواندمی موردنظر گروه یا کاربر

 کند.

 کلیک کنید. Okبر روی 
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 ،بر روی یک کاربراگر    

ه گزین ،کلیک راست کنید

های متفاوتی را به مانند 

-شکل روبرو مشاهده می

هر کدام از این گزینه  کنید.

 :کنیمها را با هم بررسی می

Copy اگر این گزینه را :

ک توانید یمی ،انتخاب کنید

کاربر جدید با اطالعات 

کاربر قبلی که از آن کپی 

 تهیه کنید. را گرفته اید

Add to a groupبعد از کلیک بر روی .باشددر یک گروه خاص می موردنظربرای عضویت کاربر  ،: این گزینه 

 را برای عضویت این کاربر در آن مشخص کنید. موردنظرتوانید گروه شود که میای باز میصفحه ،آن

 Disable Accountشود و توانایی ورود به شبکه ازغیر فعال می موردنظرکاربر  ،روی این گزینه : با کلیک بر 

 را فعال کنید. موردنظرتوانید کاربر می ،شود و اگر دوباره روی آن کلیک کنیدوی گرفته می

Reset Passwordد.رمز عبور قبلی تغییر دهی انستنرمز عبور کاربر را بدون د ،: با کلیک بر روی این گزینه 

Moveرا به یک قسمت دیگر که در سمت چپ عکس موردنظریا گروه  توانید کاربر و: با انتخاب این گزینه می، 

 انتقال داد. شدهمشخص

Open Home Pageکه در قسمت  موردنظرآدرس سایت کاربر  ،: با کلیک بر روی این گزینهGeneral 

 شود.باز می ،وارد کردیم موردنظرمربوط به کاربر 

Send Mailدر صورت نصب بودن نرم افزار  موردنظرتوانید برای کاربر : میOutlook، .ایمیل بفرستید 
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 :Active Directoryبا  8ارتباط ویندوز  ی نحوه

را  8برای این کار باید ویندوز  ؛به سرور اصلی متصل شویم 8خواهیم با استفاده از ویندوز در این بخش می   

 ،مشکل دارید با من در تماس باشید، بعد از نصب و اجرای ویندوز 8اگر با نصب ویندوز  .در اختیار داشته باشید

ت کلیک راس ،وارد آن شوید و بر روی آیکون کارت شبکه

 Open Network and Sharing یکنید و گزینه 

Center .را انتخاب کنید 

از سمت چپ بر روی  ،در این صفحه 

Change adapter settings  کلیک

 .کنید تا شکل بعد ظاهر شود

 

 

کلیک راست کنید و  ،بر روی آیکون کارت شبکه ،در این صفحه 

Properties .را انتخاب کنید 

 

 

 Internet Protocol ی گزینه ،در این صفحه از لیست موجود 

Version 4  را انتخاب و بر رویProperties  کلیک کنید تا شکل

 بعد ظاهر شود. ی صفحه
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 IPرا در رنج  8مربوط به ویندوز  IPاین قسمت باید  در   

 صورترا به  IP address .ویندوز سرور وارد کنید

را به صورت  Subnet maskوارد کنید و  .042.168.10

 ،DNS Server قسمتدر  .وارد کنید 255.255.255.0

، باشدمی 192.168.10.30باید آدرس سرور را که در اینجا 

 کلیک کنید. okبر روی  ،بعد از این کار ؛وارد کنید

یم اباید بررسی کنیم که به سرور خود متصل شدهآن، بعد از  

را وارد و  CMDشوید و  Searchوارد  ،این کاربرای  یا نه.

 اجرا کنید تا شکل بعد ظاهر شود.

 

کنید، با طور که در این قسمت مشاهده میهمان 

به سرور  ،PING 192.168.10.30دستور 

 شده ایم. به درستی متصل موردنظر

 

 

 را زیر مجموعه 8بعد از تست ارتباط با سرور اصلی، باید ویندوز  

مانند شکل روبرو  ،برای این کار .کنیم SRV-1.comدومین  ی

را وارد  Rename ی شویم و کلمهمی 8ویندوز  Searchوارد 

 Rename this ی گزینه ،کنیم و از لیست موجودمی

computer کنیم.را انتخاب می 
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را  Change ی گزینه ،Computer Nameدر این صفحه از تب  

 انتخاب کنید تا شکل بعد ظاهر شود.

 

 

 

 

نام کامپیوتر خود  ،Computer nameدر این صفحه و در قسمت  

ترین  وارد شده است و مهم Station1نام  ،را وارد کنید که در اینجا

را  SRV-1.comباشد که باید نام دومین می Domainقسمت  ،بخش

کلیک کنید. بعد از  okبر روی  ،بعد از وارد کردن اطالعات .وارد کنید

نام کاربری و رمز  ،شود که از شماصفحه ای باز می okکلیک بر روی 

کند که نام کاربری عبور سرور اصلی را درخواست می

Administrator بر روی  ،باشد. بعد از ورودمیok  کلیک کنید تا

کلیک کنید  okبر روی  ،بعد از آن .ظاهر شود Welcome ی صفحه

 کنید. Restartو سیستم را 

زمانی که  د،کردی Restartبعد از اینکه سیستم را    

 ،ش فرضیخواهید وارد سیستم شوید، به صورت پمی

عنی ی ،شویدنام کاربری قبلی فعال است و اگر وارد آن 

شده اید و وارد دومین نشده  localاینکه وارد سیستم 

کلیک  Other userبرای ورود به دومین بر روی  .اید

 وارد کنید و وارد سیستم شوید. Domain name\Userروبرو و به صورت  کنید و نام کاربری را به صورت
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شویم و وارد ویندوز سرور می ،در ادامه .متصل کردیم R2 2012را نصب و به سرور  8ویندوز  ،تا به اینجا 

 کنیم.را اجرا می Active Directory Users and Computersسرویس 

بعد از اجرای سرویس به مانند شکل    

اگر از سمت چپ بر روی  ،روبرو

Computers  کلیک کنید، لیست

کامپیوترهایی را که به این دومین متصل 

اگر قسمت کنید، شده اند را مشاهده می

را به دقت توجه  8متصل شدن ویندوز 

وارد  Station1نام آن را  ،کرده باشید

کردیم که در شکل روبرو هم همین نام را 

کنید. بر روی نام کامپیوتر مشاهده می

گزینه هایی مختلفی وجود دارد که قبالً هم در قسمت  ،در این منو .باز شود موردنظرتا منوی  کلیک راست کنید

User ی گزینه م که اگریبه این نکته اشاره کنفقط  .ها را بررسی کردیمآن Disable Account  ،را انتخاب کنید

 کلیک کنید. Propertiesغیرفعال شده و توانایی ورود به دومین را نخواهد داشت. بر روی  موردنظرسیستم 

و نوع دومین  DNSنام کامپیوتر، نام  ،Generalدر تب  

 کنید.کنترلر را مشاهده می

سیستم عاملی که روی  ،Operation Systemدر تب  

همراه ورژن و سرویس  نصب است را به موردنظرکامپیوتر 

 دهد.ما نشان می پک به

را  موردنظرتوانید کامپیوتر می ،Member Ofدر تب  

جوز م موردنظرعضو گروهی کنید که با این کار کامپیوتر 

 کند.دریافت می موردنظرهای الزم را از گروه 
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توانیم این توانایی را به این می ،Delegationدر تب    

خواستی خودش را های درکامپیوتر بدهیم که سرویس

بین کامپیوتر و  Trustیعنی  ؛روی سرور دیگر اجرا کند

سرور دیگر ایجاد کنیم و کامپیوتر بتواند از سرویس های 

 استفاده کند. موردنظرسرور 

توانید موقعیت جغرافیایی می Locationدر تب    

 Managed تبدر را مشخص کنید.  موردنظرکامپیوتر 

By توانید مشخص کنید چه کاربر و یا گروهی مدیر می

توانید مشخص می ،Dial-inدر تب  این کامپیوتر باشد.

کنید که آیا کاربری بتواند از راه دور به این سیستم متصل 

 شود یا نه.

مربوط به کامپیوتر  Propertiesبعد از بررسی  

Station1 خواهیم یک کامپیوتر در این می

در بخش  ،برای این کار .جدید ایجاد کنیم

Computer  کلیک راست کنید و از قسمت

New، ی گزینه Computer  را انتخاب کنید

 تا شکل بعد ظاهر شود.

 

خواهید به دومین در شکل روبرو باید نام کامپیوتر خود را که می   

نوشته شده  Station2شود را مشخص کنید که در این قسمت  متصل

نام گروه یا کاربری که این  ،User or Groupاست و در قسمت 

کلیک کنید  okباشد را مشخص کنید و بر روی کامپیوتر عضو آن می

 ایجاد شود. موردنظرتا کامپیوتر 
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 :Active directoryدر  Organization Unitکار با 

Organization Unit وری توانید اکتیو دایرکتمیباشند که و یا واحد سازمانی قابلیت در اکتیو دایرکتوری می

توانید در یک سازمان که از چندین بخش تشکیل شده، برای هر مثالً می ؛خود را سازمان دهی و طراحی کنید

همان  ی ایجاد کنید و تمام کاربران هر بخش را زیرمجموعه Organization Unitو یا همان  OUبخش یک 

 اربران را به عنوان رئیس آن گروه قرار دهید.توانید، یکی از کقرار دهید و حتی میبخش 

 Active Directory سرویس   

Users and Computers  را

طور که در شکل هم هماناجرا کنید. 

بعد از نصب  OUتنها  ،شدهمشخص

دومین که به صورت خودکار ایجاد 

 Domain Controllers ،شودمی

باشد که برای مدیریت اجزای می

رای ب .شوددومین کنترلر استفاده می

 بر وبه مانند شکل روبر OUایجاد 

روی نام سرور کلیک کنید و در 

د کلیک راست کنی ،باز شدهی صفحه 

 را انتخاب کنید تا شکل بعد ظاهر شود. Organization Unit ی گزینه Newو از سمت قسمت 

 نام واحد سازمانی خود را وارد کنید. ،در این صفحه 

 یا شی OUتوجه داشته باشید که اگر بخواهید از این 

 را انتخاب موردنظر ی باید تیک گزینه ،محافظت کنید

 ؛به راحتی حذف نخواهد شد OUبا این کار این  .کنید

یک آن را بردارید حذف خواهد شد. بر روی ولی اگر ت

ok  کلیک کنید تاOU با نام  موردنظرComputer  ایجاد

 شود.
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با نام  موردنظر OUبعد از ایجاد    

Computer توانید کاربران و می

گروه های خاص خود را عضو این 

طور که واحد سازمانی کنید. همان

ین مدیریت اتوانیم می ،میقبالً گفت

سازمانی را به کاربر و یا گروه واحد 

ر ب ،برای این کار .خاصی بسپاریم

روی واحد سازمانی جدید خود 

 ی کنیم و گزینهکلیک راست می

Delegate Control  را انتخاب

باز شده بر  ی کنیم و در صفحهمی

در این  کلیک کنید تا شکل روبرو ظاهر شود. Nextروی 

را مشخص  ردنظرموبرای اینکه کاربر و یا گروه  ،شکل

 کنیم تا شکل زیر ظاهر شود.کلیک می Addکنیم، بر روی 

 

 

 

 

در این قسمت نام کاربر را به صورت کامل و یا نیمه کاره  

کلیک کنید تا کاربر  Check Namesوارد کنید و بر روی 

کاربر و یا گروه  Locationپیدا شود و یا از طریق  موردنظر

 کنید. Search را موردنظر

 

http://3isco.ir/


MCSE 2012 _ Farshid babajani _ 3isco.ir 

64 
 

 

 Create a Custom task ی گزینه ،در این صفحه 

to Delegate ی ورا انتخاب و بر رNext  کلیک

 کنید.

 

 

 

 

را انتخاب و  …This folder ی گزینه ،در این صفحه 

 کلیک کنید. next برروی

 

 

 

روه گ حه، باید مشخص کنید که کاربر ودر این صف   

سازمانی چه نوع مجوزی برای مدیریت گروه  موردنظر

داستان مربوط  ،داشته باشد که هر کدام از این مجوزها

ها خواهیم به آنوقت خویش که در به خودش را دارد 

را  Full Control ی گزینه ،در این قسمت .پرداخت

 ی لیک کنید و در صفحهک Nextانتخاب و بر روی 

 کلیک کنید. Finishبعد بر روی 
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که  ات هر چند توانیدتوجه داشته باشید، شما می 

 .ایجاد کنید OUدوست دارید واحد سازمانی 

توانید واحد های تو در تو مانند شکل روبرو می

 ایجاد کنید.

 

 

 را حذف کنیم؟ Organization Unitچگونه واحدهای سازمانی یا همان 

روی آن کلیک  ،برای حذف واحد سازمانی 

ر انتخاب کنید  Delete ی راست کنید و گزینه

و یا از نوار ابزار بر روی آیکون ضربدر کلیک 

کلیک  Yesبر روی  ،و در شکل باز شده کنید

 کنید.

 

 

 

روبرو  Errorکنید با طور که مشاهده میهمان 

به این نکته اشاره دارد  Errorاین  .شدیممواجه 

و یا  Objectکه شما مجوز الزم برای حذف 

به خاطر اینکه در  .نداریدرا  موردنظرهمان شی 
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را زده بودیم،  Protect Container form accidental deletion ی تیک مربوط به گزینه Ouموقع ایجاد 

 برای حذف آن به صورت زیر عمل کنید:

 ی کلیک کنید و گزینه Viewبر روی منوی  

Advanced Features .را انتخاب کنید 

 

 

 

 موردنظربر روی واحد سازمانی باال، بعد از انجام کار  

را  Properties ی کنیم و گزینهکلیک راست می

 کنیم تا شکل بعد ظاهر شود.انتخاب می

 

 

    

 شوید و به مانند شکل روبرو تیک گزینه Objectوارد تب  ،در این صفحه

را بردارید و  Protect Container form accidental deletion ی

 .کلیک کنید ok روبر 

توجه کنید که واحد سازمانی دیگر  ،برای حذف واحد سازمانینکته مهم: 

واحد سازمانی در حال حذف  ی زیر مجموعه ،به صورت محافظت شده

چون  ؛حذف نخواهد شد موردنظریا همان واحد سازمانی  OUچون  ؛نباشد

 د سازمانی دیگر به صورت محافظت شده در زیر آن قرار دارد.حیک وا
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 :PowerShellاز طریق  Active Directory مدیریت

است  تدرس .شناسندشرکت مایکروسافت را به خاطر ویندوز و گرافیکی بودن سیستم عامل آن می ،افراد ی همه 

 د بهتر از دستورات باشد.توانولی نمی ؛کندکه گرافیک کار را ساده و آسان می

با  ،در این قسمت. ا هم بررسی کردیمرا ب PowerShellطور که در اول کتاب مشاهده کردید، سرویس همان 

 کاربرد دارد. Active Directoryکه برای مدیریت دستوراتی کار خواهیم کرد 

 :PowerShellایجاد کاربر از طریق 

اولویت با را  Windows PowerShell ISE ، سرویسPower Shellورات ترای ایجاد کاربر از طریق دسب   

 کنیم.اجرا می Administrator کاربر

کنید، طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان 

 با این سرویس قبالً شده ایم که ISEوارد سرویس 

دستوراتی را که در شکل روبرو  کار کرده بودیم.

بینید برای ایجاد یک کاربر با نام و مشخصات می

ها را بررسی خواهیم باشد که با هم آنخاص می

 کرد.

 

New-ADUser -name reza -DisplayName "reza mohamadi" -State Mazandaran -City babol -

StreetAddress "Shahid alehi" -HomePhone 0111 -HomePage www.3isco.ir -Department cisco 

 

از دستور  دبای Power shellبرای ایجاد کاربر از طریق  ؛کنیمدستورات باالرا را کلمه به کلمه با هم بررسی می 

New-ADUser بعد از وارد کردن این دستور باید .کنیداده کرد که این موضوع را در دستور باال مشاهده میفاست 

کنند به صورت میکار  New-ADUserلیست دستوراتی که با دستور  ،قرار دهیم که بعد از این کار (-) تیرهیک 

ه قرار دهیم تا باید تیر ،بعد از هر دستور ؛ بنابراینکنیدها استفاده میدارید از آنشود که بنا به نیازی که منو باز می
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–باشد که باید اول مرحله بعدی معرفی نام کاربر می دستورات مربوط به دستور اصلی برای ما نمایش داده شود.

Name نام کاربر را که در اینجا  ،را وارد کنید و بعدReza توانید شما می ،بعد از این کار ؛کنیمهست را وارد می

باشد یکاربر م ی تکمیل کننده ،اطالعات ی چون بقیه ؛اطالعات اجرا کنید ی را بدون وارد کردن بقیه موردنظرکد 

که در این  یمهم ی نکته .کنیمرا وارد می موردنظرنام کامل کاربر  ،بعد از آن و DisplayName- با دستور

ه زمانی که قرار است یک اسم را وارد کنید و آن اسم به صورت چند کلمه جدا این است ک ،قسمت وجود دارد

قرار  "reza mohamadi" ( به مانند اسم”“را داخل دابل کوتیشن ) موردنظرباید کلمات  اً از هم باشد، حتم

ه که خودتان بباشد خیابان و غیره می دستورات هم برای نام استان، شهر، ی بقیه نشویم. مواجه Errorداد تا با 

یک  Propertiesهمان اطالعاتی است که مربوط به  ،دلخواه وارد کنید. توجه داشته باشید که این اطالعات

این دستورات اجرا شده و کاربر  ،Run Scriptباشد که با هم بررسی کردیم. با کلیک بر روی آیکون کاربر می

 شود.مان ایجاد میموردنظر 

 کنیم.دستور زیر استفاده میبرای این کار از  ؛باید رمز عبور آن را وارد کنیم ،بعد از ایجاد کاربر   

Set-ADAccountPassword reza 

برای قرار دادن رمز عبور  ،این دستور 

 باشد برایمی موردنظربر روی کاربر 

-Set دستور بتداباید ا ،این کار

ADAccountPassword  را وارد

 باید نام کاربر را که ،کنید و بعد از آن

آن وارد کردید  name–در قسمت 

را اینجا وارد کنید تا پنجره دریافت 

اگر  .رمز عبور برای شما ظاهر شود

رمز عبور بر روی  ،کاربر شما از قبل

 ،ایوگرنه باید بدون وارد کردن کلمه ؛را وارد کنید موردنظررمز  ،current ی باید در پنجره ،شده است Setآن 

 دکلیک کنی okو بعد بر روی  درمز جدید را وارد کنی ،Desiredباید در قسمت  ،کلیک کرد و بعد okبر روی 

 رمز عبور تعلق گیرد. ،موردنظرتا به کاربر  دکلیک کنی okبر روی  د.رمز را دوباره تکرار کنی ،و در پنجره آخر
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تا به اینجا یک کاربر با جزئیات    

ایجاد و رمز عبور آن را هم  ،شدهمشخص

وارد  ،ولی اگر در حال حاضر ؛قرار دادیم

 Active Directory Usersسرویس 

and Computers در قسمت  شوید

Users  به مانند شکل روبرو  موردنظرکاربر

 غیر فعال خواهد بود.

 باید از دستور زیر استفاده کنیم: ،موردنظربرای فعال کردن کاربر  

Enable-ADAccount reza 

 

 ،Rezaباید به جای  ،دستوردر این  

نام کاربر خود را وارد کنید تا کاربر 

طور که فعال شود. همان موردنظر

م برای اجرای این دستورات باید یگفت

 در Run Scriptبر روی آیکون 

 باالی صفحه کلیک کنید.

 

کنید، طور که در شکل روبرو مشاهده میهمان   

فعال شده است و توانایی ورود به  Rezaکاربر 

 سیستم خود را دارد.
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 :PowerShell از طریق Groupایجاد 

کردن  این است که وارد ،دلیل ورود به این سرویس ؛شویممی PowerShell ISEوارد  ،برای ایجاد گروه 

 تر است.راحت PowerShellبت دستورات و یادگیری آن به نس

دستورات مربوط  ،قسمتاین  در   

به ایجاد گروه اجرا شده است و 

با تنظیمات  ،3iscoگروهی با نام 

ایجاد شده است که در  موردنظر

 کنیم.ها را بررسی میآن ،زیر

 

 

 

New-ADGroup -Name 3isco -ManagedBy reza -GroupCategory Security -GroupScope 
Global -Description "Network Learning" 

–باید نام گروه را با دستور  ،بعد از این دستور ؛شودبرای ایجاد گروه استفاده می New-ADGroupدستور  

name یعنی به صورت  ؛وارد کنید–name 3isco با دستور  توانیممی ،بعد از آن–ManagedBY  مشخص

را که در قسمت قبل ایجاد کرده بودیم  Rezaمدیر این گروه باشد که نام کاربری  ،که چه کاربر و یا گروهی کنیم

–فعالیت گروه را مشخص کنیم. با دستور  ی نوع گروه و حوزهبعد از آن باید  در این قسمت وارد کردیم.

GroupCategory از نوع  موردنظرتوانید مشخص کنید که گروه میSecurity  باشد و یا از نوع

Distribution  و با دستورGroupScope- باشد مشخص کنید که در فعالیت گروه را که سه نوع می ی حوزه

وارد  -Descriptionتوانید توضیحاتی را با دستورات وارد شده است و بعد از آن می Global ،این قسمت

 کنید.

توانید گروه می Usersشوید در قسمت  Active Directory Users and Computersاگر وارد سرویس  

 آن را مشاهده کنید. توانید تنظیمات مربوط بهکنید و با کلیک بر روی آن میرا مشاهده  موردنظر
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 :PowerShellاز طریق  یا واحد سازمانی Organization Unitایجاد  ی نحوه

 شوید و دستورات زیر را اجرا کنید: ISE Power shell افزاردوباره وارد نرم ،برای ایجاد واحد سازمانی 

New-ADOrganizationalUnit -Name sales -ProtectedFromAccidentalDeletion 1 

 

 Active درتوانیم یک واحد سازمانی می ،New-ADOrganizationalUnitبا استفاده از دستور    

Directory  دستور ابتدا خود ایجاد کنیم به این صورت کهNew-ADOrganizationalUnit کنیم را وارد می

توانیم به راحتی یک واحد می ،باشدمی Salesو نام واحد سازمانی که در اینجا  Name–و بعد از آن با دستور 

را  –ProtectedFromAccidentalDeletion 1 دستور ،دستورات باال ی در ادامه سازمانی ایجاد کنیم.

زمانی که عدد  .باشدمی موردنظر objectبرای جلوگیری از حذف شدن شی و یا  ،کنید که این دستورمشاهده می

باشد یعنی اینکه این قابلیت فعال شده است و اگر صفر باشد یعنی غیر فعال شده است. توجه داشته  0جلوی آن 

باشید که این قسمت را قبالً 

 بررسی کردیم.

 

طور که در شکل مقابل همان 

گروه سازمانی  ،کنیدده میهمشا

 .استایجاد شده به درستی مورد 

 

 

 :Power Shellاز طریق  Organization Unitو  users،Groupsحذف 

وانایی حذف آن را هم باید ت ،PowerShellربران و گروه های کاربری و سازمانی از طریق ابعد از ایجاد ک 

باید از دستور  ،Active Directory Users and Computersبرای حذف یک کاربر از لیست  ؛داشته باشیم

 زیر استفاده کنید:

Remove-ADUser reza 
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بعد از اجرای دستور باال در    

PowerShell، شکل روبرو ظاهر می-

-شود که آیا میکه از شما سوأل میشود

را که در قسمت  Rezaخواهید کاربر 

Users حذف کنید؟ اگر بر  ،قرار دارد

 ،کلیک کنید Yes to Allو  Yesروی 

 .حذف خواهد شد موردنظرکاربر 

 

 کنیم:استفاده می PowerShellبرای حذف گروه کاربری از دستور زیر در  

Remove-ADGroup 3isco 

 

 طور که در شکل روبروهمان 

کنید با دستور مشاهده می

Remove-ADGroup از و بعد 

و اجرای آن  موردنظرنام گروه  ،آن

شود که گروه از شما سوأل می

حذف کنید  خواهیدمیرا  موردنظر

 یا نه؟

 

 های سازمانی باید از دستور زیر استفاده کنید:برای حذف واحد 

Remove-ADOrganizationalUnit sales 
 

Sales، ز بعد ا .خواهیم آن را حذف کنیممی در قسمت قبل ایجاد کرده بودیم و باشد کهنام واحد سازمانی ما می

 خواهید شد. مواجهزیر  Errorبا  ،اینکه دستور را اجرا کنید
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 Errorدستور مقابل با  ،در شکل روبرو   

به این  ،Error ایندر  است. شدهمواجه 

 موردنظرنکته اشار شده است که شی 

پیدا نشده است. برای حل این مشکل 

باید دستور مقابل را به صورت زیر تغییر 

در  موردنظریا شی  Objectدهیم تا 

 دسترس باشد.

 

Remove-ADOrganizationalUnit "OU=Sales,DC=SRV-1,DC=com" 
 

باید نام  "" تا 2باید به این صورت عمل کنیم که داخل  Salesبرای بدست آوردن شی  ،در دستور باال 

OU=Sales دهیم و بعد  و بعد کاما قرارDC=SERV-1 خر بعد کاما و در آ .باشدکه نام دومین ما میDC=Com 

باید نام واحد سازمانی و نام دومین را ذکر کنیم تا با خطا باشد که این دستور به این صورت می .کنیمرا وارد می

 نشویم. مواجهقبلی 

در  موردنظربعد از اجرای دستور    

PowerShell،  که  شدیم مواجهبا خطا

به این نکته اشاره دارد که دسترسی به 

این مشکل به  .را نداریم موردنظرشی 

یف خاطر این است که در هنگام تعر

آن را به صورت محافظت شده  ،شی

د بای ،برای حل این مشکل. ایجاد کردیم

 موردنظرشی  ی دستور محافظت کننده

ا ابتد ،برای این کار .را غیر فعال کنیم

 کنیم:دستور زیر را اجرا می

Set-ADOrganizationalUnit "OU=Sales,DC=SRV-1,DC=com" -ProtectedFromAccidentalDeletion 0 
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انتخاب کردیم و با دستور  Set-ADOrganizationalUnitرا با دستور  Salesشی  ،قبل ی در دستور صفحه 

ProtectedFromAccidentalDeletion 0، عدد صفر به معنی  .آن را غیر فعال کردیم ی محافظت کننده

 باشد.غیر فعال شدن می

یا واحد سازمانی  OUتوانیم با دستور قبلی می از حالت محافظت شده خارج شد، موردنظرکه شی بعد از این   

 را به راحتی حذف کنید.

طور که در شکل روبرو مشاهده همان 

دستورات به صورت پشت  ،کنیدمی

در دو خط به صورت کامل  ،هم سر

به صورت  موردنظراجرا شده و شی 

ده است به همین کامل حذف ش

 سادگی و زیبایی.

 

 

 

کنید، گروه طور که مشاهده میهمان 

به صورت کامل از  Salesسازمانی با 

 لیست سرویس حذف شده است.
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 :Active Directory Administrative Centerبررسی سرویس 

دهد تا به ایجاد شده، این توانایی را به مدیر شبکه می 2111سرویس که از زمان معرفی ویندوز سرور این    

 آسانی بتواند گروه ها و کاربران و... خود را ایجاد و مدیریت کند.

 Active ی ویندوز شوید و کلمه Searchوارد  ،برای اجرای این سرویس 

 Active Directory گزینه ،را وارد کنید و در گزینه های موجود

Administrative Center .را انتخاب کنید تا شکل بعد ظاهر شود 

 

 

 

 

همانطور که در شکل روبرو  

کنید، سرویس مشاهده می

اجرا شده است، در  موردنظر

 ،اول یعنی ی صفحه

Overview  بیشترین چیزی

خورد، لینک که به چشم می

شما  .های راهنمایی قرار دارد

توانید با متصل شدن به می

اینترنت و کلیک بر روی هر یک 

وجود دارد که شما  Password Reset صفحه ،در قسمت پائین .اطالعاتی خوبی را دریافت کنید ،هااز لینک

به  را موردنظربه مانند شکل و وارد کردن رمز جدید، رمز کاربر  موردنظرتوانید با وارد کردن اطالعات کاربر می
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 موردنظرهای توانید کاربران و گروهباشد که میمی Global Searchییر دهید. قسمت بعدی مربوط به راحتی تغ

 را جستجو کنید.خود 

به مانند  ،در قسمت بعد   

شکل روبرو بر روی نام سرور 

(SRV-1 کلیک کنید تا لیست )

کامل اطالعات برای شما 

برای ایجاد  .نمایش داده شود

کاربر جدید از سمت چپ بر 

کلیک کنید و در  Newروی 

 Userمنوی باز شده بر روی 

 کلیک کنید.

هر یک از قسمت ها را با  ،در این صفحه 

در قسمت  .کنیمهم بررسی می

Account،  باید نام کاربر را در قسمت

First name نام فامیل آن را  .وارد کنید

ید که در وارد کن Last Nameدر قسمت 

نام کامل به صورت  ،Full nameقسمت 

 User قسمتشود. در خودکار درج می

UPN logon ترین بخش میکه مهم-

این نام با  .وارد شده است user2را وارد کنید که در اینجا  موردنظرباشد، شما باید نام کاربری مربوط به کاربر 

 ،Passwordدر قسمت  .نام هایی که در باال وارد کرده اید تفاوت دارد و شما باید با این نام وارد سیستم شوید

که ترکیبی از حروف و ارقام و  Test@123456یعنی به صورت  ؛یک رمز عبور به صورت پیچیده وارد کنید

ل کردن پیچیدگی رمز عبور را با هم بررسی خواهیم غیر فعا ی های بعدی نحوهدر درس البته ؛باشدعالئم می
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ت یین کنید و یا این قابلیتع موردنظرز عبور را برای کاربر رمی تاریخ انقضا ،Account Expireدر قسمت کرد. 

غیر فعال کنید. در  ،Never ی را با انتخاب گزینه

 User ی گزینه ،Password optionsقسمت 

Must…  به صورت پیش فرض انتخاب شده است

رمز  ،شود که کاربر در هنگام ورودکه باعث می

 Other ی اگر گزینه .دلخواه خود را وارد کند

Password Options گزینه 2 ،را انتخاب کنید، 

 ی باشند که با انتخاب گزینهآن می ی زیرمجموعه

Smart card…، ورود از  مکاربر باید در هنگا

خود برای ورود استفاده کند و  نیکیکارت الکترو

را انتخاب کنید رمز عبور به هیچ وجه انقضاء نخواهد شد و اگر  Password Never Expire ی گزینه اگر

د هرا انتخاب کنید، کاربر توانایی تغییر رمز عبور را نخوا User Cannot Change Password ی گزینه

 ثابت خواهد ماند. ،دادیدداشت و همان رمزی که شما برای آن قرار 

وجود دارد که برای رمز نگاری و  Other optionsو  Encryption optionsبا نام های  ،دیگر ی دو گزینه 

 باشد که در ادامه با آن کار خواهیم کرد.فعال کردن الگوریتم رمز نگاری می

 Organizationدر قسمت    

-یا همان واحد سازمانی می

ی از توانید مشخصات کامل

محل کار، آدرس، شماره 

تماس، وب سایت و ... را وارد 

این کار را سعی کنید  .کنید

هر کاربر انجام دهید تا برای 

 ها در اختیار شما باشد.اطالعات کاملی از آن
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 Member قسمتدر    

Of، توانید کاربر خود را می

. عضو گروه خاصی کنید

برای این کار کافی است بر 

 کلیک کنید و Addروی 

را مشخص  موردنظرگروه 

 کنید.

 

 

 Password قسمتدر  

Settings،  باید یک

Object  برای

Password  ایجاد کنیم و

 .به این قسمت متصل کنیم

Password Object، 

حداکثر و ی مشخص کننده 

-می و... حداقل رمز عبور

 ،در مورد این موضوع .باشد

به صورت کامل و مفصل 

و درایو مشخص ایجاد  Profileتوانیم برای کاربران به مانند قبل می Profileبحث خواهیم کرد. در قسمت 

باشد برای کاربران می authenticationبرای تعریف احراز هویت و یا همان  Siloو  Policyهای کنیم. قسمت

 تا بتوان از این موضوع استفاده کرد. تعریف شود مربوطه Policies آن از که باید قبل
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برای این کار مانند شکل زیر از سمت  ؛رسد که یک گروه جدید ایجاد کنیمنوبت به این می ،بعد از ایجاد کاربر 

 را انتخاب کنید. Group ی گزینه Newباز شده از قسمت  ی و در صفحه چپ بر روی نام دومین کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

  

در این صفحه و در  

باید نام  ،Groupقسمت 

گروه را در قسمت 

Group Name  وارد

کنید و در قسمت 

Group Type  و

GroupScope،  نوع

فعالیت  ی گروه و حوزه

آن را مشخص کنید که 

این موضوعات  ی درباره

مشخص کنید که توانید یک کاربر را به عنوان مدیر این گروه می Managed Byدر قسمت  قبالً بحث کردیم.

 Manager ی را انتخاب کنید و با انتخاب تیک گزینه موردنظرتوانید کاربر می …Edit ی با انتخاب گزینه

Can….  دهید. موردنظرتری را در مدیریت گروه توانایی بیش موردنظربه کاربر 
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 Member قسمتدر    

Of ،توانیم این گروه را می

عضو گروه مشخص کنیم 

که این کار با کلیک بر 

امکان پذیر  Addروی 

است و در قسمت 

Members توانیم می

های این گروه را عضو

 مشخص کنیم.

 ایجاد شود. موردنظرکلیک کنید تا کاربر  okبر روی 

طور که در شکل همان   

کنید گروه روبرو مشاهده می

 .ه استایجاد شد موردنظر

برای اینکه کاربران و گروه 

خود را به جای  موردنظرهای 

دیگر انتقال دهید بر روی آن 

 ی کلیک راست کنید و گزینه

Move .را انتخاب کنید 

 و یا واحد سازمانی موردنظردر این قسمت باید لیست  

ه ب موردنظرخود را انتخاب کنید تا گروه و یا کاربر 

 شود.انتقال داده  موردنظرقسمت 
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 :DHCPکار با سرویس 

به این سرویس  .باشدمی DHCPیکی از پرکاربردترین سرویس استفاده شده در شبکه های مختلف سرویس    

 211خود  ی شبکه ی مثالً اگر در مجموعه ؛دهدمی IPصورت پویا به همه کالینت های موجود در شبکه آدرس 

فقط کافی است  ؛وارد کنید IPشینید و نها بپشت تک تک کامپیوتردیگر الزم نیست که  ،ته باشیدشکامپیوتر دا

به صورت اتوماتیک قرار  IPها را در حالت دریافت را روی سرور اصلی فعال کنید و کامپیوتر DHCPسرویس 

راه را نصب و  تخصیص داده خواهد شد. با هم این سرویس شدهمشخصدر رنج  IPها کامپیوتر ی به همه .دهید

 کنیم.می اندازی

را  DHCPبرای شروع باید سرویس    

 .بر روی سرور اصلی خود نصب کنیم

را  Server Managerبرای این کار 

 باز شده به ی کنیم و در صفحهاجرا می

 Add رویبر  ،مانند شکل روبرو

roles and features کلیک می-

این کار را به دو صورت  .کنیم

توان انجام می ،در شکل شدهمشخص

 داد.

شود بر روی ای که باز میدر صفحه 

Next  کلیک کنید تا به قسمت

Server Roles  به مانند شکل روبرو

سرویس  ،در این قسمت .برسیم

DHCP انتخاب و  ،را از لیست موجود

 کلیک کنید. Nextبر روی 
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ای دست نزنید و بر به گزینه ،در این صفحه 

 کلیک کنید. Nextروی 

 

 

 

توضیحاتی در مورد سرویس  ،قسمتدر این  

DHCP کنید که بعد از بررسی آنشاهده میم، 

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

 

 

را  موردنظر ی تیک گزینه ،صفحهدر این  

انتخاب کنید تا سرویس بعد از نصب به 

شود. برای نصب  Restart ،صورت اتوماتیک

 کنید. ککلی Installبر روی 
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به صورت کامل نصب اینکه سرویس بعد از    

باید تنظیمات مربوط به سرویس را با  ،شد

 Complete DHCP رویکلیک بر 

Configuration ی انجام داد. بر روی گزینه 

 کلیک کنید. موردنظر

 

 

در این قسمت، توضیحاتی در مورد مدیریت  

کار  ی دهد که برای ادامهمی DHCPسرویس 

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

 

 

شما باید مشخص کنید که چه  ،صفحهدر این  

شود و  DHCPکاربری بتواند وارد سرویس 

در قسمت  .تنظیمات مربوط به آن را انجام دهد

خود را که اصوالً  موردنظرتوانید کاربر اول می

Administrator باشد را وارد کنید و در می

توانید کاربر دیگری را به دوم می ی گزینه

وم س ی کنید و یا گزینهعنوان نفر دوم معرفی 
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 Commitکه کار درستی از نظر امنیتی نیست. بر روی  انجام نشود Authorizationرا انتخاب کنید تا عملیات 

 کنید. Restartخودتان سیستم را  ،نشد Restartکلیک کنید و اگر سیستم 

 ی شویم و کلمهمی Searchوارد  ،DHCPسرویس بعد از نصب  

DHCP وارد و سرویس  راDHCP  کنیم.به مانند شکل روبرو اجرا میرا 

 

 

 

باید  ،DHCPبعد از اجرای سرویس    

 یک موردنظر ی برای شروع از محدوده

Scope  برای رنجIP  .خود ایجاد کنیم

خود  IPتوجه کنید که به نسبت ورژن 

را  IPV6و  IPV4 هاییکی از ورژن 

 روی بر ،. در این قسمتانتخاب کنید

IPV4 ی کلیک راست کنید و گزینه 

New Scope را انتخاب کنید. 

 

 کلیک کنید Nextدر این صفحه، بر روی 
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اتی را برای سرویس خود نام و توضیح ،در این صفحه 

 کلیک کنید. Nextوارد کنید و برروی 

 

 

 

را  Subnet maskو  IPدر این صفحه باید رنج    

باید آدرس  Start IP addressمعرفی کنیم. در قسمت 

باشد را وارد می 192.168.10.30شروع که در اینجا 

باید آدرس پایانی  End IP addressکنیم و در قسمت 

باشد را وارد می 192.168.10.240را که در اینجا 

 IPآدرس  ی شبکهباید مقدار  Lengthدر قسمت  کنیم.

در  Subnet mask ی بارهخود را مشخص کنیم که در

 ،در این قسمت .میاول کتاب به صورت کامل توضیح داد

به صورت  subnet maskکنیم که را وارد می 23عدد 

 یروبر  ،بعد ار این کار. تغییر خواهد کرد 255.255.255

Next .کلیک کنید 

 Exclusionsروبرو که مربوط به قسمت  ی در صفحه 

که  شودبه این منظور استفاده می ،باشدمی DHCPسرویس 

، که در قسمت قبلی وارد کردید IPتوانید از بین رنج می

های خاص در نظر رنجی را برای سرورها و کامپیوتر

 ،Endو  Startدر قسمت  باید به این صورت که ؛ریدیبگ

خود را وارد کنید که در اینجا تعداد ی  شدهمشخصآدرس 
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ها خواهد به کالینتمی DHCPبه این صورت که زمانی که سرویس  ؛آدرس از آدرس اصلی جدا شده است 00

آدرس ها را در اختیار مدیریت  ی دهد و بقیههمه آدرس میبعد به به  192.168.10.41آدرس بدهد از آدرس 

یست اضافه تا به ل کلیک کنید Addقبل را وارد و بر روی  ی در شکل صفحه شدهمشخص IPدهد. رنج قرارمی

 Nextکار بر روی ی ادامه  برای .شود

 کلیک کنید.

-مربوط به این موضوع می ،این صفحه   

 IP تر یککه به یک کامپیو زمانی که باشد

، اگر طبق داده شد شدهمشخصدر رنج 

در این صفحه نتواند  شدهمشخصزمان 

از این کامپیوتر پس  IPاین  ،فعال شود

-شود و به کامپیوتر دیگر داده میگرفته می

مثالً اگر به یک کامپیوتر آدرس د؛ شو

ه چداده شود، اگر چنان 192.168.10.41

این آدرس از وی پس گرفته خواهد  ،معرفی نکند DHCPخود را به سرویس  ،ین شدهیاین کامپیوتر در زمان تع

 ،Minutesتعداد ساعت و در قسمت  ،Hoursتعداد روز، در قسمت ، Dayدر قسمت  ،شد. در این صفحه

 کلیک کنید. Nextدقیقه را وارد و بر روی 

 Yes, I ی بر روی گزینه ،در این قسمت 

want to Configure …  کلیک کنید تا یک

 سری تنظیمات را با هم انجام دهیم.
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 Default یاو  Routerباید آدرس ، در این قسمت   

Gateway  نامرا معرفی کنیم. شاید Router  و یا

Gateway ا پل ارتباطی ب ،هابرای شما آشنا نباشد. این

ار باشند که بیشتر در شبکه های با ساختدیگر می ی شبکه

. یرندگدستگاه های روتر و سوئیچ مورد استفاده قرار می

ا هروترها و سوئیچ ی برای دریافت آموزش کامل در باره

بنده را مطالعه کنید. در این  CCNAکتاب  ،در شبکه

کنیم. در روتر وارد می IPسرور را به عنوان  IPقسمت 

 کنیم با این موضوعات بیشتر کار کنیم.ادامه سعی می

آن  IPو آدرس  DNSباید نام سرور  ،در این قسمت   

و  IP کبرای تبدیل نام ی DNSسرویس  .را وارد کنید

برای اینکه این موضوع را بهتر متوجه  .باشدکس میرعب

 Pingرا  3isco.irو سایت  شوید CMDوارد  ،شوید

مربوط به  IPآدرس  ،کنید تا متوجه شوید که بعد از اجرا

دهد که آدرس آن این سایت را به ما نشان می

به صورت پیش  ،باشد. در این صفحهمی 38.74.1.43

 .آدرس آن وارد شده است IPفرض نام سرور اصلی و 

 کلیک کنید. nextبر روی 

 WINS Serverاین صفحه مربوط به معرفی آدرس  

است  DHCPچیزی شبیه به  ،WINS Serverباشد. می

-این سرویس مختص ویندوز .است تر از آناما ضعیف

به نام دامنه  IPبرای تبدیل باشد و های مایکروسافت می

کتاب با این سرویس بیشتر کار  ی در ادامه کاربرد دارد.

خواهیم کرد. در این صفحه چیزی وارد نکنید و بر روی 

NEXT .کلیک کنید 
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اول را انتخاب کنید تا  ی گزینه ،در این صفحه 

Scope ما فعال شود. موردنظر 

کلیک کنید و در  Nextبر روی  ،بعد از این کار 

 کلیک کنید. Finishآخر بر روی ی صفحه 

 

 

 

به  موردنظر Scope ،از اتمام کار در قسمت قبلبعد  

اگر از سمت چپ  .مانند شکل روبرو ایجاد شده است

خود کلیک کنید پنج گزینه  موردنظر Scopeروی  بر

کنید که هر کدام را با هم را مشاهده میمتفاوت ی 

 کنیم.بررسی می

 

 

کلیک  Address Poolبر روی  ،در این قسمت 

تعریف شده  IPرنج  ی نشان دهنده ،این قسمت .کنید

باشد که این کار را در زمان خود میی  برای شبکه

توجه داشته باشید به هیچ  انجام دادیم. Scopeایجاد 

ایجاد شده را تغییر بدهید  IPتوانید رنج عنوان نمی

ی دیگر به  گزینه .توانید آن را حذف کنیدولی می

 IP دهندهوجود دارد که نشان  IPرنج  جز،
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Excluded ایجادباشد که در زمان می Scope، ی آن را تعریف کردیم که نشان دهنده IP هایی است که آدرس

 ها استفاده کند.تواند از آنها جدا شده و فقط مدیر شبکه می IP ی از بقیه

این قسمت مربوط به کالینت هایی هستند که از طریق  .باشدمی Address Leasesمربوط به  ،قسمت بعدی 

نصب است را به  8دریافت کردند. با هم یکی از کالینت ها را که روی آن ویندوز  IPآدرس  ،DHCPسرویس 

 کنیم.متصل می DHCPسرویس 

 

شویم و به قسمت می 8وارد ویندوز  

Network Connections مراجعه می-

 شبکه کلیکو بر روی آیکون کارت کنیم 

را  Properties ی کنیم و گزینهراست می

 کنیم.انتخاب می

 

 

 

 Internet Protocol رویدر لیست موجود بر  

Version 4 بر روی  ،کلیک کنید و بعدProperties 

 کلیک کنید.
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 ی در این صفحه و در هر دو قسمت گزینه 

Obtain..  را انتخاب کنید تا کارت شبکه به

 IPآدرس  ،DHCPسرویس صورت اتوماتیک از 

 کلیک کنید. Okدریافت کند. بر روی 

بر روی کارت شبکه دو بار کلیک  ،بعد از این کار 

 Detailsباز شده بر روی  ی کنید و در صفحه

 تا شکل بعد ظاهر شود.کلیک کنید 

 

 

 

کنید، میطور که در شکل روبرو مشاهده همان 

از طریق سرویس  موردنظری  کارت شبکه

DHCP،  آدرسIP  سرور و آدرسDNS  و

Router  .را به صورت کامل دریافت کرده است

از داشته باشید که این آدرس  IPتوجه به آدرس 

یعنی  ؛شروع شده است 192.168.10.41

 ات 192.168.10.30اینکه از آدرس 

به این کالینت داده نشده  192.168.10.40

چون قبالّ این آدرس ها را جدا کرده  ؛است

 بودیم.
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شوید  2102دوباره وارد ویندوز سرور    

را اجرا کنید و به مانند  DHCPو سرویس 

 Address قسمتشکل روبرو وارد 

Leases طور که مشاهده شوید. همان

کنید، یک کالینت به لیست اضافه شده می

همانی است که در  ،این کالینت .است

 ،DHCPقسمت قبل از طریق سرویس 

را دریافت  192.168.10.41آدرس 

 کرده است.

 DHCPقسمت بعدی که در سرویس  

-می Reservationsبخش  ،وجود دارد

باشد که قابلیت جالبی در این سرویس 

توانید به یک کالینت و دستگاه که میاست 

یک  ،شودخاص که به شبکه متصل می

 این کار را با .آدرس منحصر به فرد بدهید

 دهیم.همکاری شما انجام می

ربوط به این ظیمات منقبل از اینکه ت   

 Macسرویس را انجام دهیم، باید 

address  یدا پرا  موردنظرمربوط به سیستم

شویم و دستور زیررا می CMDوارد  ؛کنیم

 کنیم:وارد می

getmac/s 192.168.10.41 

آدرس  ،DHCPما متصل شده است و از طریق  ی مربوط به سیستمی است که به شبکه IPآدرس  ،این دستوردر  

IP  .آدرس  ،با این دستوردریافت کرده استMac روش  .را بدست آوردیم موردنظرسیستم  ی کارت شبکه
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 Macرا اجرا کنید تا  getmacرا اجرا کنیم و دستور  CMDشویم و  موردنظردیگر این است که وارد کامپیوتر 

address  را بدست آورید. موردنظرکامپیوتر 

 DHCPسرویس  دوار ،Mac Addressبعد از بدست آوردن  

کلیک راست کنید و  Reservationشویم و روی قسمت می

را انتخاب کنید تا شکل بعد  New Reservation ی گزینه

 ظاهر شود.

 

 

 

 Reservation قسمتدر این صفحه و در  

Name، قسمتدر  .ارد کنیدنام دلخواه خود را و Ip 

Address،  آدرسIP خواهید دلخواه خود را که می

در  البته باید ؛بدهید، وارد کنید موردنظربه کالینت 

 Mac قسمتتعریف شده باشد. در  Scopeرنج 

address آدرس  ،همMac ه را وارد دبدست آور

کنیم که در شکل روبرو به طور واضح می

 Descriptionدر قسمت  .است شدهمشخص

 Supportedتوضیحاتی را وارد کنید و در قسمت 

Type، ی گزینه Both .ی کلمه ،در این قسمت را انتخاب کنید BOOTP توان گفت کنید که میرا مشاهده می

 باشد و یک سرویس قدیمی در شبکه های قدیمی است.می DHCPسرویس  که این سرویس پدربزرگ

 ،بعد از این کار .شود Reservation موردنظرکلیک کنید تا کالینت با آدرس  Addبر روی  ،از انجام کاربعد  

 کنیم.وارد می CMDرا در  IPconfig /allشویم و دستور می موردنظروارد کالینت 
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 را وارد Ipconfig /allدستور  ،در شکل روبرو   

 ی شده و اطالعات مربوط به کارت شبکه

نشان داده  به ما موردنظررا در کالینت  موردنظر

 Yesبه صورت  DHCP Enabled قسمت .است

آدرس آدرس  IPV4باشد و در قسمت می

فعال  DHCPکه در سرویس  192.168.10.50

کنیم و مشاهده میکرده بودیم را در این قسمت 

تاریخ و ساعت اختصاص  ،Leaseت در قسم

 کنید.آن را مشاهده می یدادن آدرس و تاریخ انقضا

و یا  Scope Options بهمربوط  ،قسمت بعدی 

بر روی آن  .باشدمی موردنظر Scopeمشخصات 

 Configure ی کلیک راست کنید و گزینه

Options .را انتخاب کنید 

 

 

سرویس  ،تب وجود دارد که در تب اول ود ،در این صفحه 

فعال کنیم و توانیم می موردنظر Scope برای کهاست هایی 

 ؛نیمرا ویرایش کهایی را که از قبل ایجاد کردیم توانیم آنیا می

کلیک کنیم و آدرس آن را  Routerتوانیم بر روی مثالً می

کلیک  DNS Serverتغییر دهیم و یا در همین لیست بر روی 

برای کار با کالس  Advancedتب  .کنیم و آن را تغییر دهیم

کتاب به آن خواهیم  ی های خاصی است که در ادامه

 م.پردازیکتاب به مباحث پیشرفته می ی در ادامه پرداخت.
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 :PowerShellاز طریق دستورات  DHCPکار با 

 را تنظیم کنیم و از آن استفاده کنیم. DHCPسرویس  ،خواهیم از طریق دستوراتدر این قسمت می 

 ،که با معرفی نام سروراست  Get-DhcpServerv4Scopeدستور  ،کنیماجرا می هم که با اولین دستوری 

 دهد.های فعال شده روی آن را نشان می Scopeتعداد 

Get-DhcpServerv4Scope -ComputerName Server-1 

 

 

 

 

نشان داده  ایجاد کردیم را به ما DHCP-3iscoبا نام  ،DHCPقبلی که در سرویس  Scope ،با اجرای دستور باال

 جدید ایجاد کنیم. Scopeیک  ،PowerShellخواهیم با اجرای دستور در در ادامه می .است

 6ورژن  IPالبته اگر از  ؛استفاده کنیم Add-DhcpServerv4Scopeباید از دستور  ،Scopeبرای ایجاد  

استفاده  IPv4در این کتاب از  .استفاده کنید Add-DhcpServerv6Scopeباید از دستور  ،کنیداستفاده می

 کنیم.می

این دستورات ، شودایجاد می شدهمشخصبا تنظیمات  PowerShellبا نام  Scopeیک  ،با اجرای دستور زیر 

 کنیم.را خط به خط با هم بررسی می

Add-DhcpServerv4Scope -Name Powershell -StartRange 192.168.11.1 -

EndRange 192.168.11.240 -SubnetMask 255.255.255.0 -State Active -

ComputerName Server-1 -Description "Powershell Scope" -Type Both 

با  Scopeباشد که برای ایجاد می Add-DhcpServerv4Scopeدستور  ،کنیداولین دستوری که مشاهده می 

IPV4 آن دستور بعد از اولین .مربوط به آن را انجام دهیمباید تنظیمات  ،بعد از آن .گیردمورد استفاده قرار می -

Name PowerShell باشد که نام میScope  راPowerShell توانید هر نام دیگری می شما .میگیردر نظر می
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را  دنظرموربه جای آن وارد کنید، فقط توجه داشته باشید که اگر در نام خود از فاصله استفاده کردید حتماً نام 

 StartRange 192.168.11.1 بعدیدستور نشوید.  مواجه Errorقرار دهید تا با  ""بین دو دابل کوتیشن 

 EndEangeدستور بعدی هم  .باشدمی موردنظر Scopeآدرس شروع  ی باشد که نشان دهندهمی

 SubnetMask 255.255.255.0،باشد و دستور بعدیانی آن مییباشد که آدرس پامی 192.168.11.240

را متوجه شوید  IPبرای اینکه قسمت  ،طور که قبالً بیان کردیمهمان. آن را باید مشخص کنید Subnetاست که 

 مراجعه کنید. IPV4قسمت بررسی  ،کتابابتدای به 

دستور بعدی  .باشدمی موردنظر Scopeوجود دارد که برای فعال کردن  State Activeدستور ، در ادامه 

ComputerName Server-1  است که باید به جای نامServer-1،  نام کامپیوتر سرور خود را وارد کنید که

 ی توضیحاتی درباره ی ارائههم برای  "Description "Powershell Scope-زیاد هم مهم نیست. دستور 

Scope باشد که باید به جای می موردنظر"Powershell Scope" البته باید  ؛توضیحات خود را وارد کنید

 Type-خود را با دستور Scopeتوضیحات خود را بین دو دابل کوتیشن قرار دهید و در آخر هم باید نوع 

Both .مشخص کنید 

 ،موردنظر Scopeبعد از ایجاد  .در باالی صفحه کلیک کنید Run Scriptبر روی آیکون  ،برای اجرای دستور 

 ایجاد شده است یا نه. Scopeتا ببینیم که این  اندازیممی DHCP به سرویس نگاهی

طور که در سرویس همان 

DHCP کنید، مشاهده می

Scope  با نامPowerShell 

 192.168.11.0و با آدرس 

اضافه شده است و در 

Address Pool موردنظر 

Start IP  وEnd IP 

 است. شدهمشخص
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ه اگر قسمت های قبلی را ب و وجود ندارد Exclusionآدرس ، Address Poolدر قسمت باشید توجه ماگر  

 اصلی برای کاربرد خاص است. IPاز رنج  IPبرای جدا سازی رنج  Exclusion ،دقت خوانده باشید

 کنیم:شویم و دستور زیر را اجرا میمی PowerShell دوار، IP Exclusionبرای ایجاد  

Add-DhcpServerv4ExclusionRange -ScopeId 192.168.11.0 -StartRange 192.168.11.1 

-EndRange 192.168.11.20 

بعد از  .کنیماستفاده می Add-DhcpServerv4ExclusionRangeاز دستور  IP Exclusionبرای ایجاد    

که به است  موردنظر Scopeبه  مربوط NetIDهمان  ScopeIdرا به آن معرفی کنیم که  ScopeIdآن باید 

را وارد  EndRangeو  StartRange ،در قسمت بعدکنیم. وارد می ScopeId 192.168.11.0-صورت 

 کنیم.کنیم و دستورات را اجرا میمی

طور که در شکل روبرو مشاهده همان 

به درستی  IP Exclusion ،کنیدمی

ایجاد  PowerShellوسط دستورات 

 شده است.

که باید از طریق  ای قسمت بعدی 

ایجاد کنیم،  PowerShell ،دستورات

 انجام دادیم. DHCPباشد که قبالً این قسمت را در سرویس می Reservationsقسمت 

، Reservationsبرای ایجاد    

کامپیوتر  Mac Addressباید 

نند به ما ؛را بدست بیاورید موردنظر

 getmacشکل روبرو از دستور 

/s 192.168.10.30  استفاده

و از آن آوریم باشد را بدست میمی 5D-01-32-3C-15-00 را که موردنظرکامپیوتر  MACکنیم و آدرس می

 :کنیمدر دستور زیر استفاده می
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Add-DhcpServerv4Reservation -ScopeId 192.168.11.0 -Name PowerShellRE -

IPAddress 192.168.11.50 -Type Both -ClientId 00-15-5D-01-32-3C 

بعد  .گیردمورد استفاده قرار می Reservationبرای ایجاد  Add-DhcpServerv4Reservationدستور    

را وارد کنیم که به  موردنظر Scope بهمربوط  NetIDآدرس  ،ScopeId 192.168.11.0 طریقاز آن باید از 

 Name دستورخود را وارد کنید. بعد از آن از طریق ی مربوط به شبکه  NetIDید با ،192.168.11.0جای 

PowerShellRE، گیریم که شما باید به جای یک نام برای آن در نظر میPowerShellRE، دلخواه خود  نام

 ،را وارد کنید و بعد موردنظرمربوط به کالینت یا سرور  IPAddress 192.168.11.50 ادامهدر  .را وارد کنید

کالینت  Mac addressترین بخش که معرفی در مهم سپس مشخص کنید. Type Bothنوع آن را با دستور 

نت مربوط به کالی Macآدرس ، ClientId 00-15-5D-01-32-3Cاست از طریق دستور  موردنظریا سرور 

 را اجرا کنید. موردنظررا وارد کنید و در آخر کار دستور  موردنظر

، DHCPورود به سرویس با  

 Reservationsاگر به قسمت 

مراجعه کنید، مشاهده خواهید 

کرد که عملیات به مانند شکل 

روبرو با موفقیت اجرا شده 

 است.

 

 

ها خواهیم کتاب به آن ی در قسمت های مختلف وجود دارد که در ادامه DHCPدستورات زیادی برای کار با  

 پرداخت.
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 :سرور DNS نصب و راه ندازی سرویس

ی باشد که یک سرویس حیاتو بلعکس می IPبرای تبدیل نام کامپیوتر به آدرس یک سرویس  ،DNSسرویس  

 IPرا به  موردنظرکنید، این سرویس نام کامپیوتر می Pingزمانی که شما نام یک کامپیوتر را باشد. می در شبکه

با هم این  کنید و در ارتباط باشید. Pingبه راحتی  موردنظرتوانید به کامپیوتر کند و میتبدیل می شدهمشخص

 گیریم.سرویس را نصب و تنظیمات آن را فرا می

باید وارد ، DNSبرای نصب سرویس    

Server Manager  شوید و بر روی

Add roles and Features  کلیک

 کنید.

در هنگام نصب  ،DNSسرویس  تذکر:

به  Active Directoryسرویس 

شود و دیگر صورت خودکار نصب می

احتیاج به نصب این سرویس در این 

 مرحله نیست.

 Add roles رویبعد از کلیک بر    

and Features باز شده ی در صفحه، 

کلیک کنید تا به قسمت  Nextبر روی 

Server Roles به مانند شکل  .برسید

 ؛را انتخاب کنید DNSسرویس  ،روبرو

البته در این شکل این سرویس از قبل 

بعد از انتخاب بر روی  .نصب شده است

Next ر بعد ب ی در صفحه .کلیک کنید
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کلیک کنید و سیستم  Installآخر بر روی  ی و در صفحه Nextروی 

 کنید. Restartرا 

را  DNS ی شوید و کلمه Searchبعد از ورود مجدد به ویندوز، وارد  

 را اجرا کنید. DNSوارد و سرویس 

 

مانند شکل روبرو اجرا شده  ،DNSسرویس  

ایی ه ترین گزینهبیش ،در این سرویس .است

 Forwardها کار خواهیم کرد، که با آن

Lookup Zones  وReverse Lookup 

Zones باشد. قسمت میForward 

Lookup Zones ، تبدیل نام به آدرس برای

IP  و قسمتReverse Lookup Zones ،

باشد که با می موردنظربه نام  IPبرای تبدیل 

 کنیم.ها را بررسی میهم این قسمت

 Forward Lookup قسمتوارد    

Zones نام دومین  ،در این قسمت .شویممی

 نصبما قرار دارد که این نام در هنگام 

Active Directory  تعریفو Domain ،

به این قسمت ها یک  .یجاد شده استا

Zone یا دومین و ی گویند که دربرگیرندهمی

-SRVت. اگر بر روی اس چیز دیگری

1.com لیست اطالعات مربوط  ،کلیک کنید
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به ترتیب مربوط به  Station1و  Server-1دو نام  ،در این لیست کنید.به آن را در سمت راست مشاهده می

 اند. باشد که به صورت خودکار به لیست اضافه شدهو کالینت میسرور اصلی 

را  Station1شویم و نام  CMDاگر وارد    

Ping  کنیم باید آدرسIP مربوط به آن را به 

، Ping دستوردر شکل روبرو با  ما نشان دهد.

 IPکردیم که آدرس  ping را station1نام 

به  192.168.10.50آن را به صورت کامل 

 ما نشان داده است.

ایجاد  Hostخواهیم خودمان یک حاال می 

در  ،برای این کار .کنیم Pingکنیم و به آن 

کلیک راست کنید و  SRV-1.comقسمت 

را  New Host (A or AAAA) ی گزینه

 انتخاب کنید تا شکل بعد ظاهر شود.

 

 

 

خود را وارد کنید و در  موردنظرنام  Nameدر قسمت  

مربوط به آن را وارد کنید  IPآدرس ، IP addressقسمت 

ه داشت هرا انتخاب کنید. توج موردنظر ی و تیک گزینه

به  ،کنیدرا تکمیل می Nameباشید که زمانی که قسمت 

شود. بعد از تشکیل می FQDNصورت خودکار قسمت 

 کلیک کنید. Add Hostبر روی  ،تکمیل اطالعات
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با پیغام روبرو  Add Hostبعد از کلیک بر روی    

این پیغام به این نکته اشاره دارد که  .شویدمی مواجه

 Create ی تیک مربوط به گزینه ،شما در قسمت قبل

associated pointer (PTR)  را انتخاب کرده

فعال باشد که در حال  Reverse Lookup Zone قسمتولی این قسمت را باید زمانی انتخاب کنید که  ؛بودید

به نام  IPمربوط به تغییر آدرس ، Reverse Lookup Zone قسمت ،میطور که گفتهمان. نیستحاضر فعال 

 شود.ایجاد می A Recordیا  Host Aفایل  Ok رویبعد از کلیک بر  باشد.می

 Ping Station2شویم و دستور می CMDوارد  

طور که در شکل روبرو همان .کنیمرا وارد و اجرا می

سرور  ،بعد از اجرای دستورکنید، مشاهده می

 شدهمشخصآن هم  IPپیدا شده است و  موردنظر

 ،به هیچ دستگاهی ناما به علت متصل نبود ؛است

 شود.ارتباط برقرار نمی

 

 

خواهیم تنظیمات می ،در این قسمت 

را  Reverse Lookup Zone بهمربوط 

بر روی  ،برای این کار .انجام دهیم

Reverse Lookup Zone راست  کلیک

را انتخاب  New Zone ی کنید و گزینه

 کنید تا شکل بعد ظاهر شود.
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 کلیک کنید..... Nextبر روی 

 

 

 

 

سه گزینه وجود دارد که در این قسمت  ،در این قسمت 

اصلی را انتخاب کنید  Zoneیا  Primary Zoneباید 

 کلیک کنید. Nextو بر روی 

 

 

 

 

دوم را انتخاب کنید و بر روی  ی در این قسمت، گزینه 

Next د.یکلیک کن 
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یکی از  ،خود IPپروتکل  در این قسمت به نسبت   

 IPV4 ، بایدگزینه ها را انتخاب کنید که در این قسمت

 کلیک کنید. Nextرا انتخاب کنید و بر روی 

 

 

 

 

باید آدرس  ،Network IDدر این صفحه و در قسمت  

NetID  192.168.10خود را وارد کنید که در اینجا 

شروع کتاب و در  در Network ID ه یدربار .باشدمی

 صحبت کردیم. IPV4قسمت 

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

 Nextاول را انتخاب و بر روی  ی گزینه ،در این قسمت

 کلیک کنید.

 کلیک کنید. Finishآخر بر روی  ی در صفحه 

 

 

http://3isco.ir/


MCSE 2012 _ Farshid babajani _ 3isco.ir 

104 
 

بر روی آن  موردنظر Zone ایجادبعد از    

ود مربوط به آن باز ش ی کلیک کنید تا صفحه

کلیک راست کنید و  موردنظر ی و در صفحه

را که با هم  New Pointer (PTR) ی گزینه

انتخاب  ،آن صحبت کردیم ی کمی درباره

 کنید.

 

 

 

را با کلیک بر روی  موردنظراین قسمت باید سرور و یا کالینت  رد 

Browse بر روی  ،برای این کار .به آن معرفی کنیمBrowse .کلیک کنید 

 

 

 

سرور اصلی  .ایمشده Zone ،SRV-1.comوارد  ،در این قسمت   

 کنیم.کلیک می okکنیم و بر روی خودمان را انتخاب می

توجه داشته باشید که در شود. ایجاد می موردنظر PTR ،بعد از این کار 

را زده  PTR ی اگر تیک گزینه، Host Aقسمت قبلی در زمان ایجاد 

 این قسمت به صورت خودکار ایجاد خواهد شد. ،باشید

 ها و کالینت ها این کار را انجام دهید.برای تمام سرور 
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 PTRسه کنید، طور که مشاهده میهمان 

 ت.اسبرای سه سرور و کالینت ایجاد شده 

 

 

 

 

های باال از دستور بعد از انجام کار   

Tracert  برای بدست آوردن نام سرور

 طور که درهمان کنیم.استفاده می موردنظر

کنید، با دستور شکل روبرو مشاهده می

Tracert 192.168.10.50 ، نام

ه صورت کامل کالینت به همراه دومین ب

 Tracertدستور  به ما نشان داده است.

 هیچ روتری وجود نداشته ،در این قسمت .باشدسر راه یک سرور یا کالینت مییا سرورهای ها برای نمایش روتر

 و فقط یک کالینت وجود دارد. است

 DNSنکته بسیار مهم: زمانی که سرویس 

 DNSمربوط به  IPآدرس  ،شودنصب می

-تغییر حالت می 127.0.0.1سرور به 

دهد که این موضوع را با اجرای دستور 

Nslookup  درCMD کنید.مشاهده می 
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که در قسمت قبلی به علت  باشدمی IPسرور و آدرس  FQDNنام کامل ی  نشان دهنده، Nslookupدستور    

برای حل  .این موضوع را نشان نداد 127.0.0.1سرور به  IPتغییر 

شویم و آدرس می Network Connectionوارد  ،این مشکل

DNS دهیم.را به آدرس سرور اصلی تغییر می 

، Preferred DNS Serverمانند شکل روبرو در قسمت به  

کلیک  okدهیم و بر روی تغییر می 192.168.10.30آدرس را به 

 کنیم.می

 

 

 Nslookupدوباره دستور  ،در شکل روبرو 

 DNSاجرا شده و این بار به علت تغییر آدرس 

 .به ما جواب داده است. به همین زیبایی

این دستور کاربرد زیادی در آینده خواهد    

داشت که شاید در این قسمت اهمیت آن را 

 .مدرک نکنی

بر روی نام سرور که در ، DNSدر سرویس  

باشد کلیک راست کنید می Server-1اینجا 

را انتخاب  Launch Nslookup ی و گزینه

 کنید.
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کنید با همانطور که در این صفحه مشاهده می   

روی سرور نام سرور  Nslookupاجرای دستور 

آن به صورت  IPبه صورت ناشناخته و آدرس 

IPV6 باشد، این در صورتی است که در این می

 استفاده کردیم. IPV4سرور از 

 

حل این مشکل بر روی نام سرور کلیک راست کنید و  برای

 را انتخاب کنید. Propertiesگزینه 

 

 

 

 

 

 Only the Following IPگزینه  Interfacesدر تب 

address  را انتخاب کنید و در لیست زیر آن دوIPV6  وIPV4 

 okو بر روی  را بردارید IPV6وجود دارد که تیک کنار گزینه 

 کلیک کنید.

 Launchدوباره بر روی نام سرور کلیک کنید و گزینه 

Nslookup .را انتخاب کنید 
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کنید مشکل حل شده است و همانطور که مشاهده می

 مشحص شده است. IPنام سرور به همرا آدرس 

 

 

 

 :PowerShellاز طریق دستورات  DNS Serverکار با 

خواهیم از را معرفی و راه اندازی کردیم، ولی در این قسمت می DNSتا به اینجا از طریق گرافیکی سرویس 

 این کار را انجام دهیم. PowerShellطریق دستورات 

به مانند شکل روبرو  Taskbarرا از روی  PowerShell ISEسرویس 

 کنیم.اجرا می Administratorت کاربر با اولوی

 

 

 باشد:با استفاده از دستورات زیر می Forward Zoneدهیم ایجاد یک اولین کاری که انجام می

Add-DnsServerPrimaryZone -ReplicationScope Domain -Name 3isco.ir -

DynamicUpdate Secure 

بعد از آن باید  .باشداصلی می Zone Primaryبرای ایجاد یک  Add-DnsServerPrimaryZoneدستور 

، این دستور مشخص کنید ReplicationScope Domainرا با استفاده از دستور  Zoneاستفاده از این نحوه 

کسی دیگر  Forestباشد و زیرمجموعه یا اصلی می Zoneک یخواهیم ایجاد کنیم که می Zoneیعنی اینکه این 

http://3isco.ir/


MCSE 2012 _ Farshid babajani _ 3isco.ir 

109 
 

 Zoneنیست، بعد از این دستور باید نام 

 Nameخود را با استفاده از دستور 

3isco.ir  باید به جای مشخص کنید که

3isco.ir  خود را وارد کنید موردنظرنام 

قسمت آخر نحوه دریافت آپدیت و در 

را مشخص کند که به صورت امن باشد 

که در این قسمت  یا نه

DynamicUpdate Secure  را وارد

کنیم. بعد ار وارد کردن دستور به می

 Runمانند شکل روبرو بر روی آیکون 

Script .کلیک کنید 

ما با  موردنظر Zoneدر شکل روبرو  

ویس به درستی در سر 3isco.irنام 

DNS  و در قسمتForward 

Lookup .ایجاد شده است 

ایجاد کنیم،  Zoneهم برای این  Reverse Lookup Zoneباید  Forward Lookup Zoneبعد از ایجاد 

 گیریم.را در نظر می 192.168.11.0آدرس  Zoneبرای این 

 شود:ایجاد می 192.168.11برای آدرس  Reverse Lookup Zoneبا استفاده از دستور زیر یک 

Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkId 192.168.11.0/24 -DynamicUpdate Secure -

ReplicationScope Domain 

-یا اصلی می Zone Primaryبرای ایجاد یک  Add-DnsServerPrimaryZoneدر دستورات باال دستور 

آن را وارد کنیم که با استفاده از دستور  NetIDرا وارد کنیم یعنی  موردنظرباید آدرس شبکه باشد، بعد 

NetworkId 192.168.11.0/24 آدرس  192.168.11.0به جای شود، توجه داشته باشید که تعریف می

 255.255.255.0یعنی  24/خود را وارد کنید  موردنظرباید مقدار  24/و به جای  خود را وارد کنید موردنظر
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ا ت ردر دستور بعدی نوع دریافت آپدی ت کامل بررسی شده است،به صور IPV4که این موضوعات در قسمت 

خص شو بعد باید نوع دومین را م DynamicUpdate Secure باشدکه به صورت امن می کنیممشخص می

-کنیم که در اینجا دومین اصلی می

ین به صورت ماز نام دو باشد و باید

ReplicationScope Domain 
 استفاده کنیم.

بعد ازوارد کردن دستورات باال آنها 

را اجرا کنید تا به صورت شکل مقابل 

Zone در قسمت  موردنظر

Reverse Lookup Zone  ایجاد

 شود.

از طریق فرامین  Host Aیک  3isco.irرا ایجاد کردیم باید در داخل  Reverse Lookup Zoneبعد از اینکه 

PowerShell  ایجاد کنیم، برای این کار از دستورات زیر برای ایجادHost A کنیم:استفاده می 

Add-DnsServerResourceRecordA -Name Test -IPv4Address 192.168.11.70 -

CreatePtr -ZoneName 3isco.ir 

 Zoneدر  A Recordیا همان  Host Aبرای ایجاد  Add-DnsServerResourceRecordAدستور 

نام  Testوارد کنیم که به جای  Name Testخود را بادستور  A Recordاست، بعد از آن باید نام  موردنظر

را وارد کنید که در این قسمت آدرس  IP Addressدر دستور بعدی خود را وارد کنید،  موردنظر

در  Record PTRباشد که برای ایجاد می CreatePtr ، دستور بعدیگیریمرا در نظر می 192.168.11.70

شود، در آخر هم باید نام که این کار به صورت خودکار انجام می باشدمی Revers Lookup Zoneقسمت 

Zone 3خود را وارد کنید که در اینجا  موردنظرisco.ir باشد.می 
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 در شکل مقابل بعد از دستور باال در 

3isco.ir  یکHost A  با نامTest  ایجاد

شده است، توجه داشته باشید، با اجرای 

هم در  Record PTRدستور باال یک 

به صورت خودکار  Reverseقسمت 

 ایجاد شده است.

 

 :DNS Forwarders بررسی

دهد باشد که این امکان به شما این اجازه را میمی DNS Forwardersامکان  DNSیکی از امکانات سرویس 

و وجود ندارد  DNSباشد و آن آدرس درون سرویس یک آدرس خاص میزمانی که یک کالینت به دنبال 

 موردنظرفعلی پیدا نشود سرویس  DNSخود متصل کنید و زمانی که آدرس در  DNSدیگر را به  DNSتوانید می

 .بفرستددیگر  DNS Serverبه صورت خودکار کالینت را به 

 فعلی به این صورت عمل کنید: DNSدیگر به سرویس  DNSبرای معرفی سرور 

 

بر روی نام سرور در سرویس 

DNS Server  کلیک راست

 Propertiesکنید و گزینه 

را انتخاب کنید تا شکل بعد 

 ظاهر شود.
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شوید. در این تب  Forwardersدر این صفحه وارد تب 

درج شده  IPV6کنید سه آدرس همانطور که مشاهده می

که این آدرس ها به صورت پیشفرض از قبل قرار  است

 Unableدارند، اگر به نوشته جلوی آنها توجه کنید نوشته 

To Resolve تواند سرور به این معنی است که نمی

خود  DNS Serverرا شناسایی کند، برای معرفی  موردنظر

 کلیک کنید. Editبر روی 

 

 

توانید سرورهای قبلی را انتخاب و بر میدر این صفحه، 

کلیک کنید تا حذف شوند و بعد سرور  Deleteروی 

بعد از این کار سرویس به دنبال  وارد کنید کهجدید خود را 

اگر در سروری که آدرس آن را  ،دگردمی موردنظرسرور 

، دهدیید میفعال باشد به شما تا DNSوارد کردید سرویس 

 کلیک کنید تا کار به اتمام برسد. ok بعد از این کار بر روی

 

 باید از دستورات زیر استفاده کنید: PowerShellاز طریق دستورات  Forwardersبرای ایجاد 

Add-DnsServerForwarder -IPAddress 192.168.10.99 -PassThru 

 IPباشد که بعد از آن باید می Forwardersبرای ایجاد سرور  Add-DnsServerForwarderدستور 

address  هم بایددستور را وارد کنیم و درآخر  موردنظرمربوط یه سرورPassThru زه را وارد کنید تا اجا

 داده شود. Forwardersدسترسی به قسمت 
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بعد از اجرای دستور صفحه قبل اگر دوباره به قسمت 

Forwarders شویم که مراجعه کنیم متوجه میIP 

Address به لیست اضافه شده است. موردنظر 

خود  IP Addressتوجه داشته باشید اگر به مانند شکل روبرو 

را ببندید و  DNSکنید، سرویس را در لیست مشاهده نمی

 دوباره باز کنید.

یک سری امکانات پیشرفته تر دیگری هم دارد  DNSسرویس 

 که احتماالً در ادامه کتاب روی آنها کار خواهیم کرد.

 

 و کار با آن: Disk Managementبررسی سرویس 

سودمندی را برای بهره وری تواند عملیات باشد که میارد دیسک ها و درایور ها میاین سرویس برای مدیریت ه

باالتر سرورها انجام دهد، این سرویس بصورت پیش فرض بر روی ویندوز سرور نصب است و برای اجرای آن 

به آن  Searchکنید و یا از طریق  enterرا وارد و  Diskmgmt.mscسرور خود کلمه  Runکافی است در 

 دست پیدا کنید.

را فشار دهید، منظور از  Win + Xبرای اجرای این سرویس کلید ترکیبی 

Win باشد. بعد از باز شدن منوی همان دکمه پنجره روی صفحه کلید می

از ب موردنظرد تا سرویس کلیک کنی Disk Managementبر روی  موردنظر

شود. توجه داشته باشید در این منو سرویس ها و قسمت های مختلف ویندوز 

 توانید خیلی سریع به آنها دسترسی داشته باشید.وجود دارد که می
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در این سرویس دو هارد دیسک 

کنید که یکی در را مشاهده می

 حال کار و دیگری، فعال نیست.

نوع دیسک در این قسمت 

Basic .در نظر گرفته شده است 

 Dynamicتوان آن را به که می

 داد. تغییر

 

Shrink  کردن یک دیسک به این صورت است که از مقدار فضای موجود بر روی یک درایو یک درایو جدید از

گیگابایت فضا خالی داشته باشد  21داشته باشید و مقدار  Cیک درایو آید به طور مثال اگر آن به وجود می

توانید از این مقدار فضای خالی یک پارتیشن می

 ایجاد کنید. shrinkاز نوع 

بر روی نام درایو و یا به مانند  در این قسمت

کلیک  Cبر روی درایو  Disk 0شکل در قسمت 

را  shrink Volumeراست کنید و گزینه 

 انتخاب کنید.

 

 Total Size Before Shrink inدر این صفحه و در قسمت 

MB  در نوشته شده است موردنظرمقدار فضای کل درایو ،

مقدار فضای در دسترس نوشته شده است که  …Size ofقسمت 

باید در قسمت سوم مقدار فضایی را که برای ایجاد پارتیشن نیاز 

 کلیک کنید. Shrinkدارید را وارد کنید و بر روی 
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بر روی آن  موردنظربعد از ایجاد پارتیشن 

 Newکنیم و گزینه کلیک راست می

Simple Volume کنیم،را انتخاب می 

در این قسمت گزینه های غیر فعال  البته

دیگر وجود دارد که با هم در ادامه آنها را 

 کنیم.بررسی می

کلیک  Nextدر صفحه باز شده بر روی 

 کنید تا شکل زیر ظاهر شود.

 

در این قسمت مقدار فضای مورد نیاز خود را برای ایجاد 

 کلیک کنید. Nextیدی وارد کنید و بر روی ددرایوج

 

 

 

 خود موردنظردر این قسمت گزینه اول را انتخاب و نام درایو 

 کلیک کنید. Nextرا انتخاب کنید و بر روی 
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شما بعد از  موردنظرخواهید درایو در این صفحه اگر می

را انتخاب  …Format thisایجاد فرمت شود، گزینه 

 کلیک کنید. Nextو بر روی  کنید

کلیک کنید تا درایو  Finishدر صفحه بعد هم بر روی 

 آماده به کار شود. موردنظر

 

کنید، همانطور که در شکل روبرو مشاهده می

با موفّقیت ایجاد شده است و  Shrinkدرایو 

 آن مانند یک درایو استفاده کنید.توانید از می

زیر مجموعه درایوی  Shrinkتذکر مهم: درایو 

است که از آن ایجاد شده و اگر حذف شود بر 

روی درایو اصلی تأثیری ندارد ولی اگر درایو 

است حذف شود  Cاصلی که در اینجا درایو 

 ا اعتماد نکنید.ایجاد شده هم حذف خواهد شد، پس هیچ وقت به این درایوه Shrinkدرایو 

 :Disk Managementتقسیم بندی در سرویس 

د تا این اطالعات را حفظ نکندر حال حاضر اطالعات برای هر سازمانی بسیار مهم است و تمام تالش خود را می

با استفاده از چندین هارد دیسک دهد تا امکاناتی را در اختیار شما قرار می Disk Managementد، سرویس نکن

اطالعات خود نسخه پشتیبان تهیه کنید، به این صورت نیست که پشتیبان گیری به صورت دستی انجام شود از 

کنید در هارد دیسک دیگر این اطالعات به صورت خودکار دیسک اطالعاتی راوارد می دبلکه زمانی که در یک هار

افتاد هارد دیسک دیگر شروع به شود که زمانی که یک هار دیسک از کار شود و همین کار باعث میکپی می

 فعالیت کند و یا از اطالعات خود استفاده کند.
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 شود:تقسیم بندی به چهار صورت زیر انجام می

 Spanned Volume 

 Striped Volume 

 Mirrored Volume 

 RAID – 5 

هارد دیسک مجازی  0کنیم، قبل از شروع ا مشاهده میرکنیم و نتیجه کار این تقسیم بندی ها را با هم بررسی می

 کنید از هارد دیسک واقعی استفاده کنید.و یا اگر از سیستم واقعی استفاده می

 

کنید، سه همانطور که در شکل روبرو مشاهده می

هارد دیسک به لیست اضافه شده، البته به صورت 

مجازی این کار انجام شده، یعنی با استفاده از 

-که مختص مایکروسافت می Hyper-vسرویس 

توانید در این کتاب به قسمت بررسی که می باشد

 توانید ازمراجعه کنید، البته می Hyper-vسرویس 

استفاده  VMware 10نرم افزار مجازی سازی 

موجود  3isco.irکه آموزش آن در سایت  کنید

 است.

 :Spanned Volumeبررسی 

هارد دیسک در این تقسیم  02هارد دیسک تا  2توانیم از باشد که میبه این صورت می Spannedتقسیم بندی 

در چندین خود را هم زمان  موردنظرکه اطالعات  کندبه این صورت عمل می Spannedبندی استفاده کنیم، 

کل اطالعات از بین خواهد رفت، با هم این موضوع را کند و اگر یکی از دیسک ها از کار افتاد دیسک وارد می

 تا متوجه شویم این تقسیم بندی زیاد هم جالب نخواهد بود. کنیمبررسی می
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دیسکی  0با دقت به این صفحه نگاه کنید، 

 Basicکه به لیست اضافه شده است از نوع 

استفاده از عملیات تقسیم باشد که برای می

تغییر حالت  Dynamicبندی باید به حالت 

بر  Dynamicدهد، برای تغییر حالت به 

کلیک راست  موردنظر روی یکی از سه هارد

 Convert to Dynamicکنید و گزینه 

Disk…  را انتخاب کنید تا شکل زیر ظاهر

 شود.

 

 

 Okدر این قسمت تیک هر سه هارد دیسک را انتخاب و بر روی 

 تغییر حالت دهند. Dynamicکلیک کنید تا همه آنها به 

 

 

بر روی  Dynamicبعد از تبدل به حالت 

یکی هارد دیسک کلیک راست کنید و گزینه 

New Spanned Volume  را انتخاب

 کنید.

کلیک کنید  Nextه باز شده بر روی حدر صف

 تا شکل صفحه بعد ظاهر شود.
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انتخاب شده  موردنظرهارد دیسک  0این قسمت در 

 Total Volume size inاست، اگر به قسمت 

Megabytes دیسک را  هارد 0 توجه کنید، کل فضای

 کلیک کنید. Nextنوشته است، بر روی 

 

 

 

 رموردنظدر این قسمت گزینه اول را انتخاب و نام درایو 

 کلیک کنید. Nextخود را انتخاب کنید و بر روی 

ای دست نزنید دیسک هم به گزینه Formatدر صفحه 

کلیک کنید و در صفحه آخر هم بر  Nextو بر روی 

 کلیک کنید. Finishروی 

به صورت هارد دیسک  0بعد از انجام کارهای باال هر 

 شوند.می Formatهم زمان 

کنید، هارد یشکل روبرو مشاهده م همانطور که در

با نوع  دبه صورت یک هار، موردنظرهای دیسک

Spanned  تبدیل شده است، اگر به درایوG  در باال

 و مقدار حافظه آن را Spannedنگاه کنید نوع آن 

 0در نظر گرفته است که این فصای کل هر  380

 %100عدد  Freeو در قسمت باشد هارد دیسک می

نوشته شده است، یعنی اینکه این نوع هار دیسک هیچ 
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گونه امنیتی ندارد و با خراب شدن یک هارد 

تمام اطالعات از بین خواهد رفت، با هم این 

روی یکی از هارد کنیم، موضوع را تست می

و گزینه  ها کلیک راست کنیددیسک

Offline  تا هارد دیسک  انتخاب کنیدرا

 انتخاب شده از کار انداخته شود.

 0کنید که هر در این شکل مشاهده می

هارد دیسک از رده خارج شدند و این 

همان موضوعی است که استفاده از این 

ها با تقسیم بندی نوع هارد دیسک

Spanned یاد امنیت ندارد، خوبی این ز

 روش فقط استفاده از کل فضای هارد ها

 به عنوان یک هارد است.

سعی کنید رنگ مربوط به هر تقسیم 

 بندی را حفظ کنید.

 :Striped Volumeبررسی 

رای استفاده بقبل از اینکه از این تقسیم بندی استفاده کنیم، 

یکی هارد های قبلی در این قسمت بر روی از هارد دیسک

 Deleteکلیک راست کنید و گزینه  موردنظرها دیسک

Volume  را انتخاب کنید تا عملیات قبلی بر روی این سه

و بعد بر روی هارد دیسک  هارد دیسک حذف شود.

را انتخاب  Online گزینهکلیک راست کنید و  موردنظر

 کنید.
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هارد دیسک  02تا  2بندی به مانند قبل از  باشد که در این تقسیمبه این صورت می Stripedتقسیم بندی 

هار دیسک داشته  0به مانند قبل اگر  کند کهبه این صورت عمل می Stripedتقسیم بندی توانید استفاده کنید، می

دهد که با از رده کند و به عنوان یک هارد دیسک در اختیار ما قرار میباشیم ظرفیت همه آنها را با هم جمع می

 یکی از آنها بقیه آنها هم از کار خواهند افتاد.خارج شدن 

و بر روی یکی از  شوید موردنظروارد سرویس 

 Newدرایو ها کلیک راست کنید و گزینه 

Striped Volume  را انتخاب کنید، توجه

باشد که بعد می Basicداشته باشید نوع دیسک 

از  New Striped Volumeاز انتخاب گزینه 

د که برای استفاده از این شما سوأل خواهد ش

 Dynamicقابلیت باید دیسک تبدیل به نوع 

 Convert To Dynamicکلیک راست کنید و گزینه  موردنظرتوانید بر روی هارد دیسک های شود، البته می

Disk .را انتخاب کنید 

 New Stripedدر قسمت قبلی با کلیک برروی 

Volume  شود که برای اجرا می موردنظرصفحه

ا ر کلیک کنید تا این صفحه Nextبر روی  عشرو

های مشاهده کنید، در این صفحه باید هارد

خود را انتخاب کنیم، یک نکته اساسی در  موردنظر

این قسمت وجود دارد و آن این است که در هارد 

 129918ها با حجم های موجود یکی از هارد

MB باشد که زمانی که هارد های دیگر را به می

دهید، یعنی باشد تغییر حالت میمی MB 129918اضافه کنید مقدار فضای آنها به این هارد که فضای آن لیست 

دهند، بعد از تغییر حالت می MB 129918به ظرفیت  MB 130045های در لیست باال با ظرفیت اینکه هارد

لیک کنید و در صفحه آخر ک Nextکلیک کنید و در دو صفحه بعد بر روی  Nextانتخاب هر سه هارد بر روی 

 ایجاد شود. Stripedاز نوع  شدهمشخصبا ظرفیت  موردنظرکلیک کنید تا هارد دیسک  Finishبر روی 
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شکل روبرو کلیک کنید،  Finishبعد از اینکه بر روی 

شود که به این موضوع اشاره دارد که برای ظاهر می

 استفاده از قابلیت تقسیم بندی دیسک باید تمام هارد

 Yesتغییر حالت دهند، بر روی  Dynamicها به دیسک

 کلیک کنید تا عملیات اعمال شود.

کنید هارد همانطور که در شکل روبرو مشاهده می

 ه است،ایجاد شد Stripedاز نوع  موردنظردیسک 

به مقدار فضای آنها نگاهی بیندازید، متوجه  اگر

هارد دیسک فضای خود را با هارد  2شد  دخواهی

دیسکی که از بقیه فضای کمتر داشت برابر کردند و 

مگابایت فضا بدون  021به خاطر همین مقدار 

 استفاده رها شده است.

دون ب این نوع تقسیم بندی به مانند تقسیم بندی قبلی

باشد و با خرابی یک هارد دیسک بقیه آنها امنیت می

 تاد.از کار خواهند اف

 :Mirroring Volumeبررسی 

های قبلی تفاوتی دارد و آن این است که از امنیت کاملی برخوردار است و با از کار این تقسیم بندی با قسمت

دهد، در این نوع تقسیم بندی فقط از دو هارد دیسک ها هارد دیگر به کار خود ادامه میافتادن یکی از هارد دیسک

گیرد و هم زمان بر روی هارد دیگر اطالعات روی یکی از هارد دیسک ها اطالعات قرار میکه بر  شوداستفاده می

 .شودکپی می

همانطور که قبالً گفتم برای استفاده مجدد از هارد دیسک های قبلی بر روی یکی از آنها کلیک راست کنید و 

 تبدیل کنید. Dynamicه کنید و بخاب کنید و بعد بر روی آنها کلیک را انت Delete Volumeگزینه 
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در این شکل بر روی یکی از هارد 

ها کلیک راست کنید و دیسک

 New Mirroredگزینه 

Volume  را انتخاب کنید و در

 Nextشکل باز شده بر روی 

کلیک کنید تا شکل زیر ظاهر 

 شود.

 

تواند به لیست اضافه در این قسمت فقط دو هارد دیسک می

تواند به لیست اضافه شود، نمیشود و هارد دیسک دیگری 

اگر به مقدار فضای کل هارد دیسک نگاهی بیندازید متوجه 

-یم خواهید شد که فقط از فضای یک هارد دیسک استفاده

 شود.

 Nextکلیک کنید و در دو صفحه بعد بر روی  Nextبر روی 

 کلیک کنید. Finishکلیک کنید و در صفحه آخر بر روی 

 Mirrorبا قالب  موردنظرروبرو هارد دیسک  لدر شک

ایجاد شده است که امنیت اطالعات در این نوع تقسیم 

باشد، برای درک بهتر این موضوع در می 011ها بندی

-صفحه بعد یکی از هارد دیسک ها را از رده خارج می

 کنیم.
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ها که عملیات بر روی یکی از هارد دیسک

Mirror  روی آن انجام شده کلیک راست

تا  را انتخاب کنید Offlineکنید و گزینه 

 از کار انداخته شود. موردنظرهارد 

 

 

کنید، هارد دیسک همانطور که مشاهده می

از کار افتاده، بعد از این عمل  0شماره 

عالمت اخطار روی درایو نمایان شده است 

 Failedو در قسمت پائین نوشته 

Redundancy اهر شده است که نشان ظ

ها دهنده این است که یکی از هارد دیسک

 باشداز کار افتاده و هارد دوم در حال کار می

 و باید هارد اول را درست کنید.

برای حل این مشکل برروی هارد دیسکی 

-شده کلیک راست می مواجهکه با مشکل 

کنیم را انتخاب می Onlineکنیم و گزینه 

باید هارد را تعمیر یا البته در واقعیت 

 کنید و بعد این کار را انجام دهید. تعویض

به شکل روبرو توجه کنید که بعداز اینکه  

هارد دیسک را فعال کردیم، هنوز در حالت 

Failed Redundancy  قرار دارد که

برای حل این مشکل به شکل بعد توجه 

 کنید.
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بر روی هارد دیسک دارای مشکل کلیک  

را  Reactivate Diskراست کنید و گزینه 

انتخاب کنید تا همسانسازی بین دو دیسک 

 انجام شود.

 صبر کنید تا عملیات انجام شود. کمی باید

 

 :RAID – 5بررسی 

رای این رد نیاز بحداقل هارد دیسک مویکی از قویترین حالت های تقسیم بندی دیسک با امنیت بسیار باال که 

شود و با از کار افتادن که اطالعات به طور همزمان بر روی هر سه هارد دیسک نوشته می باشدعدد می 0حالت 

 ته شود هارد سوم هم از کارها از کار انداخاگر دوتا از هارد دهند ولیها به کار خود ادامه مییک هارد، بقیه هارد

 انداخته خواهد شد.

 را انتخاب کنید. New RAID-5های زیر کلیک راست کنید و گزینه شکل زیر بر روی یکی از هاردبه مانند 
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در این صفحه هر سه هارد دیسک را به لیست 

 کلیک کنید. Nextاضافه کنید و بر روی 

کلیک کنید و  Nextدر دو صفحه بعدی بر روی 

کلیک کنید تا کار  Finishدر صفحه آخر بر روی 

ایجاد شود. بسته به  RAID-5ایجاد هارد با قالب 

 ظرفیت هارد دیسک شما کمی زمان بر خواهد بود.

 

 کنید،ور که در این قسمت مشاهده میهمانط

اند، ایجاد شده RAID-5ها با قالب هارد دیسک

به این نکته توجه کنید که مقدار فضای کل هارد 

باشد و بقیه برای از هر هارد می %33برابر با 

-گیری و امنیت مورد استفاده قرار می پشتیبان

 گیرند.

کار بیفتد، دو در این حالت اگر یک هارد از 

هارد دیگر به کار خود بدون مشکل با حفظ 

 دهند.اطالعات خود ادامه می

 

کل روبرو هارد شماره یک غیر فعال شده در ش 

 دهند.ادامه می ها به کارخودولی بقیه هارد
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همه قالب هایی ایجاد ها توجه کرده باشید، اگر به نوع دیسک

خاصی بودن که به صورت پیش کرده بودیم، دارای رنگبندی 

ارد منوی وفرض تعریف شده بود، برای تغییر این رنگبندی ها 

View  شوید و گزینهSettings .را انتخاب کنید 

خود را انتخاب و  موردنظرتوانید گزینه در این شکل شما می

 رنگ آن را به دلخواه خود تغییر دهید.

 

 

 

 ها:در درایو Shadow Copyکار با قابلیت 

باشد که این امکان را در می Shadow Copyیکی از امکانات فوق العاده در ویندوز سرور استفاده از قابلیت 

دهید یک کپی از آن اطالعات خود قرار می موردنظراختیار شما قرار میدهد تا زمانی که اطالعاتی را داخل درایو 

ه ک در زمان خاص ایجاد کند تا موقع از دست رفتن اطالعات دوباره بتوان به صورت سریع آنها را برگشت داد

 دهیم.با هم به صورت عملی انجام میکار جالبی خواهد بود، این کار را 

توانید وارد تنظیمات به دو طریق می 

Shadow Copy  شوید، یکی اینکه

کلیک راست کنید و  موردنظرروی درایو 

ا انتخاب کنید و ر Propertiesگزینه 

 مراجعه کنید Shadow Copyبه تب 

به صورت شکل روبر بر روی درایو یا 
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 Configure Shadowکلیک راست کنید و گزینه  موردنظر

Copies روبرو ظاهر شود، در این صفحه انتخاب کنید تا شکل  را

اول باید نام درایو مورد نطر را انتخاب کنید و بعد برای فعال سازی 

و در صفحه باز شده بر کلیک کنید  Enableاین فابلیت بر روی 

روی درایو  Shadowکنید تا قابلیت  کلیک Yesروی 

 فعال شود. شدهمشخص

 ایجاد کنیم موردنظرخواهیم یک پوشه در درایو بعد از این کار می

ایجاد کنم و بعد پوشه  موردنظراز درایو  Shadowو بعد یک 

 را حذف کنیم و بعد برگشت دهیم. موردنظر

 

م، کنیمیایجاد  موردنظردر درایو  موردنظردر این قسمت، پوشه 

مربوط به درایو  shadow Copiesبعد از آن دوباره به قسمت 

از اطالعات داخل  Shadowکنیم و یک مراجعه می موردنظر

 کنیم.درایو ایجاد می

 

شویم و می Shadow Copiesبه مانند شکل روبرو وارد تب 

 Create Nowکنیم و بر روی نام درایو را از لیست انتخاب می

انجام شود، بعد از آن بر  Shadowکنیم تا عملیات کلیک می

 کلیک کنید و پوشه ایجاد شده قبلی را حذف کنید. okروی 
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حذف  Shadow Copyدر شکل روبرو پوشه ایجاد شده با نام 

 Shadowخواهیم با استفاده از فابلیت شده است و می

 اطالعات از دست داده را برگردانیم، برای این کار در قسمت

را  Propertiesکنیم و گزینه خالی صفحه کلیک راست می

 کنیم.انتخاب می

 

 

 

و همانطور که  شویممی Previous Versionsوارد تب 

در زمان و  موردنظرکنید یک نسخه از درایو مشاهده می

 Openایجاد شده است، اگر بر روی  شدهمشخصتاریخ 

کلیک کنید پوشه قبلی را مشاهده خواهید کرد، برای 

قبل بر روی  شدهمشخصبرگشت اطالعات به حالت 

Restore  کلیک کنید و در صفحه باز شده بر روی

Restore .کلیک کنید 

را روی یک  Shadow Copiesنکته: زمانی که قابلیت 

کنید، اگر اطالعات داخل یک پوشه تغییر درایو فعال می

خواهید آن را به حالت قبل برگردانید دیگر است و میکرده 

الزم نیست که روی درایو این کار را انجام دهید بلکه فقط 

کلیک راست کنید و  موردنظرروی پوشه کافی است 

Properties  را انتخاب کنید و به تبPrevious 

Versions  کنید.مراجعه 
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خواهیم و در این قسمت می را فرا گرفتیم Shadow Copiesتا به اینجا نحوه فعال سازی و کارکرد قابلیت 

کلیک  موردنظرایجاد کنیم، برای ایجاد زمان بندی بر روی درایو  Shadowزمان بندی را برای اجرای عملیات 

 را انتخاب کنید تا شکل زیر ظاهر شود. Configure Shadow Copyراست کنید و گزینه 

 

بر روی نام درایو کلیک کنید و بعد بر  Shadow Copiesدر تب 

 کلیک کنید. Settingsروی 

 

 

 

 

 

 Maximum Sizeتوانید در قسمت در این صفحه می

 Shadowمشخص کنید که مقدار فضا برای عملیات 

مقدار  No Limitد و یا با انتخاب گزینه چقدر باش

نامحدود را به آن بدهید، برای ایجاد زمان بندی بر روی 

Schedule…  کلیک کنید تا شکل صفحه بعد ظاهر

 شود.
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به صورت پیش فرض مقدار کنید، همانطور که مشاهده می

 شدهمشخصهای اولیه به برنامه داده شده است و در روز

 دهدصبح انجام می 1ت روزی یک بار این کار را در ساع

 توانید این زمان و روزها را تغییر دهید.که شما می

 ود.ذخیره ش موردنظرکلیک کنید تا تنظیمات  okبر روی 

 

 

 

 ها:به اشتراک گذاری فایل

یکی از قابلیت های ابتدایی هر سیستم عامل در حال حاضر ها کردن فایل Shareبه اشتراک گذاری یا همان 

در شبکه باشد. در این قسمت یک پوشه را با هم  هاباشد که توانسته کمک خوبی برای اشتراک گذاری فایلمی

Share کنیم.ها را بررسی میایجاد امنیت در به اشتراک گذاری فایل هو نحو کنیممی 

 

شویم و یک پوشه با نام خود می موردنظروارد درایو 

TEST Share کنیم، بعد از آن بر روی آن ایجاد می

را  Properties کنیم و گزینهکلیک راست می

توانیم از طریق قسمت البته میکنیم، انتخاب می

Share With  به قسمتshare .دست پیدا کنیم 
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 نظرموردرا برای کاربر  موردنظرتوان فایل در این صفحه به دو طریق می

را  …Shareکرد که فعالً در این قسمت گزینه  shareبا مجوز خاص 

 کنیم.انتخاب می

 

 

 

را در قسمت  موردنظرباید نام کاربر در این قسمت 

نوشته شده وارد کنید و بعد بر  User1که  شدهمشخص

-می و یا ت اضافه شودسکلیک کنید تا به لی Addروی 

کلیک  وارد شده User1توانید بر روی منوی کشویی که 

 کلیک کنید. Find Peopleو بعد بر روی  کنید

 

ی لیست بر روی منوبه  موردنظربعد از اضافه کردن کاربر 

تواند فایل را بخواند و یعنی فقط کاربر می Readتوانید مجوز ی جلوی آن کلیک کنید در این منو شما مییکشو

 موردنظرباشد که کاربر می Full Control همان Read/Writeو گزینه  تواند آن را ویرایش و حذف کندنمی

باشد که برای حذف کاربر از لیست است، بعد از می Removeتوانایی حذف فایل را هم دارد. گزینه آخر هم 

 شود. Share موردنظرتا پوشه  کلیک کنید Shareانتخاب کاربر و دادن مجوز الزم بر روی 
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، برای این کار کنیم Shareتوانیم فایل یا پوشه خود را برای دیگران روش پیشرفته تری هم وجود دارد که می

کلیک کنید تا شکل زیر  Advanced Sharingشویم، بر روی می موردنظرفایل  Sharingزمانی که وارد تب 

 ظاهر شود.

را انتخاب کنید  Share this folderدر این صفحه تیک گزینه 

 Shareخواهید نام فایلی که می Share Nameو در قسمت 

داشته باشید که هر چیز که در این قسمت  توجه شود را وارد کنید،

برای دیگران نمایش داده  Shareوارد کنید همان هم در قسمت 

تعداد کاربران  …Limit the numberشود. در قسمت می

استفاده از این فایل را مشخص کنید که به صورت پیش فرض 

کلیک کنید فایل  Applyوارد شده است، اگر بر روی  06111

کنید باید بر روی  Shareخواهد شد ولی اگر بخواهید این فایل را فقط برای کاربر خاصی  Share موردنظر

Permissions .کلیک کنید 

 Everyoneها توجه کنید، فقط گروه اگر به لیست کاربران و گروه

قرار دارد که نشان دهنده این است که این پوشه برای تمام کاربران با 

خواهید این پوشه را ، اگر میشدهاشتراک گذاشته  Readدسترسی 

را انتخاب و بر  Everyoneکنید، گروه  Shareبرای کاربر خاصی 

از لیست حذف شود،  موردنظرکلیک کنید تا گروه  Removeروی 

کلیک کنید و کاربر  Addبر روی  موردنظربعد برای اضافه کردن کاربر 

 را به لیست اضافه کنید. موردنظر

 Network Pathکردین در قسمت  Shareاینکه فایل را بعد از 

شود یعنی با وارد کردن آدرس مسیر فایل در شبکه مشخص می

دا دسترسی پی موردنظرتوانید به فایل می Address barدر  موردنظر

 کنید.
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باید از آدرس  Shareبرای ورود به قسمت 

\\ServerName  جایاستفاده کنید که به 

ServerName  باید نام سرور خود و یا آدرسIP 

 آن را وارد کنید. به مانند شکل روبرو عمل کند.

 \\Server-1\ 

زمانی که یک پوشه را برای یک کاربر 

 ه کاربرانقیکنید و به ب Shareخاص 

دسترسی ندهید، کاربران دیگر به جزء 

-کاربران موجود در لیست روبرو نمی

ته شدسترسی دا موردنظرتوانند به فایل 

 Testدر شکل روبرو پوشه  باشند.

Share  فقط برای کاربر

Administrator اشتراک گذاشته 

شده است و کاربران دیگر مجوز 

ترسی به این فایل را ندارند، برای دس

شویم که قبالً آن را به شبکه خود می 8که قبالً ایجاد کرده بودیم وارد ویندوز  User1تست این موضوع با کاربر 

 کرده بودیم.متصل 

\\Server-در شکل روبرو وارد آدرس 

شده  Shareایم که فایل های شده 1

ویندوز سرور را برای ما لیست کرده است 

 Testکه با دابل کلیک بر روی پوشه 

Share  ایم در شده مواجهبا پیغام روبرو

این پیغام به شما خسته نباشید گفته و به 

این موضوع اشاره دارد که این پوشه 
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نشده است و مجوز دسترسی به شما داده نشده است. پس اگر در جایی  Shareآن برای شما  صاحبتوسط 

 نشده است. Shareبرای شما  موردنظرشدید بدانید که فایل  مواجهدیگر با این پیغام 

 :Print Serverازی نصب وراه اند

ن ای از آکه استفاده گسترده باشدها میشبکه ها یکی از مقدماتی ترین کارها در سازمان در Printerاستفاده از 

کردن آن برای دسترسی در کل شبکه را  Shareدر این بخش در اول کار یک پرینتر را نصب و نحوه شود، می

 .کنیمبررسی می

 Searchشوید و در قسمت  2102وارد ویندوز سرور 

را وارد کنید و در نتیجه جستجو بر روی  Printersکلمه 

Device and Printers .کلیک کنید 

 

 

در این صفحه باید پرینتر خود را به لیست اضافه 

 Add a Printerکنیم، برای این کار بر روی 

 کلیک کنید تا شکل بعد ظاهر شود.

 

 

جستجو برای یافتن دستگاه جدید  عملیات صفحه،در این 

 Theکه اگر عملیات بدون نتیجه بود بر روی  شودآغاز می

Printer that I want isn’t listed .کلیک کنید 
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این قسمت گزینه های مختلفی برای، انتخاب  در

Printer قرار دارد که همه آنها را  موردنظر

گزینه آخر را بررسی خواهیم کرد، در حال حاضر 

ش تا بتوانید یک پرینتر به صورت پی کنید انتخاب

 فرض تعریف کنیم.

 لیک کنید. Nextبر روی 

در این قسمت گزینه اول را انتخاب و پورت 

LPT1  را انتخاب کنید، وبعد بر رویNext  کلیک

 کنید.

 

 

 

 

در این صفحه نام کارخانه سازنده و مدل پرینتر را 

 کلیک کنید. Nextانتخاب و برروی 
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پرینتر خود را وارد کنید و بر در این قسمت نام 

 کلیک کنید Nextروی 

 

 

 

  

-می Printerکردن  shareاین قسمت مربوط به 

باشد که در حال حاضر گزینه اول را انتخاب و بر 

 کلیک کنید. Nextروی 

 

 

 

 Set as the defaultدر این قسمت تیک گزینه 

printer  را انتخاب تا به عنوانPrinter  پیش

کلیک کنید تا  Finishفرض انتخاب شود. بر روی 

Printer ایجاد شود. موردنظر 
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آن کلیک راست  بر روی موردنظر Printerبعد از ایجاد 

 را انتخاب کنید. Printing Propertiesکنید و گزینه 

 

 

در  شویم، در این تبمی Generalدر این صفحه وارد تب 

در خود را تغییر دهید،  Printerتوانید نام قسمت اول می

را مشخص  Printerمنطقه قرار گیری  Locationقسمت 

پیغامی را قرار دهید. در قسمت  Commentکنید، در قسمت 

توانید اندازه کاغذ، می Preferencesپائین صفحه با انتخاب 

انید و..... را می تونوع کاغذ، سیاه و سفید بودن و یا رنگی بودن 

 مشخص کنید.

 

خود را برای  موردنظر Printerتوانید می Sharingدر تب 

 Share this printerتیک گزینه  کنید، Shareکاربران دیگر 

یگر و دو گزینه د و نام پرینتر خود را وارد کنید را انتخاب کنید

 اب کنید.درقسمت زیری آن را هم انتخ
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خود را تغییر  Printer موردنظرتوانید نوع پورت می Portsدر تب 

دهید و یا پورت جدید تعریف کنید که زیاد هم به کار شما نخواهد 

 آمد مگر در شرایط خاص.

 

 

 

خود مدیریت  Printerتوانید بر کارکرد می Advancedدر تب 

را انتخاب کنید  Always Availableداشته باشید، مثالً اگر گزینه 

باشد. ولی اگر گزینه در تمام ساعت آماده به کار می Printerدستگاه 

Available from ود خ موردنظرتوانید ساعت کار تخاب کنید مینرا ا

را وارد کنید تا کاربران فقط در ساعت خاص بتوانند از این دستگاه 

 استفاده کنند.

مربوط به تنظیمات رنگبندی دستگاه  Color Managementتب 

 باشد که بسته به هر دستگاه متفاوت است.می موردنظر

 

توانید مشخص باشد شما میکه مهمترین قسمت می Securityدر تب 

دسترسی داشته باشد  Printerد به توانمیچه کاربر و گروهی  که کنید

د چه کاری انجام دهد، مثالً در شکل روبرو گروه توانو می

Everyone  فقط مجوزPrint  را دریافت کرده است و کار دیگه ای

توجه کنید که تمام کاربرانی که  موضوع تواند انجام دهد، به اینرا نمی

هستند  Everyoneکنید به صورت پیش فرض عضو گروه ایجاد می

را خواهد داشت، اگر این موضوع برای شما جالب  Printو توانایی 
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داشته باشد باید گروه  Printکنید توانایی ست باال وارد میخواهید که کاربری را که در لیت و فقط مینیس

Everyone  را از لیست حذف کنید. در لیست باال گروهی با نامPrint Operations  وجود دارد که مدیریت

باشد و اگر یک کاربر را عضو این گروه کنید توانایی می Fullدارد و مجوز دسترسی آن  Printerکاملی بر روی 

 خواهد داشت. Printerباالیی در مدیریت 

 

توانید اندازی کاغذ می Device Settingsدر تب آخر یعنی 

Printer .را برای چاپ به مانند شکل روبرو انتخاب کنید 

 

 

 

 

 

را در شبکه به اشتراک گذاشتیم،  Printerرا نصب کردیم و با تنظیمات آن آشنا شدیم و  Printerتا به اینجا 

 به اشتراک گذاشته شده دسترسی پیدا کنیم. Printerبه  8خواهیم از طریق کالینت ویندوز حاال می

 

را وارد کنید و در نتایج جستجو  Printersشوید و کلمه  Searchوارد 

 کلیک کنید. Device and Printersبر روی 

یا ویندوز سرور  1سعی کنید همیشه از سرویس فدرتمند جستجوی ویندوز 

 تا در کار خود پیشرفت کنید. استفاده کنید 2102
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بر  موردنظر Printerدر این صفحه برای اضافه کردن 

 کلیک کنید. Add a Printerرو 

 

 

 

 

 کلیک کنید. Nextدر این قسمت بر روی 

 

 

 

 

 

 Select a shared Printerدر این صفحه گزینه 

by name  را انتخاب کنید و آدرسPrinter 

وارد کنید، شما  شدهمشخصرا به صورت  موردنظر

سروری را وارد  IPنام و یا  Server-1باید به جای 

روی آن نصب است و اگر بعد از  Printerکنید که 

وارد کردن اسم از بک اسلش استفاده کنید نام 

Printer شود. برروی به صورت خودکار نمایان می

Next .کلیک کنید 
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با  موردنظر Printerکنید، همانطور که مشاهده می

کلیک  Nextموفقیت نصب شده است، بر روی 

 کنید.

کلیک کنید تا  Finishدر صفحه بعد بر روی 

Printer به لیست اضافه شود. موردنظر 

 

 Print andخواهیم سرویس کردن آن، حاال می Shareو  Printerبعد از اجرا و پیاده سازی عملیات نصب 

Document .را بر روی سرور نصب کنیم 

 

را  Server Managerوارد ویندوز سرور شوید و 

اجرا کنید و در صفحه باز شده به مانند شکل روبرو بر 

 کلیک کنید. Add rolesand features روی

 

 

کلیک  Nextبرای رسیدن به این صفحه باید بر روی 

و از لیست  برسید Server Rolesکنید تا به قسمت 

Role  ها گزینهPrint and document Services 

شود بر روی ای که باز میرا انتخاب کند و در پنجره

Add Feature .کلیک کنید 
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 Roleرا رد کنید تا به قسمت  هاتمام قسمت

Service  برسید که در این قسمت به مانند شکل

و بر روی  کنیدرا انتخاب  Print Serverروبرو 

Next  در صفحه آخر بر روی کنیدکلیک ،Install 

 نصب شود. موردنظرتا سرویس  کنید کلیک

 

 

 

را وارد  Printشوید و کلمه  Searchوارد  موردنظربعد ار نصب سرویس 

 را انتخاب کنید. Print Managementکنیدو در نتایج جستجو گزینه 

 

 

 

 

 موردنظرکنید سرویس همانطور که مشاهده می

و اگر از سمت چپ  استبه درستی اجرا شده 

-می Server-1نام سرور خود را که در اینجا 

و در لیست باز شده بر روی  باشد انتخاب کنید

Printers  کلیک کنید، باید کار به مانند شکل

های نصب شده روی  Printerروبرو لیست 

برای اضافه کردن یک  .سرور را مشاهده کنید

Printer  به لیست باید رویPriners کلیک 
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تا  را انتخاب کنید Add Printerراست کنید و گزینه 

-شکل روبرو ظاهر شود، در این شکل به مانند قبل می

ه خود را ب موردنظرتوانید از روش های مختلف پرینتر 

لیست اضافه کنید، در این قسمت گزینه سوم را انتخاب 

 کلیک کنید. Nextو بر روی 

 

 

 

 Install a newدر این قسمت گزینه سوم یعنی 

driver  را انتخاب و بر رویNext .کلیک کنید 

 

 

 

توانید نام کارخانه سازنده به همراه میدر این قسمت 

را در صورت موجود بودن انتخاب کنید  Printerمدل 

را در  موردنظرمربوط به پرینتر  DVDیا  CDو یا اگر 

کلیک کنید و درایور  Have Diskاختیار دارید، بر روی 

 را به برنامه معرفی کنید. موردنظر

 کلیک کنید. Nextبر روی 
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خود را مشاهده و یا  Printerتوانیم نام در این صفحه می

را در  موردنظر Printerخواهید ویرایش کنید، اگر می

را  Share this printerتیک گزینه کنید  Shareشبکه 

 Printerنام  Share Nameانتخاب کنید و در قسمت 

شود را وارد کنید در قسم می shareخود را زمانی که 

Location  هم محل قرار گیریPrinter  را وارد کنید و

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 کلیک کنید. Finishکلیک کنید و در صفحه آخر هم بر روی  Nextدر صفحه بعد هم بر روی 

ست کنید، در منوی باز شده یک سری امکانات در به مانند شکل زیر بر روی آن کلیک را Printerبعد از ایجاد 

 دهد.اختیار شما قرار می
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 :2102در ویندوز سرور  Group Policyکار با 

Group Policy توانید تنظیمات خاصی را در آن انجام دهید، امکانی است در ویندوز سرور که به کمک آن می

برای یک کاربر رمز عبور تعریف کنیم، حتماً باید یک رمز پیچیده و خواهیم دانید زمانی که میهمانطور که می

 Groupتوسط سرویس  تعداد مشخص استفاده کنیم که کنترل پیچیدگی رمز عبور و حداکثر و حداقل آن و....

Policy یآن را بررسباشد که در این قسمت با هم پذیرد که این کار یکی از صدها کار این سرویس میانجام می 

 کنیم.بررسی می

در دسترس است و  Local Group Policyبه صورت  Group Policyرا روی سرور نصب کنید،  Domain Controllerقبل از اینکه : نکته مهم

گزینه های کاربرد ندارد و  Local Group policyروی سرور شما نصب باشد دیگر  Domain Controllerتوانید تنظیمات آن را تغییر دهید ولی اگر می

 شود که در زیر بررسی خواهیم کرد.فعال می Domainمربوط به  Group Plicyو در عوض  شوندآن غیر فعال می

 زیر مراجعه کنید: آدرستوانید به می Group Policyبرای اجرای سرویس 

Control Panel\System and Security\Administrative Tools\Group Policy 

Management.lnk 

را وارد کنید و در نتیجه جستجو  Groupشوید و کلمه  Searchتوانید وارد یا می

 را انتخاب کنید. Management Group Policy سرویس

کنید وارد سرویس که مشاهده میهمانطور 

Group Policy  ،تمام اجزای کم کم با شدیم

شد، برای شروع باید  این سرویس آشنا خواهید

 Groupوارد قسمت ویرایش اطالعات 

Policy  شویم، برای این کار به مانند شکل بر

کلیک  Default Domain Policyروی 

 را انتخاب کنید. Editراست کنید و گزینه 
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 Password Policyبرای شروع کار قسمت 

-کنیم، در این قسمت میرا با هم بررسی می

را کم یا  Passwordحداقل طول یک توانیم 

یدگی آن را تغییر دهیم، زیاد کنیم و یا پیچ

وارد برای این کار به مانند شکل روبرو 

شویم که در می Password Policyقسمت 

کنید که در گزینه را مشاهده می 6این قسمت 

 کنیم.زیر آنها را بررسی می

 

که  مشخص کنید توانیدمی Enforce Password history در قسمت

هایی که توسط مدیر و کاربران شبکه وارد شده چه تعداد از رمز عبور

ذخیره شود تا کسی دیگر نتواند رمزی شبیه به رمز  Domainاست در 

رمز عبور  23قرار دارد که تا  23که در این شکل عدد  دیگران ایجاد کند

راحتی تغییر توانید این عدد را به کند و شما میرا در خود ذخیره می

 کلیک کنید. okدهید، بعد از تغییر بر روی 

 

 

توانید مشخص کنید که می Maximim Password ageدر قسمت 

را  32یک رمز عبور تا چند روز اعتبار داشته باشد، در شکل روبرو عدد 

به صفر تغییر دادیم و اگر به دقت به شکل توجه کنید باالی عدد صفر 

که به این معنا است که رمز به  Password will not expireنوشته 

هیچ عنوان انقضاء نخواهد شد، اگر به یاد داشته باشید در زمان ایجاد 

وجود داشت که با  Password Never Expireای با نام کاربر گزینه

توانست رمز عبور را تغییر دهد، در این قسمت هم انتخاب آن کاربر نمی
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را در موقع ایجاد کاربر  Password Never Expireالزم نیست تیک گزینه با وارد کردن عدد صفر دیگر 

 انتخاب کنیم.

توانید مشخص کنید که زمانی می Minimum Password ageدر قسمت 

داد تا چه زمانی فرصت دارد که رمز  تغییرکه یک کاربر رمز عبور خود را 

 0فرض بر روی تغییر دهد که این عدد به صورت پیش دوباره عبور خود را 

 باشد. 441تا  0تواند عددی بین روز قرار دارد که می

را به صفر  Maximim Password age نکته اساسی: زمانی که عدد قسمت

 هیچ گونه تاثیری ندارد، Minimum Password ageتغییر دهید دیگر 

باید کوچکتر از  Minimum Password ageتوجه داشته باشید  فقط

Maximim Password age  ،جزءاینکه باشدMaximim Password 

age .به صفر تغییر کرده باشد 

باشد که می Minimum Password lengthقسمت بعدی مربوط به 

که به صورت پیش فرض برای دومین  کندطول رمز عبور را مشخص می

که در این قسمت این  توانید این مقدار را تغییر دهیدباشد که میمی 1

به  1کاراکتر تغییر کرده است، سعی کنید مقدار رمز عبور را از  1ه عدد ب

 تر شود.تا امنیت اطالعات کامل باال وارد کنید

 

 Password must meet Complexity requirementsدر قست 

توانید مشخص کنید که آیا رمز عبور باید به صورت پیچیده وارد شود می

ترکیبی از حروف، اعداد و عالئم باشد و  Test@123456به طور مثال 

نیازی به وارد کردن رمز به صورت پیچیده  Disabledیا با انتخاب گزینه 

 نیست.
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 Store Passwords Using Reversibleدر قسمت 

encryption  با انتخابEnabled  رمز عبور به صورتClear 

Text ابدیکاهش میو امنیت اطالعات بسیار  شوددر شبکه فعال می 

 که سعی کنید در صورت نیاز آن را فعال کنید.

 کنند که احتیاجاین سیاست رمز نگاری از نرم افزارهایی حمایت می

ه یت کاربران دارند. این گزینه باری برای تأیید هوبه پروتکل رمز نگ

 صورت پیش فرض غیر فعال شده است.

 

 Group Plicy: بعد از اینکه تنظیمات نکته مهم

 ت رویبرای اینکه این تنظیمارا تغییر دادید، 

شود باید از  سرور شما به صورت سریع اعمال

استفاده  CMDدر  Gpupdate /Forceدستور 

 کنید.

با این دستور تنظیمات بر روی سرور اعمال شده 

 است.

کنیم، قسمت بعدی که با هم بررسی می

Account Lookout Policy باشد، به می

 Accountمانند شکل از سمت چپ بر روی 

Lookout Policy  کلیک کنید تا صفحه

مربوط به آن باز شود، در این صفحه سه گزینه 

-وجود دارد که با هم مورد بررسی قرار می

 دهیم.
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توانید می Account Lockout durationر قسمت د

تا چه مدت  مشخص کنید که، یک حساب زمانی که قفل شد

 Defineقفل بماند و بعد فعال شود، مثالً در این قسمت گزینه 

this policy setting  را انتخاب کنید و یک عدد بر حسب

وارد کنید این عدد به این معنا است که کاربر  01دقیقه مثالً 

ه بزمانی که به دالیل گوناگون مثالً اشتباه وارد کردن رمز عبور 

عد بو یا غیرفعال کردن حساب توسط مدیر شبکه دفعات متعدد 

 شود.دوباره فعال می موردنظردقیقه حساب  01از این 

توانید شما می Account will Lock out afterدر قسمت 

مثالً  شدهمشخصمشخص کنید که کاربر بعد از اینکه به تعداد 

 بار رمز ورود را به اشتباه وارد کرد حساب آن قفل شود، البته 0

 Account Lockoutدر قسمت  شدهمشخصبعد از زمان 

duration شود.این حساب فعال می 

 

کلیک کنید شکل روبرو  okزمانی که در قسمت قبل بر روی 

 شود کهشود، در این قسمت این پیغام به شما داده میظاهر می

خواهید این قسمت فعال شود باید هر دو قسمت اگر می

Account Lockout duration  وReset Account 

 باشد.دقیقه می 01تنظیم شوند که به صورت پیش فرض 

 Reset Account lockout counter afterدر قسمت 

 Accountباید عددی را مساوی یا کمتر از عدد قسمت 

Lockout duration  تعریف کنید که زمانی که کاربر ورود

یرکتوری حذف اشتباه داشت اطالعات ذخیره شده در داخل دا

بار شد این اطالعت  0شود، یعنی اینکه مثالً تعداد ورود کاربر 
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ه مناسب در این قسمت این شمارند شود که با اعمال زمانثبت می به صورت یک شمارندهدر اکتیو دایرکتوری 

 صفر خواهد شد.

-قسمت بعدی که مورد بررسی قرار می

باشد که می Kerberos Policyدهیم 

 باشد کهامنیت کاربران میمربوط به 

تک تک این پنج گزینه را با هم مورد 

 دهیم.بررسی قرار می

 

 

 

مربوط  Enforce user logon restrictionsقسمت 

باشد که به صورت پیش فرض فعال ورود کاربران میبه 

شود یک است و زمانی که یک کاربر وارد سیستم می

 شود.گواهینامه امنیتی برای آن صادر می

 

 

 Maximum lifetime for Serviceدر قسمت 

ticket مدت زمان گواهینامه توانید مشخص کنید که می

چقدر باشد. که بعد از  سرویس فعالاعتباری برای یک 

اند توانقضاء شده و در سرور نمی سرویساتمام این زمان 

 به دیگران سرویس دهد.
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 Maximum lifetime for user ticketدر قسمت 

تواند از میتوانید مقدار زمانی را که یک کاربر می

شده به وی در زمان ورود گواهینامه تخصیص داده 

قرار گیرد  4444تا  1بین باید د. که این عدد استفاده کن

 ود.شگزینه بعدی آن هم غیر فعال می که اگر صفر باشد

 

 

 Maximum lifetime for user ticketدر قسمت 

renewal  تعداد روز فعال بودن گواهینامه یا بلیط داده

کند که بعد از آن گواهینامه شده به کاربر را مشخص می

 شود.انقضاء می موردنظریا بلیط 

 

 

 Maximum tolerance forدر قسمت 

computer clock synchronization  به این

ر مثالً ه شدهمشخصشود که در زمان منظور استفاده می

دقیقه کامپیوتر سرور با کامپیوتر کالینت تارخ و زمان  5

خود را با هم هماهنگ سازی کنند چون الگوریتم 

Kerbros  بدون زمان بین سرور و  برابرشدیداً به

 کاربر ارد تا گواهینامه برای سرویسکالینت نیاز د

 تعریف و محاسبه کند. موردنظر

 

 

http://3isco.ir/


MCSE 2012 _ Farshid babajani _ 3isco.ir 

153 
 

 :Audit Policyبررسی قسمت 

ثبت مربوط به  Audit Policyقسمت 

رویداد های مربوط به ورود کاربران و ایجاد 

ه در باشد کتغییرات و تغییر رمز عیور و ... می

توانید هر یک از قسمت های صورت نیاز می

موجود را فعال کنید، در شکل روبرو وارد 

که در این  شویممی Audit Policyقسمت 

که در جدول زیر همه آنها  د که هر کدام برای منظور خاصی طراحی شده اندگزینه مختلف وجود دار 4قسمت 

 کنیم.را بررسی می

این گزینه زمانی که فعال شود ورود کاربران را به 

 کند.سیستم ثبت می

Audit account logon events 

غییر ، تحذف برای ثبت رویدادهایی مانند ایجاد کاربر،

 رود.نام و... به کار می

Audit account management 

ثبت رویدادهای مربوط به دسترسی کاربران به فایل ها 

 باشد.می

Audit directory service access 

این قسمت هم برای ثبت رویدادهای ورود و خروج 

 رود.کاربران به کار میو ورودهای با اشتباه 

Audit logon events 

وط رویدادهای مرباین گزینه اگر فعال شود باعث ثبت 

به دسترسی کاربران به شی موجود در اکتیو دایرکتوری 

 شود.می

Audit object access 

رویدادهای مربوط به تغییر سیاست های بر روی 

 شود.سیستم ثبت می

Audit policy change 

رویدادهای مربوط تغییرات در ریجیستری و ... ثبت 

 شود.می

Audit privilege use 

مت هم بر روی حسابرسی سیستم عامل بر این قس

 روی فرایند ها کاربرد دارد.

Audit process tracking 
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مانند تغییر ساعت سیستم، تاریخ،  ثبت رویدادهایی

 و ... Startupبرنامه های 

Audit system events 

 شوند؟، در کدام قسمت این رویدادها ثبت مینی که این تغییرات را اعمال کردیدزما

 Event Viewerدر سرویس  Logیا  Eventهمه رویدادهای سیستم یا همان 

را  eventشوید و کلمه  Searchشود، برای اجرای این سرویس وارد ثبت می

 را اجرا کنید. Event Viewerو سرویس  وارد کنید

 

 

طور که در شکل روبرو مشاهده همان

 Eventوارد سرویس کنید، می

Viewer تمام سشدیم، در این سروی 

ما شود، یعنی شردپای ویندوز ثبت می

د انجام دهید که توانیهیچ کاری را نمی

 .ثبت نشود در اینجا

 

برای مشاهده رویدادهای بخش امنیتی 

 Groupکه در قسمت قبل در 

Policy  تنظیم کردیم باید از سمت چپ وارد قسمتWindows Logs  شوید و گزینهSecurity  را انتخاب

مانند شکل بر روی یکی از رویدادها کلیک به قسمت امنیتی ظاهر شود. اگر بهتا تمام رویدادهای مربوط  کنید

 ها استفاده کنید.توانید از آنشود که مینظر ظاهر میاطالعات در مورد رویداد مورد Generalکنید در قسمت 

یا کامپیوتری در چه زمان و تاریخی وارد سیستم شده  توانید مشخص کنید که چه کاربریبا این سرویس می

 شود و از دسترس کاربران معمولی خارج است.است، در کل این سرویس فقط از طریق مدیر شبکه اجرا می

 پردازیم.در شبکه می Group Policyهایی مهم و پرکاربرد سرویس امه کار به بررسی بعضی از کاربرددر اد

http://3isco.ir/


MCSE 2012 _ Farshid babajani _ 3isco.ir 

155 
 

 های شبکه:تمام کالینت BackGroundتغییر تصویر 

یم، های متصل به شبکه دومین قرار دهعنوان تصویر زمینه تمام کالینتخواهیم یک تصویر را بهدر این قسمت می

 Groupاین کار توسط سرویس 

Policy پذیر است، راحتی امکانبه

 Groupبرای شروع سرویس 

Policy  را اجرا کنید و به مسیر

شکل روبرو  شده درمشخص

 شده مربوط بهزبروید، در لیست با

Desktop  بر رویDesktop 

Wallpaper .دو بار کلیک کنید 

 

را در باالی  Enableدر این قسمت، گزینه 

و در قسمت  صفحه انتخاب کنید

Wallpaper Name ترین بخش که مهم

نظر خود را است، باید آدرس عکس مورد

کنید میطور که مشاهده وارد کنید، همان

ه شدای واردصورت شبکهآدرس موردنظر به

سرور خود  است، شما باید یک پوشه در

داخل نظر خود را ایجاد کنید و عکس مورد

 موردنظرآن باید پوشه آن قرار دهید و بعداز

 کنید. Shareرا برای تمام کاربران 
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نام یک پوشه بادر این قسمت، 

Desktop BackGround 
شده است و برای گروه ایجاد

Everyone اشتراک گذاشته-

شده است، تمام کاربران داخل 

 Everyoneشبکه عضو گروه 

 Readباشند که فقط مجوز می

 را به آن دادیم.

 

گردیم، در میقبل بر تدوباره به قسم

آدرس  Wallpaper Nameبخش 

 Desktop شبکه عکس داخل پوشه

BakGround کنیم:را وارد می 

\\SERVER-1\Desktop BackGround\2.jpg 

نام  Server-1جای در این آدرس باید به

 سرور خود را وارد کنید. IPیا 

باید  Wallpaper Styleدر قسمت 

خود را بر روی  موردنظرسایز عکس 

Desktop ها مشخص کنید که کالینت

حال حاضر اگر بر  در الینت پر کند.را برای ک Desktopکنیم تا کل صفحه را انتخاب می Stretchدر اینجا 

 یلوگوتوانید تغییر کرده است، مثالً می موردنظرعکس ها بهکالینت Backgroundکلیک کنید، تمام  okروی 

 ها قرار دهید.شرکت خود را روی کالینت
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 :هابرای تمام کالینت Task Managerفعال کردن غیر

را  Task Managerبرای اینکه 

های داخل برای تمام کالینت

فعال کنید، وارد شبکه غیر

 شوید. Group Policyسرویس 

 Allاز سمت چپ بر روی 

Settings  کلیک کنید و در

شده بر روی گزینه لیست باز

Remove Task Manager 
 بار کلیک کنید.دو 

 

در این صفحه برای فعال کردن این 

کلیک کنید و  Enabledموضوع بر روی 

 کلیک کنید. okبعد بر روی 

 Taskتواند با این کار هیچ کالینتی نمی

Manager .را اجرا کند 

که  طور که از قبل گفتم بعدازاینهمان

را  Group Plicyتنظیمات مربوط به 

 Gpupdateحتماً دستور  انجام دادید

/Force  را درCMD  اجرا کنید تا

 .شه بهتغییرات اعمال 
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 :هادر تمام کالینت Desktopردن راست کلیک بر روی حذف ک

کنیم برای این  غیرفعالرا  هاکالینتمربوط به  Desktopخواهیم راست کلیک کردن بر روی در این قسمت می

 کار

برای ورود به این قسمت از قسمت 

Administrative 

Templates  گزینهDesktop  را

بر  هبازشدانتخاب کنید و در لیست 

 Edit and disableروی گزینه 

all items on the desktop 
 کلیک کنید. بار دو

تواند کلیک کنید، بعد از این کار هیچ کاربری نمی okرا انتخاب و بر روی  Enableگزینه  بازشدهدر صفحه 

 خود کلیک راست کند. روی کالینت

 Remove Computer Iconکردن گزینه  Enableتوان انجام داد مثالً با در شکل باال کارهایی دیگری می

on the Desktop توانید آیکون میMy computer  را رویDesktop  حذف کنیم و یا با فعال کردن گزینه

Remove Properties from the computer icon context menu توانید گزینه میProperties 

 ین راحتی.را حذف کنید، به هم My Computerمربوط به آیکون 

 :Group Policyغیر فعال کردن تمام تنظیمات انجام شده در 

برای اینکه تمام تنظیمات اعمال شده روی 

Group Policy  را به صورت سریع غیر

 Default Domainفعال کنیم، بر روی 

Policy کنیم و گزینه کلیک راست می

Properties کنیم.را انتخاب می 
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شویم و تیک می Generalدر صفحه باز شده وارد تب 

نیم کدو گزینه زیری آن را به مانند شکل روبرو انتخاب می

کنیم، با این کار تمام تنظیمات کلیک می okو بعد بر روی 

 گردد.به حالت اولیه برمی

 Group policyکنیم تنظیمات پیشرفته در ادامه سعی می

 را با هم بررسی کنیم.

 

 

 :Hyper-Vنصب و پیکربندی سرویس مجازی سازی 

با توجه به پیشرفت سیستم عامل ویندوز در سال های اخیر، شاهد اضافه شدن امکان مجازی سازی در ویندوز 

از طرف شرکت مایکروسافت است که توانست کاربران زیادی را به طرف خود  بودیم که کامالً حرکت جدیدی

تواند برسد نمی VMwareدانست, البته به قدرت  VMwareن رقیبی در برابر تواجذب کند، این سرویس را می

را برای من بگیرد.  VMwareو توانسته جای  کنم کامالً راضی هستمولی من که از این سرویس استفاده می

 باشد.می VMwareخوبی این سرویس سبکتر بودن به نسبت 

 نرم افزار مورد نیاز:
 سرویس نیاز به سیتم عامل های زیر دارید:برای راه اندازی این 

Operating system Version 

Windows Server 2008 Standard, Enterprise, Datacenter, x64 bit 

Windows Server 2008 R2 Standard, Enterprise, Datacenter, x64 bit 

Windows Server 2012 Standard, Datacenter, x64 bit 

Windows 8 Standard, Enterprise,x64 bit 
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 بیت نصب خواهد شد. 63کنید این سرویس فقط روی ویندوزهای که در جدول باال مشاهده می طورهمان

 :موردنیاز افزارسخت
به حدود  2111و حداکثر رم برای ویندوز سرور  است 2GBاین سرویس  اندازیراهبرای  موردنیازحداقل رم 

1TB  4حدوداً  2102یندوز سرور ووTB باشد.می 

 و حداکثر آن سقفی ندارد. است 10GBاین سرویس  اندازیراهبرای  هارددیسکحداقل فضای 

CPU 64این سیستم باید توانایی پشتیبانی از  موردنیاز bit  را داشته باشد و باید توانایی پشتیبانی از

Virtualization  را داشته باشد. سازیمجازییا 

 

 :Hyper-Vنصب سرویس 

بشویم و آن را نصب کنیم، در همین اول کار به  Server Managerباید وارد  Hyper-Vبرای نصب سرویس 

که در این  باشد شدهنصب Hyper-Vسرور شما روی سرویس  ویندوزکه زمانی که  کنماشارهیک نکته اساسی 

به مشکل خواهی  Hyper-Vاست، برای نصب سرویس  شدهنصب Hyper-Vبر روی  هاسرویسکتاب هم تمام 

خرد، البته اگر ویندوز سرور روی 

باشد  شدهنصبسیستم اصلی 

بدون مشکل  Hyper-Vنصب 

این موضوع  باهمانجام خواهد شد، 

 کنیم.را بررسی می

Server Manager  را اجرا کنید

شکل روبرو بر روی  مانندبهو 

Add roles and features 
 کلیک کنید.
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شوید  Server Roles از سمت چپ وارد قسمت

را انتخاب  Hyperشکل گزینه  مانندبهدر این صفحه 

 Add Featuresبر روی  بازشدهکنید و در صفحه 

 کلیک کنید.

 

 

 

 Addبعد از کلیک بر روی 

Features  پیغامبا در قسمت قبل 

شوید که می مواجهخطای روبرو 

 است.کامالً نامفهوم 

این دلیل است که ویندوز  خطابهاین 

روی ماشین مجازی بر روی سرویس 

Hyper-V است و به این  شدهنصب

 مواجهخطای روبرو  پیغامدلیل با 

خواهید شد، توجه داشته باشید اگر از 

ه کار را ادام Nextتوانید با کلیک بر روی نخواهید شد و می مواجهکنید با هیچ خطایی واقعی استفاده می سیسم

 نصب شود. Hyper-Vاجرا کنیم تا  PowerShellدهید، اما برای حل مشکل باال باید دستورات زیر را در  انجام

اجرا  Administratorکاربر  اولویتبا  را PowerShellبرای شروع سرویس 

 کنید.
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 اجرا کنید. PowerShellاز دستورات زیر را جدا از هم و به ترتیب در  هرکدام

Enable-WindowsOptionalFeature –Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V –All –NoRestart 

Install-WindowsFeature RSAT-Hyper-V-Tools –IncludeAllSubFeature 

Install-WindowsFeature RSAT-Clustering –IncludeAllSubFeature 

Install-WindowsFeature Multipath-IO 

که در شکل روبرو مشاهده طور مانه

 ستیدربهکنید تمام دستورات باال می

کار سیستم  بعدازایناست  اجراشده

 .کنیممی Restartرا 

 searchبعد از اجرای ویندوز وارد 

را وارد  Hyper-Vشوید و کلمه 

موجود  هایگزینهکنید و از بین 

را  Hyper-V Managerگزینه 

 انتخاب کنید.

خود را روی  موردنیازمجازی  هایسیستمخود نصب کنید و  1توانید روی ویندوز می را هم Hyper-Vسرویس 

 کنید. سازیپیادهآن 

 ایجاد کارت شبکه مجازی
 صورتبهشود کارت شبکه مجازی را می اندازیراهاین سرویس زمانی که 

دستی کارت شبکه خود را ایجاد  صورتبهباید  بلکه کند،خودکار ایجاد نمی

 کنیم.

 Virtual Switch Managerبرای این کار از سمت چپ بر روی گزینه 

 تا شکل بعد ظاهر شود. کلیک کنید
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 Create Virtualبررسی خواهیم کرد فعالً فقط بر روی  باهمرا  هرکدامدر شکل زیر سه گزینه وجود دارد که 

Switch .کلیک کنید 

که در این قسمت وجود دارند  هاییگزینه

 باشند:زیر می صورتبه

0- External این گزینه برای ارتباط با :

کارت های شبکه واقعی سیستم شما 

باشد که بسیار مفید و کاربردی می

است و در این آموزش هم روی آن 

 کار خواهیم کرد.

2- Internal این گزینه برای ارتباط :

باشد که شما  داخلی سیستم شما می

تباط ارتوانید با سیستم واقعی خود می

 برقرار کنید.

0- Private این گزینه برای ارتباط :

و  استماشین های مجازی با هم 

ارتباطی با بیرون ندارد شاید 

 Internalبا گزینه  حالدرعین

تفاوتی نداشته باشد، اما گزینه 

Internal تواند با سیستم واقعی می

شما ارتباط برقرار کند ولی 

Private تواند این کار را انجام نمی

دهد، در ادامه روی این موضوع 

 کرد. کوهیمبحث 

http://3isco.ir/


MCSE 2012 _ Farshid babajani _ 3isco.ir 

164 
 

توضیحاتی را درباره این ماشین  Notesو در قسمت  نام ماشین مجازی خود را وارد کنید Nameدر قسمت 

را انتخاب و بر  Internal Networkگزینه دوم یعنی  Connection Typeمجازی وارد کنید. در قسمت 

 کنید. کلیک Okروی 

 نیم.کپیگیری می باهمو نحوه اجرای آن را  کنیمبعد ایجاد کارت شبکه مجازی، شروع به ایجاد ماشین مجازی می

 ایجاد ماشین مجازی
بر روی  Newکنیم و از طریق گزینه برای این کار مانند شکل زیر بر روی نام سرور خود کلیک راست می

Virtual Machine.. کنیم.کلیک می 
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یک نام برای سرور مجازی خود  Nameدر قسمت 

توانید با کلیک بر روی گزینه وارد کنید و بعد می

Store the Virtual….  خود را برای  موردنظرمسیر

 ماشین مجازی انتخاب کنید. سازیذخیره

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

مقدار حافظه  Startup Memoryدر قسمت 

ر مجازی خود اختصاص خواهید به سروکه می موردنیاز

 Use Dynamicدهید را وارد کنید و اگر تیک گزینه 

Memory  را فعال کنید، از حافظه رم در صورت نیاز

استفاده خواهد کرد، یعنی اگر این گزینه فعال باشد شاید 

 دایکردهحافظه رم بیشتر از مقداری شود که شما وارد 

ین اشیا کمتر، در کل برای باالنس حافظه بین چند م

 رود.مجازی به کار می

 

-ردهایجاد ک باهمکه قبالً  ایشبکهدر این صفحه کارت 

 کلیک کنید. Nextکنیم و بر روی ایم را انتخاب می

 

 

 

 

http://3isco.ir/


MCSE 2012 _ Farshid babajani _ 3isco.ir 

166 
 

مجازی خود  هارددیسکتوانید نام در قسمت اول می

را وارد و مسیر آن را مشخص کنید و بعد مقدار حافظه 

توانید از آن را تخصیص دهید. در قسمت دوم می

و  ایدکردهاستفاده کنید که قبالً ایجاد  هاییهارددیسک

توانید این قسمت را بعداً با انتخاب قسمت سوم می

انجام دهید، فعالً گزینه اول را انتخاب و بر روی 

Next .کلیک کنید 

 

 موردنظرمربوط به ویندوز  DVDدر این قسمت باید 

 Physicalخود را در سیستم قرار دهید و گزینه 

CD/DVD  را انتخاب کنید و یا اگر از ویندوزImage 

بر روی  Image Fileتوانید در قسمت تهیه کردید می

Browse  کلیک کنید و فایلImage را  موردنظر

کلیک  Nextروی  کاربرمعرفی کنیم، بعد از انجام این 

 کنید.

 

 

 کلیک کنید. Finishدر این قسمت بر روی 
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مانند شکل روبرو بر روی ماشین  Virtual Machineبعد از ایجاد 

کلیک کنید تا سیستم شروع  Startمجازی کلیک راست کنید و بر روی 

. خود را به راحتی نصب کنید موردنظرتوانید ویندوز به کار کند. شما می

 است. شدهنصبسرور  2102در این آموزش ویندوز سرور 

است که با خواندن آن  شدهبررسیدر اوایل کتاب نصب ویندوز سرور 

 مشکالت شما حل خواهد شد.

 

 شبکه کنیم: باهممجازی را  هایماشینچگونه 

 یک کارت شبکه مشابهمجازی خود را بر روی  هایماشینکارت شبکه  ازهمهاولبرای انجام این کار شما باید 

قرار دهید تا  172.16.20.0در یک رنج مثالً  ipو  مجازی شده هایماشینقرار دهید و بعد وارد هر یک از 

باید اجازه عبور به  استهم باید خاموش باشد و یا اگر روشن  Firewallارتباط برقرار شود، توجه داشته باشید 

 کنیم.این موضوع را بررسی می باهمرا بدهد،  هاسیستماین 

در این قسمت شما چندین ماشین مجازی 

 شدهمشخصکنید که در شکل هم مشاهده می

 Activeخواهیم سرور است، ما می

Directory  و سرورSharePoint 2013  را

 رکدامهشبکه کنیم، توجه داشته باشید روی  باهم

 شدهنصب 2102ها ویندوز سرور از سرور

 مانندبه Activeاست، برای شروع روی سرور 

 Settingsکنیم و گزینه شکل کلیک راست می

 کنیم تا شکل بعد ظاهر شود.نتخاب میرا ا
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 Networkدر این قسمت از سمت چپ گزینه 

Adapter و بازشدهو در صفحه  را انتخاب کنید 

کارت شبکه  Virtual Switchدر قسمت 

 خود را انتخاب کنید. موردنظر

که برای این سرور در نظر  ایشبکهنکته: کارت 

گیرید حتماً باید در سرور دوم که در اینجا می

هم همین  است SharePoint2013سرور 

 کاربرکارت شبکه را انتخاب کنید. برای ادامه 

 کلیک کنید. okروی 

 

که کارت شبکه هر دو سرور را انتخاب  بعدازاین

شویم و وارد می سرورهاکردیم وارد هر یک از 

شویم، می Network connectionsقسمت 

ر این قسمت بر روی کارت شبکه خود کلیک د

 را انتخاب کنید. Propertiesراست کنید و 

 

خود را وارد کنید  موردنظر IPدر این شکل باید 

برای سرور  192.168.1.52که در اینجا 

SharePoint است و همین رنج  واردشدهIP 

است یعنی  واردشدههم  Activeدر سرور 

را  DNSمربوط به  IPو  192.168.1.50

 .قراردادیم 192.168.1.50روی 

 کلیک کنید تا تنظیمات ذخیره شود. okبر روی 
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شوید و در قسمت  Startکنیم، برای این کار وارد این کار باید فایروال مربوط به هر دو سرور را خاموش بعداز

را وارد کنید و در نتیجه جستجو بر  Firewallجستجو کلمه 

کلیک  …Windows Firewall with advancedروی 

 کنید تا شکل بعد ظاهر شود.

 

 

مانند شکل باال در وسط صفحه بر روی 

Windows Firewall Properties 
 کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 Domain Profile, Privateبا نام های  Tabدر این صفحه سه 

Profile, Public Profile  وجود دارد که باید بر روی همه آن ها

لیست کشویی را باز کنید  Firewall Stateکلیک کنید و از قسمت 

برای همیشه از  Firewallرا انتخاب کنید بعد از این کار  Offو گزینه 

روزگار محو خواهد شد ولی این کار را در سازمان خود انجام ندهید 

 این کار فقط برای تست می باشد.

 Pingتوانید وارد هر یک از سرور ها شوید و سرور مقابل را یحاال م

 کنید.
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 چگونه ماشین مجازی را به سیستم واقعی ارتباط دهیم:

ی را به های مجازتوان از ماشین مجازی استفاده کرد این است که بتوانیم ماشینیکی از بهترین روش هایی که می

زی را از های واقعی استفاده کنیم و یا بتوانیم ماشین های مجاسیستمسیستم واقعی متصل کنیم تا بتوانیم از منابع 

 راه دور مدیریت کنیم.

کنیم، روی این ماشین اندازی میراه Hyper-Vبرای شروع کار به مانند قبل یک ماشین مجازی روی سرویس 

 نیم.کقعی بررسی میکنیم و نحوه ارتباط آن را با سیستم وانصب می 2102مجازی سیستم عامل ویندوز سرور 

و در سمت راست قسمت  کنیمرا اجرا می Hyper-Vسرویس 

Actions  گزینهVirtual Switch Manager  را انتخاب

 کنیم تا شکل بعد ظاهر شود.می

 

 

 

 

  

در سمت  Virtual Switchدر این صفحه از قسمت 

 ایمچپ کارت شبکه مجازی خود را که قباًل ایجاد کرده

و در صفحه باز شده در سمت راست آن  یمکنانتخاب می

 Externalاست گزینه  شدهمشخصکه با فلش هم 

network شدهمشخصکنیم، در لیست را انتخاب می 

کنیم که یکی برای وایرلس دو کارت شبکه را مشاهده می

توانیم که هر کدام را می باشدمی LANو دیگری برای 

کنیم را انتخاب می LANانتخاب کنیم، فعالً کارت شبکه 
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کلیک  okکه در سیستم شما هم همین کارت شبکه با نام دیگر موجود است، بعد از انتخاب کارت شبکه بر روی 

 اعمال شود. موردنظرتا تنظیمات  کنید

شویم، همانطور که در شکل زیر سیستم واقعی می Network Connectionsبعد از انجام تنظیمات باال وارد 

باشد کارت شبکه واقعی می Ethernetاست، کارت شبکه با نام  شدهمشخصنید دو کارت شبکه کمشاهده می

 واقعیباشد که به کارت شبکه کارت شبکه مجازی می vEthernet (Class N)و کارت شبکه با نام 

(Ethernet.متصل کردیم ) 

تواند به شبکه واقعی سیستم شما متصل شود که کارت شبکه اصلی شما زمانی کارت شبکه مجازی مینکته مهم: 

 متصل باشد. ADSLفعال باشد، یعنی اینکه مثالً به یک مودم 

 Obtain در حال حاضر اگر سیستم واقعی شما به اینترنت متصل باشد و تنظیمات کارت شبکه را بر روینکته: 

an IP Address Automatically ،تواند به اینترنت متصل شود.سیستم مجازی می قرار داشته باشد 
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( کلیک راست کنید و گزینه Ethernetروی کارت شبکه واقعی )

Properties تا صفحه روبرو باز شود. را انتخاب کنید 

در لیست موجود تمام  کنید،همانطور که در این صفحه مشاهده می

ویس رس ها غیر فعال شده است و فقط پروتکل مربوط بهپروتکل

Hyper-V  با نامHyper-V Extensible Virtual Switch  فعال

 vEthernetاست، یعنی تمام کار این کارت شبکه به کارت شبکه 

(Class N) شود.انتقال داده شده است و کنترل می 

 

 

( خود کلیک vEthernet (Class N)) مجازیبرای ارتباط سیستم واقعی با ماشین مجازی روی کارت شبکه 

 Internet Protocol Version4را انتخاب کنید و از لیست موجود بر روی  Propertiesراست کنید و گزینه 

 .تا شکل روبرو باز شود دو بار کلیک کنید.

متصل است  ADSLدر این شکل اگر کارت شبکه شما به مودم 

 Obtain an IP Addressتوانید روی حالت می

Automatically هید تا مستقیم از طریق سرویس قرار د

DHCP  مربوط به مودمIP بعد از این کار باید  و ؛دریافت کند

وارد ماشین مجازی شوید و کارت شبکه آن را در حالت 

Obtain an IP Address Automatically تا  قرار دهید

دریافت کند که با این کار هم به سیستم واقعی  IPاز طریق مودم 

 .ADSLبه اینترنت مربوط به مودم دسترسی دارد و هم 

 باشید. تماسدر این قسمت سوألی داشتید با من در 
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 ارتباط سیستم واقعی با ماشین مجازی بدون فعال بودن کارت شبکه واقعی:

باط با هم ارتشد، در صورتی در قسمت قبلی زمانی که کارت شبکه مجازی به کارت شبکه واقعی متصل می

 یا به دستگاهی دیگر متصل باشد، ولی ADSLکردند که کارت شبکه اصلی فعال باشد یعنی به مودم برقرار می

شاید بخواهید بدون فعال بودن کارت شبکه اصلی، از طریق سیستم واقعی به ماشین مجازی متصل شوید برای 

 این کار باید کارهای زیر را با آرامش انجام دهید.

شوید  موردنظرشروع کار وارد سرویس برای 

 Virtual Switchواز سمت راست بر روی 

Manager...  کلیک کنیدتا شکل بعد ظاهر

 شود.

 

 

در این قسمت از سمت چپ بر روی کارت 

بوط تا صفحه مر خود کلیک کنید موردنظرشبکه 

به آن به مانند شکل باز شود، در این صفحه در 

گزینه  Connection typeقسمت 

Internal Network  را انتخاب کنید، بعد از

 Enableاین کار حتما تیک مربوط به 

Virtual LAN ….  را انتخاب کنید و یک عدد

وارد کنید. این گزینه همان  3143تا  0از 

VLAN باشد که یک مسیر ها میدر سوئیچ

کند بعد از این کار مجازی را برای ما ایجاد می

 ید.کلیک کن okبر روی 
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، خواهید با سیستم واقعی در ارتباط باشدبه مانند شکل زیر بر روی ماشین مجازی که می باال بعد از انجام کارهای

 را انتخاب کنید. ...Settingsکلیک راست کنید و گزینه 

در این شکل از سمت چپ کارت شبکه را انتخاب 

توانید در قسمت کنید و در صفحه باز شده می

Virtual Switch  خود را  موردنظرکارت شبکه

کارت شبکه باید همان کارت شبکه  این انتخاب کنید،

ای باشد که در قسمت قبل تنظیم کردیم، بعد از این 

را انتخاب  .… Enable Virtual LANکار حتماً 

که در قسمت قبل هم همین عدد را  2کنید و عدد 

کنیم و بر روی وارد کردیم در این قسمت وارد می

ok کنیم.کلیک می 
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شویم و روی کارت شبکه در سیستم واقعی می Network Connectionsبعد از انجام کارهای باال وارد 

در صغحه باز شده بر روی  و کنیمکلیک می Propertiesو بر روی  کنیممجازی خود کلیک راست می

Internet Protocols Version 4 د.دو بار کلیک کنید تا شکل بعد ظاهر شو 

 

خود را وارد کنید که  موردنظر IP Addressدر این صفحه 

بر روی  وارد شده است، 192.168.1.80در این قسمت 

ok .کلیک کنید 

شویم و به کارت بعد از این کار وارد ماشین مجازی خود می

 دهیم.می IPآن در همین رنج  موردنظرشبکه 
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آدرس  موردنظرایم و به کارت شبکه ماشین مجازی خود شده کنید، واردهمانطور که در شکل زیر مشاهده می

کلیک کنید تا همه  okباشد، بعد از این کار بر روی ایم که در رنج سیستم واقعی ما میرا داده 192.168.1.90

 چیز برای ارتباط آماده باشد.

 توانید از هر کدام از سیستم ها نحوه ارتباط را تست کنیم.حاال می

کنید، از طریق مشاهده می همانطور که

کردیم  Pingسیستم اصلی به سیستم مجازی 

و به درستی به ما پاسخ داد این در صورتی 

بود که کارت شبکه واقعی به هیچ دستگاهی 

 متصل نبود.

 ماستدر این قسمت سوألی داشتید با من در 

 باشید.
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 قعی را وارد ماشین مجازی کنیم:چگونه فایل های داخل سیستم وا

برای اینکه بتوانیم فایلی را از سیستم واقعی وارد سیستم مجازی کنیم و یا بلعکس، اولین کاری که باید انجام 

 توانید از فایل هایدهیم این است که مانند روش قبلی ارتباط دو ماشین مجازی را برقرار کنیم و بعد از آن می

 کنیم.هر دو سیستم استفاده 

کنیم و از آن در سیستم مجازی  shareخود را  موردنظرتوانیم انجام دهیم این است که فایل اولین کاری که می

 باشد اگر در این قسمت مشکلی دارید به من ایمیل بزنید.و یا بلعکس استفاده کنیم که کار کامالً ساده ای می

باشد می Remote Desktop Connectionسرویس باشد استفاده از روش بعدی که از روش قبلی بهتر می

 خود را وارد سیستم کنیم. موردنظرهای توانیم فایلکه به راحتی می

را در سیستم مجازی فعال  Remoteبرای انجام این کار اول باید قابلیت 

کلمه  Searchشویم و در کنیم، برای همین وارد سیستم مجازی می

Rename زینه کنیم و بعد گرا وارد میRename this Computer 

 کنیم تا شکل بعد ظاهر شود.را انتخاب می

در باال کلیک کنید  Remoteدر این صفحه بر روی تب 

را به  …Allow remoteو در صفحه باز شده گزینه 

کلیک کنید تا مجوز  okمانند شکل انتخاب و بر روی 

دسترسی به افراد دیگر برای ارتباط از راه دور داده شود 

 توانید به هر کاربر مجوز دسترسی بدهید.البته می
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را اجرا  Remote Desktop Connectionشویم و سرویس بعد از انجام کارهای باال وارد سیستم اصلی می

 وارد کنید. Search درکنیم، برای بدست آوردن این سرویس آن را می

در این قسمت باید آدرس ماشین مجازی خود را که در 

قسمت قبل وارد کرده بودیم را در این قسمت وارد کنید 

کلیک کنید بعد رمز مربوط  Connectو بعد بر روی 

 به ویندوز مجازی را وارد کنید.

 

 

م واقعی در حال کپی شدن در سیستم مجازی از سیست موردنظرکنید، فایل همانطور که در شکل باال مشاهده می

 پذیرد.باشد که این کار به صورت عکس آن هم صورت میمی
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 :Hyper-Vدر سرویس  Snapshotکار با 

 موردنظراز ماشین مجازی  Snapshotتوان انجام داد ایجاد بهترین کاری که در سرویس های مجازی سازی می

قبلی آن را جایگزین ماشین مجازی فعلی کنیم.  Snapshotباشد تا در موقعی که این ماشین دچار مشکل شد می

توانید این نسخه را جایگزین و در موقع نیاز می کندیک نسخه از یک ماشین مجازی ایجاد می Snapshotدر کل 

 کنید.

دسترسی داشته باشید، روی  Snapshotبه گزینه توانید برای انجام این کار به مانند شکل زیر به دو روش می

را انتخاب کنید و یا از سمت راست  Snapshotخود کلیک راست کنید و گزینه  موردنظرماشین مجازی 

 توانید به این گزینه دسترسی داشته باشید.می
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-همانطور که در این قسمت مشاهده می

یک نسخه  Snapshotکنید در قسمت 

 از آن ایجاد شده است.

 

 

 

باید بر  Snapshotبرای استفاده از نسخه 

کلیک راست  موردنظرروی ماشین مجازی 

که  را انتخاب کنید Revertکنید و گزینه 

شود آخرین نسخه این عمل باعث می

جایگزین  Snapshotگرفته شده در 

 سیستم فعلی شود.

اما اگر از سیستم خود چندین نسخه 

Snapshot خواهید تهیه کردید و می

یکی از آنها را جایگزین کنید با مانند شکل 

 موردنظریکی از نسخه های  Snapshotsروبرو در قسمت 

خود را انتخاب کنید و بر روی آن کلیک راست کنید و گزینه 

Apply... .را انتخاب کنید تا شکل صفحه بعد ظاهر شود 
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 Take Snapshot andدر این شکل اگر بر روی 

Apply  کلیک کنید از سیستم حال حاضر یک نسخه تهیه

ی کند ولشما را جایگزین می موردنظرکند و بعد نسخه می

 شود.جایگزین می موردنظر Snapshotکلیک کنید نسخه  Applyاگر بر روی 

 اندازی ماشین مجازی تغییر دهیم:ای هار دیسک را بعد از راهچگونه فض

 127کنید که به صورت پیش فرض بر روی ماشین مجازی، مقدار هارد دیسک آن را مشخص میدر زمان ایجاد 

 خود را ایجاد کنید. ولی زمانی موردنظرتوانید این مقدار را تغییر دهید و ماشین مجازی گیگابات قرار دارد که می

 ییر دهید.توانید این مقدار را تغکنید، به روش معمول نمیکه ماشین مجازی را ایجاد می

این قابلیت وجود دارد که مقدار هارد دیسک مربوط  Hyper-vدر سرویس 

 را تغییر دهید. موردنظربه ماشین مجازی 

شوید و از سمت راست در قسمت  Hyper-vبرای شروع وارد سرویس 

Actions  بر رویEdit Disk .کلیک کنید تا شکل بعد ظاهر شود 

 

 

 Nextرا زده و بر روی  موردنظردر این صفحه تیک گزینه 

 کلیک کنید.
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در این قسمت باید هارد دیسک مجازی مربوط به 

را از طریق دکمه  موردنظرماشین مجازی 

Browse...  معرفی کنید که در  موردنظربه سرویس

که قبالً  را 8اینجا هارد دیسک مربوط به ویندوز 

ایجاد کرده بودیم را به آن معرفی کردیم، بعد از این 

 کلیک کنید. Nextکار بر روی 

 

 

را انتخاب و بر روی  Expandدر این قسمت گزینه 

Next .کلیک کنید 

 

 

 

کنید مقدار همانطور که در این قسمت مشاهده می

-گیگابایت می 021برای این ماشین  موردنظرهارد 

گیگابایت تغییر دادیم، بعد از  211باشد که آن را به 

کلیک کنیدو بعد بر روی  Nextاین کار بر روی 

Finish  211کلیک کنید تا ظرفیت هارد دیسک به 

 گیگابایت تغییر کند.

: در موقع انجام این کار ماشین مجازی باید نکته

 خاموش باشد تا تغییرات بتواند به درستی اعمال شود.
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ینکه متوجه شویم مقدار ظرفیت دیسک تغییر کرده است یا نه وارد سرویس برای ا

Hyper-V شویم و از سمت راست و در قسمت میActions  بر رویInspect 

Disk خود را به  موردنظرکنیم، بعد از باز شدن صفحه آدرس هارد دیسک کلیک می

 کنیم تا شکلی شبیه به شکل بعد ظاهر شود.آن معرفی می

 

 

 

کنید، مانطور که در تصویر روبرو مشاهده میه

توانید مقدار هارد دیسک مربوطه را مشاهده می

 کنید.

 

 

اگر به پوشه مربوط به هارد دیسک  نکته:

خود در سیستم اصلی مراجعه کنید  موردنظر

ید، شومتوجه چند فایل به مانند شکل روبرو می

فایل اصلی  vhdxتوجه کنید که فایل با پسوند 

باشد که مقدار کل فضا به آن اختصاص ما می

فایل هایی هستند که تغییرات مربوط به ماشین مجازی در آنها  AVHDXداده شده و فایل های دیگر با پسوند 

گیگابایت ایجاد  211باشد، زمانی که یک هار دیسک مجازی با ظرفیت شود این کار به این خاطر میذخیره می

ان لحظه کل فضای هارد دیسک اصلی مان رادر بر نخواهد گرفت بلکه با استفاده از فایل هایی با شود در هممی

وارم گیگابایت برسد، امید 211به مرور زمان فضای هارد دیسک پر خواهد شد تا به ظرفیت  AVHDXپسوند 

 باشید. تماسمتوجه شده باشید اگر هم متوجه نشدید با من در 
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 :Hyper-Vبررسی جزئیات سرویس 

تا آموزش این سرویس به صورت کامل  پردازیمهای این سرویس میدر این قسمت به برخی از ریزه کاری

 صورت گیرد.

شود که چندین گزینه مختلف را در اختیار کنید یک منو باز میزمانی که روی یک ماشین مجازی کلیک راست می

در اختیار  Hyper-Vباشد که یکسری اطالعات در مورد سرویس می Helpدهد، اولین گزینه از پائین ما قرار می

باشد که می Deleteدهد، گزینه بعدی ما قرار می

را حذف خواهد کرد. اگر بر  موردنظرماشین مجازی 

توانید نام ماشین کلیک کنید می Rename روی

کلیک  Exportمجازی خود را تغییر دهید. اگر بر روی 

توانید آدرس که می کنید یک پنجره باز خواهد شد

خود راوارد کنید تا ماشین مجازی به صورت  موردنظر

شود این در حالی  Export موردنظرکامل در آدرس 

ند، این کاست که جایگاه قبلی ماشین مجازی تغییر نمی

 Moveکردن است. گزینه  Pastو  Copyکار همانند 

مل یک ماشین مجازی از آدرس فعلی به برای انتقال کا

در قسمت های قبل  Revert, Snapshotهای  گزینه آدرس جدید که آدرس قدیمی آن حذف خواهد شد.

 باشد.می موردنظرباشد که برای اجرا کردن ماشین مجازی می Startتوضیح داده شده است. گزینه بعدی 

ت و اطالعات مربوط به سخت افزار ماشین مجازی وجود دارد که تنظیما Settingsدر قسمت بعد گزینه 

 دهد که با هم این قسمت را بررسی کردیم.را در اختیار ما قرار می موردنظر

توانید وارد شود که شما میاجرا می موردنظرکنسول مدیریتی ماشین مجازی  …Connectبا کلیک بر روی 

 خود شوید. موردنظرسیستم عامل ماشین 
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 ترکیبی: کار با کلید های

افزارهای دیگر از کلید های ترکیبی مختلفی برای خود استفاده ها و نرمبه مانند سرویس Hyper-Vسرویس 

 کند.می

Ctrl + Alt + Break به صورت  موردنظر: با فشردن این کلید ترکیبی صفحهFull Screen دهید تغییر حالت می

 گردد.ی آن کلیک کنید به حالت اولبه خود بر میو کل صفحه نمایش را پر خواهد کرد، واگر دوباره رو

Ctrl + Alt+ End این کلید همان کلید :Ctrl + Alt + Delete باشد.در ویندوز واقعی می 

Ctrl + Dشود.: برای خاموش کردن ماشین مجازی استفاده می 

Ctrl + S: برای start رود.کردن ماشین مجازی به کار می 

Ctrl + A برای :Save .کردن ماشین مجازی به کار خواهد رفت 

Ctrl + N برای گرفتن :Snapshot رود.از ماشین مجازی به کار می 

Ctrl + E برای :Restore  کردن آخرینSnapshot رود.به کار می 

Ctrl + O برای نمایش :Setting  سرویسHyper-V .به کار خواهد رفت 

 

 دوز از طریق شبکه()نصب وین Windows Deploymentکار با سرویس 

 Windows Deploymentجالب ترین سرویسی که مایکروسافت در ویندوز سرور خود ارئه داده، سرویس 

توانید بدون اینکه بر روی تک تک کالینت ها حضور باشد که با انجام تنظیمات الزم روی این سرویس میمی

 مدیران شبکه کار پر اهمیتی است.که برای  داشته باشید، ویندوز را از طریق شبکه نصب کنید

 کنیم.کنیم و نحوه کارکرد آن را با هم بررسی میدر این قسمت با هم این سرویس را نصب می

 کلیک کنید. Add Roles and Featureشوید و بر روی  Server Managerبرای شروع وارد 
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 Server Rolesاز سمت چپ بر روی 

گزینه  Rolesکلیک کنید و از لیست 

Windows Deployment 

Services تا شکل بعد  را انتخاب کنید

 ظاهر شود.

 

 

 

کلیک کنید و بعد بر روی  Add Featuresدر صفحه روبرو بر روی 

Next .کلیک کنید 

 

 

 

 

در این صفحه به گزینه ای دست نزنید و 

 کلیک کنید. Nextبر روی 

کلیک  Nextدر صفحات بعد هم بر روی 

 installکنید و در صفحه آخر هم بر روی 

 نصب موردنظرکلیک کنید تا سرویس 

 شود.
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را وارد  Deployment Serviceشوید و جمله  Searchبعد از نصب وارد 

را اجرا کنید، سعی کنید با کلیک راست کردن روی  موردنظرو بعد سرویس 

 کنید. Taskbarو یا وارد  Startآن را وارد  موردنظرسرویس 

 

 

 

وارد قسمت  موردنظربعد از ورود به سرویس  

Servers  شوید و بر روی نام سرور خود کلیک

را  Configure Serverراست کنید و گزینه 

تا تنظیمات مربوط به این سرویس  انتخاب کنید

 را انجام دهیم.

 

 

 کلیک کنید. nextدر این صفحه بر روی 
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 Integrated with Activeدر این صفحه گزینه 

Directory  ا ب موردنظررا انتخاب کنید تا سرویس

Active .خود را هماهنگ کند 

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

در این صفحه باید آدرسی را وارد کنید تا اطالعاتی 

ا هکپی شود تا کالینت موردنظرمانند ویندوز در آدرس 

 Shareه این آدر بتوانند از این آدرس استفاده کنند، البت

 خواهد شد.

شود که به ای باز میپنجره Nextبعد از کلیک بر روی 

این نکته اشاره دارد که درایوی که انتخاب کردید درایو 

System باشد یعنی ویندوز شما روی آن نصب می

شده است، بهتر است درایو دیگری را انتخاب کنید تا 

 کند.امنیت اطالعات و کیفیت افزایش پیدا 

 

 کلیک کنید. Nextدر این قسمت بر روی 
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 Nextدر این صفحه گزینه اول را انتخاب کنید و بر روی 

 کلیک کنید.

 

 

 

 

کنید عملیات با موفقیت انجام شده همانطور که مشاهده می

 کلیک کنید. Finishاست بر روی 

 

 

 

 

 

خود را وارد کنید، مثالً در اینجا  Imageدر این قسمت نام 

Windows Server 2012  وارد شده است. بر روی

Next .کلیک کنید 
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ویندوز خود شویم و فایل  DVDدر این صفحه باید وارد 

Install.wim  را به آن معرفی کنیم برای این کار بر روی

Browse .کلیک کنید 

 

 

 

از ویندوز سرور  Sourceاین قسمت باید وارد پوشه در 

 را انتخاب کنید. install.wimشوید و فایل  2102

 

 

 

در این قسمت لیست ورژن های مختلف ویندوز سرور 

توانید یکی یا همه آنها را انتخاب شوید که مینمایش داده می

 کلیک کنید. Nextکنید. بر روی 
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 کلیک کنید. Nextدر این قسمت بر روی 

از ویندوز  Imageکار ایجاد  Nextبعد از کلیک بر روی 

شود و تا چند دقیقه زمان خواهد شروع می 2102سرور 

 برد.

 

 

نوبت به نصب  Image Install ایجادبعد از 

Boot Image رسد برای این کار به مانند می

کلیک  Boot imageشکل روبرو بر روی 

را  Add Boot imagesراست کنید و گزینه 

 انتخاب کنید.

 

مربوط به  Boot.wimدر این صفحه باید آدرس 

 Nextرا وارد کنید، بر روی  موردنظرویندوز 

 کلیک کنید.
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ود خ موردنظرتوانید نام وتوضیحات در این قسمت می

 را وارد کنید.

 کلیک کنید. Nextبر روی  

 

 

 

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 کلیک کنید. Finishبرروی  imageبعد از ایجاد 

 

 

 

 

بر روی سرور  موردنظر Imageبعد از ایجاد هر دو 

گزینه  All Tasksاصلی کلیک راست کنید و از قسمت 

Start فعال شود موردنظرتا سرویس  را انتخاب کنید. 
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کردیم بر روی نام سرور کلیک  Startبعد از اینکه سرویس را 

 کنیم.را انتخاب می Propertiesکنیم و گزینه راست می

 

 

 

شوید و گزینه  PXE Responseدر این صفحه وارد تب 

Respond to all Client Computer  را انتخاب کنید تا

 DHCPشوند از طریق سرویس ها زمانی که روشن میکالینت

متصل شوند و ویندوز را  Deploymentبتوانند به سرویس 

 اجرا کنند.

 

 

 DHCPبعد از اتمام کار به سرویس 

به قسمت  اگر اندازیم،نگاهی می

Scope Options  ،مراجعه کنید

ایجاد  PXEClient با نام گزینه ای را

شده است که مربوط به سرویس 

Deployment باشد.می 

 DHCP ،Active Directoryحتماً باید سرویس  Deploymentاستفاده از قابلیت سرویس  برای نکته مهم:

 .انجام شده استن کار قبل از آن این کتاب ایکنید که در را قبل از آن نصب  DNSو 
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یک ماشین مجازی ایجاد کنیم که از طریق شبکه ویندوز آن را  Hyper-Vاز طریق سرویس خواهیم، حاال می

 نصب کنیم.

در درس قبلی نحوه ایجاد ماشین مجازی در 

را با هم بررسی کردیم، بعد  Hyper-Vسرویس 

از ایجاد ماشین مجازی به مانند شکل روبرو بر 

 Settingsروی آن کلیک راست کنید و گزینه 

 را انتخاب کنید.

 

 

 Addدر این صفحه از سمت چپ اولین گزینه یعنی 

Hardware  موردنظررا انتخاب کنید و در لیست 

را انتخاب  Legacy Network Adapterگزینه 

 ظرموردنکلیک کنید تا کارت شبکه  Addو بر روی 

را  DHCPکه مخصوص این کار است و سرویس 

 کند ایجاد شود، توجه داشته باشید اینپشتیبانی می

و  قرار دارد 1بر روی ویندوز  Hyper-Vسرویس 

بر روی ویندوز سرور این  Hyper-Vسرویس 

ز و نیاگزینه را به صورت پیش فرض در خود دارد 

کلیک کنیدو  okبه اضافه کردن آن نیست، بر روی 

ای را بر موردنظربه مانند شکل روبرو کارت شبکه 

انتخاب کنید، توجه داشته  Legancyکارت شبکه 

باید به سرور متصل  موردنظرباشید کارت شبکه 

 باشد.
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بعد ورود به ماشین مجازی آن را روشن 

کنیم، زمانی که ماشین مجازی می

 DHCPرا روشن کنید سرویس  نظرمورد

شود و از طریق کارت شبکه فعال می

مربوط به سرویس  PXE موردنظر

Deployment کند و با را پیدا می

توانید به می F12کلیک بر روی کلید 

قسمت نصب ویندوز بروید و ویندوز 

 خود را از طریق شبکه نصب کنید.

 

کنید سیستم از همانطور که مشاهده می

طریق شبکه در حال دریافت فایل از 

 باشد.می 192.168.10.30سرور 

را  Networkشوید و  Bootباید وارد منوی  DHCPنکته: در سیستم های واقعی برای متصل شدن به سرویس 

 تا بتوانید به شبکه متصل شوید. انتخاب کنید

 

کنید پنجره ن شکل مشاهده میهمانطور که در ای

دهد این ویندوز ظاهر شده است که نشان مینصب 

 Windows Deploymentویندوز ازطریق 

Services  فعال شده است برای ادامه بر روی

Next .کلیک کنید 

 

http://3isco.ir/


MCSE 2012 _ Farshid babajani _ 3isco.ir 

196 
 

 

در این قسمت، باید نام کاربری و رمز عبور مدیر شبکه را وارد کنیم، 

 کلیک کنید. okیعنی مدیر سرور اصلی و بعد بر روی 

 

 

 

ورژنی که برای نصب  3ه بین در این صفح

ویندوز وجود داشت، فقط یک ورژن آن در 

دسترس است به این دلیل که قبالً در هنگام 

در سرویس  Install Imageتعریف 

Deployment  یک ورژن انتخاب شده

 کلیک کنید. Nextاست، بر روی 

 

 

خود را  موردنظردر این قسمت هارد دیسک 

کلیک کنید تا نصب  Nextانتخاب و بر روی 

 ویندوز آغاز شود.
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شود که بعد از نصب ویندوز این صفحه ظاهر می

خود را انتخاب و  موردنظرمنطقه جغرافیایی و زبان 

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

در این قسمت، شماره سریال ویندوز را وارد و بر 

 کلیک کنید. Nextروی 

کلیک کنید و در  I acceptدر صفحه بعد بر روی 

صفحه آخر رمز عبور دلخواه خود را برای ورود به 

 ویندوز را وارد کنید.

 نصب کنیم. موردنظربه این ترتیب توانستیم ویندوز را از طریق شبکه بر روی کالینت 

شود به صورت خودکار عضو دومین تمام کالینت هایی که به این صورت ویندوز روی آنها نصب می :نکته

به  Joinشوند و دیگر الزم نیست به خودتان زحمت بدید و بروی تک تک کالینت ها عملیات می موردنظر

 دومین را انجام دهید.

باشید  تهز از طریق شبکه شاید شما نیاز داشبعد از نصب ویندو

های مربوط به کالینت ها هم به صورت خودکار از که درایور

طریق این سرویس نصب شود، برای انجام این کار سرویس 

Deployment و از سمت چپ بر روی  را اجرا کنیدDrivers 

کلیک  Add Driver Packageکلیک راست کنید و بر روی 

 کنید.
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 موردنظردر این قسمت دو روش برای معرفی درایور 

 INFتوانید فایل که با انتخاب گزینه اول میوجود دارد 

ا ا برا به آن معرفی کنید و ی موردنظرمربوط به درایور 

ه را ب موردنظرانتخاب گزینه دوم پوشه مربوط به درایو 

 مانند شکل روبرو معرفی کنید.

 کلیک کنید. nextبر روی 

 

 

 

بعد از بررسی انجام شده در این صفحه، دو ورژن برای این 

توانید هر دو و یا یکی از آنها را یو پیدا شده است که میدرا

 انتخاب کنید.

 کلیک کنید. Nextبر روی 

ر د موردنظرکلیک کنید تا درایور  Nextبر روی  دو بار دیگر

 ثبت شود. Deploymentسرویس 

 

خود یک گروه  موردنظرتوانید برای درایو در این قسمت می

 باشد یکمی 8مثالً اگر درایو مربوط به ویندوز ایجاد کنید، 

 ایجاد کنید. Windows 8گروه با نام 

 کلیک کنید. Nextبر روی 
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 Finishرا بردارید و بر روی  موردنظردراین قسمت تیک گزینه 

 کلیک کنید.

باشد و زمانی یک کالینت اقدام با این کار درایور آماده نصب می

درایور در صورت نیاز بر روی آن به به نصب ویندوز کند این 

 صورت خودکار نصب خواهد شد.

 

 

 Windows Server update Service (WSUS:)نصب و راه اندازی سرویس 

کالینت داشته باشید و همه آنها به اینترنت متصل باشند، اگر همه این کالینت  211فرض کنید شما در شبکه خود 

االیی لماً حجم بافتد؟ خوب مست کنند چه اتفاقی برای پهنای باند شبکه میها در یک زمان بخواهند خود را آپدی

 کند.شود و از همه مهمتر هزینه افزایش پیدا میشود و کل شبکه کند میمی از پهنای باند مصرف

را  Windows Server Update Serviceیا همان  WSUSبرای حل این مشکل تیم مایکروسافت سرویس 

شود و تمام آپدیت ها را از سایت مایکروسافت برای بر روی ویندوز سرور نصب میمعرفی کرد، این سرویس 

توانند از طریق این سرویس اطالعات کند و کالینت های موجود در شبکه میتمام محصوالت آن دریافت می

 شود.خود را آپدیت کنند که نحوه تنظیم این سرویس در زیر بررسی می

سرور خود را به اینترنت متصل کنید، برای متصل کردن سرور مجازی به اینترنت به ته مهم: قبل از شروع کار نک

که لینک آن در سایت وجود دارد  Vmware 10و یا به کتاب  مراجعه کنید V-Hyperقسمت بررسی سرویس 

 مراجعه کنید.
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شوید و بر روی  Server Managerبرای شروع وارد 

Add Roles and Feature .کلیک کنید 

 

 

 

کلیک کنید تا به قسمت  Nextبر روی 

Server Roles  برسید، در این قسمت

های موجود گزینه  Roleاز لیست 

Windows Server Update 

Services و در پنجره  را انتخاب کنید

کلیک  Add Featureباز شده بر روی 

 کلیک کنید. Nextو بر روی  کنید

 

 

کلیک کنید تا به قسمت  Nextبر روی 

Content  برسید، در این قسمت باید

آدرس مناسبی را وارد کنید که درایو آن 

گیگابات فضا داشته باشد تا  6بیشتر از 

-های آپدیت زمانی که دانلود میفایل

 شوند در این آدرس قرار بگیرد.

 کلیک کنید. Nextبر روی 
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کلیک  Installدر این قسمت بر روی 

 کنید تا نصب سرویس آغاز شود.

 کنید. Restartسیستم را بعد از نصب 

 

 

 

 تا تنظیمات به درستی و قبل از اجرای آن حتماً سرور را به اینترنت متصل کنید WSUSبعد از نصب سرویس 

 انجام شود، اگر اینترنت فعال نباشد این کار امکان پذیر نیست.

را وارد کنید و در گزینه های موجود بر  wsusشوید و کلمه  Serach وارد

 کنید.کلیک  Windows Server Update Serviceروی 

 

 

 

در هنگام نصب در این قسمت آدرسی که قبالً 

که  کنیدرا مشاهده می ایمسرویس وارد کرده

را تغییر بدهید، بر  موردنظرتوانید آدرس می

 کلیک کنید. و بعد از ایجاد Runروی 
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کلیک  Closeبعد از اینکه در قسمت قبل بر روی 

رای شود که بکردین پنجره روبرو برای شما باز می

 کلیک کنید. Nextتنظیم سرویس بر روی 

 

 

 

در این قسمت هم توضیحاتی در مورد نحوه 

ر ب آن را مطالعه و دهد کهآپدیت شدن به شما می

 کلیک کنید. Nextروی 

 

 

 

 

در این قسمت با انتخاب گزینه اول سرور شما به 

صورت مستقیم از طریق اینترنت با سرور 

شود، ولی اگر و یا هماهنگ می Synمایکروسافت 

خواهید به آن متصل سرور دیگری دارید که می

شوید باید گزینه دوم را فعال و آدرس سرور 

 ید.را به همراه پورت آن وارد کن موردنظر
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خاصی استفاده  Proxyدر این قسمت اگر از سرور 

توانید آدرس آن را با فعال کردن گزینه کنید میمی

Use a Proxy… .وارد کنید 

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

 Upstreamدر این قسمت برای اینکه به سرور 

مایکروسافت متصل بشویم حتماً باید به اینترنت 

-متصل باشیم وگرنه اجازه ادامه کار را به شما نمی

کلیک کنید تا  Start Connectingدهد. بر روی 

 عملیات آغاز شود.

 

 

با موفقیت به سرور مایکروسافت در این قسمت 

کلیک  Nextایم، برای ادامه کار بر روی متصل شده

 کنید.
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خود را انتخاب کنید  موردنظردر این قسمت زبان 

ت دریاف موردنظربه زبان  موردنظرتا آپدیت های 

 شود.

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

به این قسمت توجه کنید، شما باید بسته به نیاز 

خود را از  موردنظرسازمان خود محصوالت 

لیست انتخاب کنید، مثالً اگر کالینت های شبکه 

برند، باید در این قسمت بهره می 8شما از ویندوز 

را انتخاب کنید و یا مثالً تیک  8تیک ویندوز 

 .را انتخاب کنید 1 ویندوز

 کلیک کنید. nextبر روی 

 

در این قسمت نوع آپدیت خود را انتخاب کنید 

خواهید درایور های ویندور خود را مثالً اگر می

 را انتخاب کنید. Driversآپدیت کنید گزینه 

را  Critical Updatesدر این قسمت گزینه 

 کلیک کنید. Nextانتخاب کنید و بر روی 
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-در این قسمت باید مشخص کنید که آیا می

به  Synchronizeخواهید همسان سازی یا 

ول گزینه ا صورت دستی انجام شود که با انتخاب

این کارامکان پذیر است ویا با انتخاب گزینه دوم 

انجام  شدهمشخصبه صورت اتوماتیک در زمان 

کلیک  Nextشود. گزینه اول را انتخاب و بر روی 

 کنید.

 Begin initialدر این صفحه با انتخاب گزینه 

Synchronize  کار همسانسازی سرور اصلی با

سرور مایکروسافت برای دریافت آپدیت بعد از 

 بست این پنجره آغاز خواد شد.

 کلیک کنید. Finishبر روی  

 

 

اجرا شده  wsusدر این صفحه سرویس 

 است و اگر به وسط صفحه نگاه کنید کار

Synchronize  به صورت اتوماتیک آغاز

 315و در باالی آن تعداد  شده است

Security Update  تا  12وCertical 

Updates .دریافت کرده است 
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مربوط به  Approvedبرروی  Synchronizeبعد از اتمام 

Certical Updates .کلیک کنید 

 

در این قسمت آپدیت ها مربوط به قسمت 

Certical Updates کنید، را مشاهده می

دانلود شوند همه برای این که این آپدیت ها 

و از سمت راست بر روی  آنها را انتخاب کنید

Approve .کلیک کنید 

 

 

 

در این قسمت باید بر روی هر یک از گزینه 

عد باز شود و ب موردنظرها کلیک کنید تا منوی 

را انتخاب  Approved for installگزینه 

توجه داشته باشید قبل از این کار باید  کنید.

ت فبرای دریاها تنظیمات مربوط به کالینت 

 آپدیت را انجام دهیم.

ها بتوانند آپدیت را دریافت کنند الزم نیست وارد هر کالینت بشویم و تنظیمات مربوط  برای اینکه تمام کالینت

 Groupو  wsusبه آن را جداگانه انجام دهیم، فقط کافی است که وارد سرور اصلی بشویم و از طریق سرویس 

Policy ستفاده ا موردنظراز آپدیت  موردنظرهای عضو شبکه ن را انجام دهیم تا تمام کالینتتنظیمات مربوط به آ

 کنند.
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برای شروع کار در سرویس 

wsus  از سمت چپ بر روی

Options  کلیک کنید و در

صفحه باز شده بر روی 

Computers  کلیک کنید تا

 شکل زیر ظاهر شود.

 

 

 

 

 

 Use Group Policy orگزینه در این صفحه 

registry settistry on computers  را انتخاب

 کلیک کنید. okکنید و بر روی 
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 Groupشوید و به مانند شکل روبرو  Searchبعد از انجام کار باال وارد 

Policy Management .را انتخاب کنید 

 

 

 

 

در این قسمت از سمت چپ بر روی 

Default Domain Poolicy  کلیک

 را انتخاب کنید. Editراست کنید و گزینه 

 

 

 

 

 

در این صفحه از سمت چپ اول 

Administrative Templates..  را

 Windowsانتخاب و بعد 

Components  را انتخاب کنید و در

 Windowsلیست باز شده وارد 

Update .شوید 
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در این قسمت بر روی گزینه 

Configure Automatic 

Update ل تا شک دو بار کلیک کنید

 بعد ظاهر شود.

 

 

 

را انتخاب کنید و در  Enabledدر این صفحه گزینه 

 Configure automatic updatingقسمت 

گزینه سوم را انتخاب کنید تا آپدیت به صورت 

انتخاب  توانید بااتوماتیک دانلود و نصب شود البته می

 کنید.گزینه دوم برای آن زمان بندی هم تعریف 

 کنید. okبر روی 

 

 

 Specifies intranetبعد انجام کار باال دوباره در همان صفحه بر روی 

Microsoft… .دو بار کلیک کنید 
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در این قسمت باید آدرس سرور داخلی خود را به 

ین ها بتوانند از طریق اها اعالم کنیم تا کالینت کالینت

آدرس آپدیت خود را دریافت کنند، برای این کار بر 

کلیک کنیدو در دو قسمت  enableروی 

 آدرس زیر را وارد کنید: شدهمشخص

http://server-1.srv-1.com:8530 

نام سرور خود  Server-1در این آدرس باید به جای 

را  نام دومین خود Srv-1.comرا وارد کنیدو به جای 

 WSUSهم برای سرویس  8530وارد کنید و پورت 

 کلیک کنید. okباشد. بعد از این کار بر روی ثابت می

بدون نیاز به  Group Plicyرا اجرا کنید تا  gpupdate /forceشوید و دستور  CMDبعد از اتمام کار وارد 

Restart آپدیت شود. 

از قسمت شویم و  WSUSبعد از انجام عملیات باال باید وارد سرویس 

To do یکی از آپدیت ها را انتخاب کنید 

 

 

در این قسمت به مانند قبل باید آپدیت هایی که 

از سایت مایکروسافت دریافت شده را انتخاب 

 کلیک کنید. Approveکنید و بعد بر روی 
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در این قسمت به مانند شکل بر روی هر یک از 

ود، باز ش موردنظرقسمت ها کلیک کنید تا منوی 

را  Approved For installدر این منو گزینه 

 انتخاب کنید.

 کلیک کنید. okبر روی 

همانطور که در این قسمت مشاهده 

از سرور  موردنظرکنید آپدیت های می

مایکروسافت دانلود شده و درون 

کامپیوتر سرور قرار گرفته و کالینت ها 

ن توانند ایبا استفاده از آدرس سرور می

 یت ها را دریافت کنند.آپد

 

 :Monitoringهای کار با سرویس

گرفته  Cpuتوانیم بر روی تمام اجزای سرور خود از هایی وجود دارد که میها و ابزاردر ویندوز سرور سرویس

 Eventو  Performance Monitorهایی مانند تا ارتباط اینترنت، نظارت کامل داشته باشیم، سرویس

Viewer  وجود دارد که با سرویسEvent Viewer های قبلی کتاب کار کردیم که در تا حدودی در قسمت

 شویم.اینجا هم با این سرویس بیشتر آشنا می

کنیم، این سرویس به صورت پیش فرض بر روی را بررسی می Performance Monitorدر ابتدا سرویس 

شوید و  Searchاجرای این سرویس به مانند قبل وارد و نیاز به نصب نیست، برای  ویندوز سرور نصب است

 و بعد اجرا کنید. را وارد کنید. Performance Monitorکلمه 
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همانطور که در شکل زیر مشاهده 

کنید سرویس می

Performance Monitor 
اجرا شده است، اگر از سمت چپ 

 Performanceبر روی 

Monitor  کلیک کنید، یک

 Processorشمارنده مربوط به 

Time کنید که نشان را مشاهده می

 باشد.می CPUدهنده کارکرد 

 

 

خواهیم یک سمت میدر این ق 

شمارنده جدید به لیست اضافه کنیم 

تا نحوه کارکرد آن را بررسی کنیم، 

برای این کار به مانند شکل روبرو در 

کلیک راست  شدهمشخصقسمت 

را  Add Countersکنید و گزینه 

ر وار ابزار باال بن و یا از انتخاب کنید

 کلیک کنید. +روی آیکون 

ه توانیم بشمارنده های مختلفی را می

 این لیست اضافه کنیم.
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نده های تمام شمار در این قسمت لیست

 کنید.موجود رامشاهده می

 Processorمثالً در این شکل شمارنده 

خود دارای زیر مجموعه و یا ریز 

تواند کل باشد که میاطالعات می

 مجموعه و یا یکی از آنها را انتخاب کنید.

 Localتوجه داشته باشید در باالی شکل 

Computer  نوشته که نشان دهنده این

است که این شمارنده ها مربوط به این 

Computer توانید با کلیک بر روی باشد که میمیBrowse یست اضافه کنید و اطالعات کامپیوتر دیگر را به ل

 و شمارنده های آن را مورد بررسی قرار دهید.

 

 Resourceسرویس دیگری با نام 

Monitor توانی وجود دارد که می

آن را اجرا کنید،  Serachاز طریق 

این سرویس به صورت خالصه شده 

 Ram ،Hardکارکرد پردازنده، 

کند، در این شبکه را مانیتور می

-ها و سرویسافزارمسرویس تمام نر

ر کنند داستفاده میهایی که از منابع 

این سرویس لیست شده است که کار 

مانیتورینگ سرور را آسان کرده 

 است.
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 :Web Server (IIS)کار با 

بتوانیم وب سایت های خود را  تا ندوز سرور راه اندازی کنیمخواهیم وب سرور را روی ویدر این بخش می

به صورت  iiSاجرا کنیم، البته با نصب سرویس هایی قبلی که با هم بررسی کردیم سرویس  2102روی سرور 

کار روی سرور نصب شده است، ولی در این قسمت از اول این سرویس را بررسی خواهیم کرد و از نصب خود

د. توجه داشته باشید به همراه این سرویس سرویس آغاز خواهیم کر Web Serverو یا همان  IISسرویس 

DNS ایم در این قسمت بررسی خواهد شد، چون این سرویس کامالً با سرویس که قبالً بررسی کردهDNS در 

 ارتباط است.

شوید و بر  Server Managerبرای شروع وارد 

 کلیک کنید. Add Roles and Featuresروی 

 

 

کلیک کنید تا به  Nextبر روی 

 Serverشکل روبرو یعنی قسمت 

Roles  برسید، در این قسمت بین

 Webهای موجود گزینه گزینه

Servers (IIS) و  را انتخاب کنید

 Addدر پنجره باز شده بر روی 

Features .کلیک کنید 

کلیک کنید تا به  Nextبر روی 

 شکل بعد برسیم.
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کلیک کنید تا به صفحه  Nextبر روی 

برسید در این صفحه تیک  موردنظر

 Installرا زده و بر روی  موردنظرگزینه 

 کلیک کنید.

 

 

 

ت، کند و قابل اجرا اسرا نصب کردید، باید تست کنیم که سرویس به درستی کار می iiSبعد از این که سرویس 

 را اجرا کنید. Http://localhostرا اجرا کرده و آدرس  Internet Explorerبرای این کار 

به درستی در  IISاست که سرویس  شدهمشخصکنید با اجرای آدرس باال همانطور که در شکل زیر مشاهده می

 باشد.حال کار می
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های خود ایجاد رای شروع باید یک پوشه در یکی از درایوب

های مربوط به وب سایت خود را در آن قرار دهیم،  و فایل

را  Index.htmlبا نام  HTMLبرای شروع فعالً یک فایل 

بعد از  کنیم.ایجاد می Cدر درایو  3isco.irای با نام در پوشه

های الزم را برای دسترسی این کار باید یک سری مجوز

ی اانجام دهیم، بر موردنظرکاربران عضو دومین به وب سایت 

یک کل موردنظراین کار به مانند شکل روبرو بر روی پوشه 

 را انتخاب کنید. Propertiesراست کنید و 

 

 Editشوید و برای شروع کار بر روی  Securityدر این قسمت، وارد تب 

 کلیک کنید تا شکل بعد ظاهر شود.

 

 

 

 

در این قسمت باید گروه برای دسترسی همه کاربران عضو دومین به وب 

را  موردنظرمجوز دسترسی به پوشه  IIS_IUSRS، به گروه موردنظرسایت 

شند بافرض عضو این گروه میبدهیم، چون تمام کاربران به صورت پیش

 کلیک کنید. Addبرا این کار بر روی 
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را وارد کنید و بعد بر روی  IISدر این قسمت اگر کلمه 

Check Names  کلیک کنید گروهIIS IUSRS  به

شود، بعد از این کار صورت خودکار به لیست اضافه می

 کلیک کنید. Okبر روی 

 

در لیست، بر روی آن کلیک  موردنظربعد از اضافه شدن گروه 

 موردنظرهای های آن مشخص شود، در مجوزتا مجوز کنید

تا کاربران فقط بتوانند  را انتخاب کنید Readفقط گزینه 

 را اجرا کنند. موردنظرسایت 

 کلیک کنید. okبر روی 

 

 

 

 

 IISشوید و کلمه  Searchوارد  انجام عملیات قبلبعد از 

 Internetرا وارد کنید و در گزینه های موجود بر روی 

Information Services .کلیک کنید 
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روبرو مشاهده همانطور که در شکل 

به صورت کامل  IISکنید، سرویس می

اجرا شده است، برای شروع کار باید 

ایجاد  Application Poolیک 

به یک  Application Poolکنیم، 

شود که چندین گفته می محوطه ای

سایت در آن قرار دارند و در کنار هم 

کنند، اگر دو سایت در دو کار می

Pool یاتوانند با هم ارتباط برقرار کنند، برارتباطی با هم نخواهند داشت و نمی مختلف قرار داشته باشند، هیچ 

را انتخاب  Add Application Poolکلیک کنید و گزینه  Application Poolsشروع از سمت چپ بر روی 

و در قسمت  نام دلخواه خود را وارد کنید Nameاین شکل در قسمت  در کنید.

Managed Pipeline Mode باشد حتماً گزینه که مهمترین بخش می

Classic .و اگر تیک گزینه آخر را انتخاب کنید این  را انتخاب کنیدPool  بعد

 شود.می Startکنید و از ایجاد شروع به کار می

 

وارد  Application Poolبعد از ایجاد 

شویم و به مانند شکل می Siteبخش 

فرض با نام روبرو وب سایت پیش

Default Web Site  وجود دارد که در

 کنیم، بر رویآن را حذف می این قسمت

 Removeآن کلیک راست کنید و گزینه 

 کلیک کنید. Yesرا انتخاب و بر روی 
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مجدداً  Siteفرض بر روی بعد از حذف سایت پیش

کلیک  Add Websiteکلیک راست کنید و بر روی 

 کنید تا شکل بعد ظاهر شود.

 

 

 

 شدهمشخصهای در این شکل به ترتیب شماره

 کنیم:قسمت های مختلف را بررسی می

در این قسمت شما باید نام دلخواه وب  -0

 سایت خود را وارد کنید.

که بسیار  Application Poolدر قسمت  -2

 Applicationباشد شما باید مهم می

Pool  3که قبالً با نامisco.ir  ایجاد کردیم

 انتخاب کنید. Selectرا با کلیک بر روی 

باید آدرس  Physical Pathدر قسمت  -0

خودتون مشخص کنید، این آدرس را قبالً ایجاد  موردنظرفیزکی وب سایت خود را در شبکه و یا درایو 

 کردیم و دسترسی های مشخص را به آن تخصیص دادیم.

 11اره پورت را بر روی آدرس سرور را انتخاب کنیدو شم و httpشما باید نوع  3در قسمت شماره  -3

 باشد.می IISفرض برای سرویس که این شماره پیش قرار دهید

باید آدرس وب سایت خود را مشخص کنیم که فعالً کاری با این قسمت  Host Nameقسمت در  -5

 کنیم.نداریم و در قسمت بعدی این موضوع را بررسی می
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 ایجاد شود. موردنظرکلیک کنید تا وب سایت  Okبعد از انجام عملیات باال بر روی 

 

کنید، ده میههمانطور که در این قسمت مشا

به درستی ایجاد شده  موردنظرسایت  بو

است، برای اجرای آن از سمت راست بر 

 Browse 192.168.1.100:80روی 

 Internet Explorerکلیک کنید و یا وارد 

 Address barشوید و آدرس باال را در 

 وارد کنید.

جرا شده به درستی ا موردنظروب سایت 

خواهیم از طریق است، خوب حاال می

وب سایت را اجرا کنیم، مثالً با وارد  ،آدرس

وب سایت  www.3isco.irکردن آدرس 

 اجرا شود. موردنظر

 

 

 موردنظرسایت شوید و وب IISوارد سرویس 

خود را انتخاب کنید و از سمت راست بر روی 

Bindings .کلیک کنید 
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کلیک  موردنظر Ip Addressدر این شکل بر روی 

کلیک کنید تا ویرایش مورد نیاز  Editکنید و بر روی 

 را انجام دهیم.

 

 

نام وب  Host nameدر این صفحه و در قسمت 

که در این قسمت آدرس  سایت خود را وارد کنید

www.3isco.ir .وارد شده است 

کلیک  okبر روی  موردنظربعد از وارد کردن اطالعات 

 کنید.

 IPتوانید از طریق آدرس نکته: بعد از این کار دیگر نمی

انطور همدسترسی داشته باشید،  موردنظربه وب سایت 

 IPکنید، با اجرای میکه در شکل روبرو مشاهده 

 ای برای نمایش ظاهر نشد.هیچ صفحه موردنظر

 

 

 Bindingsبرای حل این مشکل دوباره به قسمت 

کنید آدرس کنیم، همانطور که مشاهده میمراجعه می

ای کنید، برقبلی که ویرایش کرده بودیم را مشاهده می

 کلیک کنید. Addبر روی  حل مشکل
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باید آدرس سرور را انتخاب  Ip addressدر قسمت 

کلیک کنید، توجه کنید پورت را  okد و بر روی کنی

 تغییر ندهید.

توانید سایت خود هم می IPبعد از این کار با آدرس 

 را اجرا کنید.

خواهیم وب سایت را با آدرس خوب حاال می

www.3isco.ir  ،وارد اجرا کنیمBrowser کنیم.را اجرا می موردنظرآدرس  شویممی 

 کنیدهمانطور که در شکل روبرو مشاهده می

با پیغام خطای  موردنظربا اجرای آدرس 

This page can’t… که این  مواجه شدیم

مشکل به خاطر این است که سرور آدرس 

www.3isco.ir شناسد، همانطور را نمی

کار بررسی  DNSکه قبالً گفتیم سرویس 

دهد و باید در این را انجام می IPآدرس و 

 سرویس تعریف شود.

 DNSبرای حل این مشکل وارد سرویس 

با نام  Zoneدر این قسمت از قبل  شویم.می

3isco.ir ،باید شما  قباًل ایجاد شده است

Zone  ،برای درک این را از قبل ایجاد کنید

 DNSموضوع به بخش بررسی سرویس 
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کنیم و در صفحه کلیک می 3isco.irکنید. در ادامه برروی  مراجعه

 کنیم.را انتخاب می CNAMEباز شده کلیک راست کرده و گزینه 

را وارد  wwwکلمه  Alias Nameدر این صفحه و در قسمت 

آدرس  Fully Qualifiedکنید که همزمان در قسمت 

www.3isco.ir در قسمت شودبه صورت خودکار درج می ،

Host  بر رویBrowse  کلیک کنید و در صفحه باز شده وارد

شوید و کامپیوتر سرور را انتخاب کنید این کار  3isco.irدومین 

 www.3isco.irبه این منظور است که کاربر بعد از اجرای آدرس 

 کلیک کنید. okبه کدام کامپیوتر هدایت شود. بر روی 

 

همانطور که در این قسمت 

کنید، بعد از انجام مشاهده می

در سرویس  موردنظرات تنظیم

DNS  از طریق  موردنظرسایت

 اجرا شده است. DNSسرویس 

را  IISتا این قسمت سرویس 

فعال و توانستیم سایت خود را 

و آدرس  IPاندازی و از طریق راه

 اجرا کنیم.

 شویم.آشنا می IISبرای کار با سرویس  Powershellدر ادامه با یک سری دستورات 
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 :IISدر سرویس  PowerShellاستفاده از دستورات 

یک وب سایت را به  PowerShellخواهیم از طریق دستورات  در این قسمت می

بر روی آیکون  Taskbarصورت کامل ایجاد کنیم، برای این کار روی نوار 

PowerShell  کلیک راست کنید و گزینهRun ISE as Administrator  را

 انتخاب کنید.

با نام وب سایت جدید  Poolبرای شروع، اول یک 

 کنیم:خود از طریق دستور زیر ایجاد می

New-WebAppPool -Name test.com 

برای ایجاد  New-WebAppPoolدر دستور باال 

Pool رود و بعد از آن با دستور به کار می–name 

خود را وارد کنید که در ایجاد  AppPoolباید نام 

Test.com .وارد شده است 

 

 

 

شویم و به  IISاگر وارد سرویس 

 Application Poolsقسمت 

مراجعه کنید، مشاهده خواهید کرد که 

Pool با نام  موردنظرTest.com 

 ایجاد شده است.
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شویم و از می PowerShellدوباره وارد باید وب سایت خود را ایجاد کنیم، برای این کار  Poolبعد از ایجاد 

 کنیم:زیر استفاده می اتدستور

New-Website -Name test.com -Port 8088 -IPAddress 192.168.1.100 -HostHeader 

www.test.com -ApplicationPool test.com -PhysicalPath C:\test.com 

شود، این دستورات را با هم بررسی ایجاد می Test.comبا استفاده از دستورات باال یک وب سایت با نام 

رود، کنیم این دستور برای ایجاد یک وب سایت جدید به کار میشروع می New-Websiteکنیم، با دستور می

تنظیمات مربوط به ایجاد سایت جدید بعد از این دستور تمام دستورات بعدی زیر مجموعه این دستور و یا 

برای وارد شده است. دستور بعدی  test.comکه در اینجا  کنیمنام سایت را وارد می Nameباشد، با دستور می

را  3isco.irکه وب سایت  باشد که اگر یادتان باشد در قسمت قبلمربوط به این وب سایت می Portتعریف 

و در کل این پورت اشغال شده است،  به آن نسبت داده شده است 11ت ایجاد کردیم به صورت پیشفرض پور

، در ادامه با دستور استفاده کردیم 8088برای همین باید یک پورت جدید ایجاد کنیم که در این دستور از پورت 

IP Address  باید آدرسIP با دستور شود را وارد کنیمسروری که این وب سایت روی آن فعال می ،

HostHeader  باید آدرس وب سایت خود را وارد کنیم که در این دستورwww.test.com  ،وارد شده است

یم. و در آخر باید آدرس ایم معرفی کنایجاد کرده test.comرا که قبال با نام  ApplicationPoolدر ادامه باید 

ا وارد کنید. نکته مهم در این قسمت در آن قسمت قرار دارد ر موردنظرهای سایت خود را که فایل فیزیکی وب

دادیم به این پوشه هم  Readمجوز  IIS_IUSRSبه گروه  3isco.irاین است که به مانند قبل که بر روی پوشه 

 همین مجوز را بدهید.

همانطور که در شکل روبرو 

کنید، دستور باال مشاهده می

در این قسمت به صورت 

صحیح اجرا شده و نتیجه 

ت پائینی آن را در قسم

 کنید.شکل مشاهده می
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شوید و آدرس  Internet Explorerباشد، اگر وارد بعد از اجرای دستورات باال نوبت به اجرای سایت می

مواجع خواهید شد، این موضوع به خاطر این است که هنوز آدرس  Errorسایت را وارد کنید مشخصاً با 

www.test.com  توسط سرویسDNS  قابل شناسایی نیست، پس باید در سرویسDNS  یکZone  با نام

test.com .ایجاد کنیم و تنظیمات آن را انجام دهیم 

 

 Lookup قسمتشوید و در  DNSوارد سرویس 

Zone Forward  کلیک راست کرده و گزینه

New Zone .را انتخاب کنید 

کلیک کنید تا  Nextدرصفحه باز شده بر روی 

 شکل بعد ظاهر شود.

 

 

 

 

را  Primary Zoneدر این صفحه گزینه 

باشد و اصلی می Zoneانتخاب کنید، چون 

 باشد.دیگری نمی Zoneزیر مجموعه 

 کلیک کنید.. Nextبر روی 
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در این قسمت، گزینه دوم را انتخاب و بر روی 

Next ..کلیک کنید 

 

 

 

 

خود را وارد کنید که  Zoneدر این صفحه باید نام 

 وارد شده است. Test.comدر اینجا 

 کلیک کنید..... Nextبر روی  

 

 

 

در این قسمت گزینه اول را انتخاب کنید و بر روی 

Next .کلیک کنید 

کلیک کنید تا  Finishدر صفحه بعد هم بر روی 

Zone با نام  موردنظرTest.com .ایجاد شود 

 

 

http://3isco.ir/


MCSE 2012 _ Farshid babajani _ 3isco.ir 

228 
 

 

از سمت  موردنظر Zoneبعد از ایجاد 

چپ به مانند شکل روبرو بر روی آن 

کلیک کنید و در صفحه باز شده کلیک 

 Newراست کنید و گزینه 

Alias(CNAME)  را انتخاب کنید تا نام

www  را قبل از نامTest.com  وارد

 کنیم.

 Newدر صفحه 

Resource Record  باید

 Alias nameدر قسمت 

را وارد کنید و  WWWنام 

 Browseبا کلیک بر روی 

شود که شکل آن ظاهر می

باید وارد دومین اصلی شوید 

و سرور اصلی که وب سایت 

خاب تروی آن قرار دارد را ان

 کنید.

کنید، نام سرور اصلی انتخاب شده همانطور که در این قسمت مشاهده می

ایجاد  وردنظرم Cnameکلیک کنید تا  okاست، بعد از این کار بر روی 

 شود.

 را اجرا کنید. www.test.comتوانید آدرس بعد از این کار می
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کنید، با اجرای همانطور که مشاهده می

 آدرس

http://www.test.com:8088 

اجرا شده  موردنظرصفحه اول سایت 

 است. به همین سادگی...

 

 

ی ای را باید به عنوان صفحه اصلچه صفحهشود که متوجه می موردنظرخوب شاید بگوئید که چگونه وب سایت 

کمی بحث کردیم، برای روشن تر شدن این  IISخود انتخاب کند، درباره این موضوع در اوایل بررسی سرویس 

و در صفحه باز  کنیمهای ایجاد شده کلیک میشویم و بر روی یکی از وب سایتمی IISموضوع وارد سرویس 

 کنیم.کلیک می Default Documentشده به مانند شکل زیر بر روی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3isco.ir/


MCSE 2012 _ Farshid babajani _ 3isco.ir 

230 
 

های مختلف فایل با اسم در این قسمت چند نوع

وجود دارد، اگر توجه کرده باشید فایل صفحه اول 

بود که در این  Index.htmlها ما برای وی سایت

صفحه هم این گزینه وجود دارد یعنی اگر این 

 اجراهای ما گزینه را حذف کنیم، دیگر وب سایت

توانید با کلیک نخواهد شد، در این قسمت هم می

یک نام مشخص با پسوند آن ایجاد  Addبر روی 

 کنید.

 

 :SSLدسترسی به سایت از طریق پروتکل 

باشد که می SSLیکی از راه های امن کردن سایت ها در سرور ها استفاده از پروتکل محبوب و دوست داشتنی 

شناسید که سایت هایی مانند گوکل، فیس بوک و دیگر سایت ها از این می HTTPSشما آن را در اینترنت با نام 

 کنند.پروتکل استفاده می

کنیم. شما میتوانید نام این سرویس را در را اجرا می IISشویم و سرویس برای شروع کار وارد سرور اصلی می

Search  اجرا کنید.دست پیدا کنید و آن را  موردنظروارد کنید تا به سرویس 

در این صفحه بر روی سرور خود کلیک 

کنیم و در سمت راست بر روی گزینه می

Server Certificates دو بار کلیک می-

 کنیم تا اجرا شود.
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 Createدر این قسمت بر روی 

Self-Signed Certificates 
 کلیک کنید تا شکل بعد ظاهر شود.

 

 

 

 

خود را وارد و بر روی  موردنظردر این قسمت نام 

ok .کلیک کنید 

 

 

 

 

 

بر روی آن  موردنظر Certificatesبعد از ایجاد 

 دو بار کلیک کنید تا اجرا شود.
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 Copy To Fileرویم و بر روی می Detailsدر این قسمت به تب 

 کنیم.کلیک می

 

 

 

 

 

 کلیک کنید. nextدراین صفحه بر روی 

 

 

 

 

 

 Nextدر این صفحه گزینه دوم را انتخاب کنید و بر روی 

 Private Keyکلیک کنید، گزینه اول برای ذخیره سازی 

 هستش که فعال کاربردی برای ما ندارد.
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باشد که باید ذخیره این قسمت مربوط به نوع فایل می

روی  کنیم و برکنیم، برای این کار گزینه اول را انتخاب می

Next کنیم.کلیک می 

 

 

 

در این قسمت آدرس محل ذخیره سازی این فایل را 

 کنیم.کلیک می Nextکنیم و بر روی مشخص می

 

 

 

 

 

 کلیک کنید. Finishدر این قسمت هم بر روی 

را ایجاد و در محل  Certificateخوب تا اینجا فایل 

مناسب آن را ذخیره کردیم، حاال باید وارد سرویس 

Certificate .شویم و این فایل را به آن معرفی کنیم 
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را اجرا کنید تا کنسول مدیریتی مایکروسافت اجرا شود، بعد از اجرا به  MMCشوید و دستور  Searchوارد 

 را انتخاب کنید. Add/Remove Snap-inگزینه  Fileمانند شکل از منوی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این صفحه از لیست 

سرویس های سمت چپ 

را  Certificatesگزینه 

 Addانتخاب کنید و بر روی 

 کلیک کنید.
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را انتخاب  Computer Accountدر این قسمت گزینه 

 کلیک کنید. Nextکنید و بر روی 

 

 

 

را انتخاب و  Local Computerدر این صفحه گزینه 

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

کنید به سرویس همانطور که مشاهده می

Certificates  متصل شده ایم، برای ادامه کار

 Trusted Rootاز لیست سمت چپ گزینه 

Certification  را انتخاب و بعد بر روی

Certificates  را انتخاب کنید، بعد از انتخاب

های ویندوز را مشاهده  Certificateلیستی از 

خواهید کرد در جای خالی کلیک راست کنید و 

را  Importگزینه  All Tasksاز قسمت 

که قبالً ایجاد  Certificateو فایل  انتخاب کنید

 Certificateدر سرویس  موردنظر Certificateکنیم، با این کار کلیک می okکرده ایم را انتخاب و بر روی 

 نخواهد داد. Errorباشد و زمانی که بخواهیم از آن استفاده کنیم، به ما قابل اعتماد می
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بعد از انجام کارهای صفحات قبل وارد 

IIS از سمت چپ سایت شویم و می

خود را انتخاب و از سمت  موردنظر

-کلیک می Bindingsراست بر روی 

 کنیم.

 

 

را به لیست اضافه کنیم  httpsدر این قسمت باید پروتکل 

 کلیک کنید. Addبرای این کار بر روی 

 

که بعد  را انتخاب کنید httpsباید نوع  Typeدر قسمت 

که یک پورت پیشفرض است  330از انتخاب آن پورت 

هم  Host nameشود، در قسمت برای آن مشخص می

 SSLآدرس کامل سایت و در مهمترین بخش که قسمت 

certificate باشد باید میCertificate را از  موردنظر

 کلیک کنیم. okلیست کشویی انتخاب کنیم و بعد بر روی 

به  https://www.test.comبا آدرس  کنید و بعد از اجرای ویندوز Restartد از این کار سیستم را بع

 .مواجع شدید با من در تماس باشید Errorصورت امن وارد سایت شوید، اگر در این قسمت با 
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 ها:ها و پوشهرمزنگاری روی فایل

خود  موردنظرهای ها و پوشهامکانات مهم در سیستم عامل ویندوز ایجاد رمز نگاری روی فایلیکی دیگر از 

وانایی کنید و کاربر دیگر تاست، با استفاده از این امکان شما دسترسی به پوشه ها را محدود به کاربر خاصی می

 ورود، ویرایش و حذف آن را نخواهد داشت.

 

با نام  Cبرای شروع یک پوشه در درایو 

New کنیم و بر روی آن کلیک ایجاد می

را  Propertiesراست کرده و گزینه 

 کنیم.انتخاب می

 

 

 

 

کلیک کنید تا شکل  Advancedبر روی  Generalدر تب 

 صفحه بعد ظاهر شود.

 

 

 

 

http://3isco.ir/


MCSE 2012 _ Farshid babajani _ 3isco.ir 

238 
 

را  Encrypt contents to secure dataدر این صفحه گزینه 

 رمزنگاری آماده شود.برای  موردنظرانتخاب کنید تا پوشه 

 کلیک کنید. okبر روی 

 کلیک کنید تا شکل زیر ظاهر شود. Applyو بعد بر روی 

 

 

در این قسمت گزینه دوم را انتخاب کنید تا 

ها و رمزنگاری روی پوشه موردنظر و تمام پوشه

 های داخل آن اعمال شود.فایل

 کلیک کنید. okبر روی 

 

نگ به ر موردنظرکنید، نوشته پوشه مشاهده میهمانظور که در شکل روبرو 

 سبز درآمده است.

 

 

های داخل آن هم شدیم که تمام فایل  Newدر شکل روبرو وارد پوشه 

هر فایل شود و بر روی  Propertiesتوانید وارد البته می رمزنگاری شدند.

Advanced  کلیک کنید و در صفحه باز شده بر رویDetails  کلیک کنید

 و یک کاربر خاص را معرفی کنید.

 

http://3isco.ir/


MCSE 2012 _ Farshid babajani _ 3isco.ir 

239 
 

 :VPNنصب و پیکربندی 

VPN  یک ارتباطی بین یک سرور در مکان مشخص با یک سرور در مکان دیگر است، ارتباط این دو سرور به

پذیرد که انجام می Site To Siteو  Remote Accessبه دو صورت  VPNشود، ارتباط صورت امن انجام می

 سی خواهیم کرد.آنها را برر

باشد داریم، وارد ویندوز می 8و یک ویندوز دیگر که در اینجا ویندوز  2012برای شروع نیاز به یک سرور 

 کنیم.شویم و عملیات نصب را آغاز میسرور می

Server Manager و مانند شکل  را اجرا کنید

 Add Roles And Featuresروبرو بر روی 

 کلیک کنید.

نیاز به دو کارت شبکه  VPNتذکر مهم: برای کار با 

باشد که یکی به اینترنت و دیگری مربوط به می

 شبکه داخلی باشد.

 

کلیک کنید تا به قسمت  Nextبر روی 

Server Roles  برسید، در این صفحه

را انتخاب  Remote Accessگزینه 

 کلیک کنید. Nextکنید و بر روی 
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 Roleکلیک کنید تا به قسمت  Nextبر روی 

Services  برسید، در این قسمت چند گزینه

وجود دارد که در حال حاضر گزینه 

DirectAccess and VPN (RAS)  را

 کلیک کنید. Nextانتخاب کنید و بر روی 

 

 

را  ..Restartدر این قسمت تیک گزینه 

 کنید. کلیک Installو بر روی  انتخاب کنید

داشته باشیدکه روی سروری که وجه : تنکته

را  IP Addressشود این سرویس نصب می

و یا همان دستی وارد  Staticباید به صورت 

 کنید.

 

 

 Openبعد از نصب سرویس باید بر روی 

the Getting Started Wizard  کلیک

 کنید تا شکل بعد ظاهر شود.
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بر روی گزینه  VPNدر این صفحه، برای تظیم 

 کلیک کنید. Deploy VPN Onlyسوم یعنی 

 

 

 

 

 

در این صفحه از سمت چپ بر روی نام سرور 

 Configure andکلیک راست کنید و گزینه 

Enable Routing and Remote 

Access .را انتخاب کنید 

 

 

 

 کلیک کنید. Nextبعد از ظاهر شدن صفحه خوش آمد گویی بر روی 
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در این قسمت چندین گزینه وجود دارد که فعالً گزینه 

 کلیک کنید. Nextاول را انتخاب و بر روی 

 

 

 

 

 

انتخاب کنید و بر روی  را VPNدر این قسمت گزینه  

Next .کلیک کنید 

اگر دو کارت شبکه بر روی سرور خود  Nextبعد از 

 خواهد داد. Errorنداشته باشید به شما 

 

 

 

ای را انتخاب کند که باید کارت شبکهدر این قسمت 

سرور شما از طریق آن به اینترنت متصل است، در این 

و بر روی  کنیمرا انتخاب می Ethernet2قسمت 

Next کنیم.کلیک می 
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در این قسمت دو گزینه وجود دارد که برای تخصیص 

هایی است که از طریق به کالینت Ip addressدادن 

VPN شوند که در اینجا گزینه به سرور متصل می

From a Specifed……  را انتخاب کنیدو بر روی

Next .کلیک کنید 

 

 

تا شکل  کلیک کنید Newدر صفحه باز شده بر روی 

 IPآدرس  Rangeروبر ظاهر شود، در این قسمت باید 

باشد خود را که در رنج آدرس کارت شبکه داخلی می

 کلیک کنید. okوارد کنید و بر روی 

آدرس برای اختصاص دادن به  06در این قسمت 

 ها انتخاب شده است.کالینت

 کلیک کنید. nextبر روی 

 Nextدر این قسمت گزینه اول را انتخاب و بر روی 

 کلیک کنید.
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شود شکل روبرو ظاهر می Finishبعد از کلیک بر روی 

را  DHCPکه یکی سری توضیحات مربوط به سرویس 

کلیک کنید تا تنظیات اعمال  okکند، بر روی زد میگوش

 شود.

 

 

باید به کاربر بعد از این کار 

اجازه ارتباط از راه  موردنظر

وارد دور دهیم، برای این کار 

 Activeسرویس 

Directory Users and 

Computer شویم و بر می

 خود موردنظرروی کاربر 

کلیک راست کنید و گزینه 

Properties .را انتخاب کنید 

بعد از باز شدن صفحه وارد 

 Network Accessشوید و در قسمت  DIAL-INتب 

Permission  گزینهAllow access  را انتخاب کنیدو بر روی

ok  اه اجازه ارتباط از ر موردنظرکلیک کنید، با این کار به کاربر

 دهیم.دور با سرور خود را می
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بزنیم، برای این کار  VPNبه سرور  1 ویندورخواهیم از طریق تنظیمات در سرور اصلی، حاال میبعد از اتمام 

بر روی آیکون کارت شبکه  و شویممی 8وارد ویندوز 

 Open Network andکنیم و گزینه کلیک راست می

Sharing Center کنیم.را انتخاب می 

 

 

 Set up a Newدر این صفحه بر روی 

connection or network .کلیک کنید 

 

 

 

 

 Connect to aدر این قسمت گزینه 

workplace  را انتخاب کنید و بر روی

next .کلیک کنید 
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 Use my Internetدر این قسمت گزینه 

Connection .را انتخاب کنید 

 

 

 

 

 I’ll set upدر این قسمت گزینه دوم یعنی 

an internet connection later  را

 اب کنید.انتخ

 

 

 

 Internetدر این صفحه و در قسمت 

Address  باید آدرس سرور خود را وارد کنید

نام  Destination Nameو در قسمت 

 Createکانکشن خود را وارد کنید و بر روی 

 کلیک کنید.

 

http://3isco.ir/


MCSE 2012 _ Farshid babajani _ 3isco.ir 

247 
 

 

بعد از ایجاد کانکشن بر روی آن 

کلیک کنید تا نام کاربری و رمز 

 عبور از شما درخواست شود.

 

 

 

 

برقرار  VPNدر این قسمت باید نام کاربری و رمز عبور را وارد کنید تا 

تا ارتباط برقرار  کلیک کنید okد کردن اطالعات بر روی رشود. بعد از وا

باید  کنیدشود. توجه داشته باشید که کاربری را که در این قسمت وارد می

که این  انتخاب شده باشد Allow accessگزینه  Dial-inحتماً در تب 

 کار را در قسمت قبل انجام دادیم.

 

  

شوید و به  CMDبعد از این کار وارد 

 Ipconfigمانند شکل روبرو دستور 

/all  را وارد کنید، همانطور که مشاهده

به درستی به  VPNکنید، کانکشن می

 سرور متصل شده است.
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دوباره وارد سرور اصلی شوید و سرویس 

Routing and Remote access  را اجرا کنید

 Portو به مانند شکل از سمت چپ بر روی 

 های فعالکلیک کنید، در این قسمت تمام پورت

شود، داده می نمایش VPNفعال مربوط به و غیر

باشد، می Activeها یکی از آنها در بین این پورت

باشد که اجرا کردیم می VPNاین همان کانکشن 

 آن دو بار کلیک کنید. بر روی

 

است  موردنظر VPNاین صفحه مربوط به اطالعات کانکشن 

آن را خواهید  Resetو یا  Disconnectکه، شما توانایی 

در این قسمت وجود دارد که مدت زمان  ای همداشت، شمارنده

 دهد.اتصال کانکشن به سرور را نشان می

 

 

 

 Remoteاگر به قسمت 

Access Clients  مراجعه

های توانید کانکشنکنید، می

متصل به سرویس را مشاهده و 

 کنترل کنید.
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توانستیم  Remote Accessتا به اینجا از طریق 

و از طریق کاربران اکتیو به  ایجاد کنیم VPNیک 

بزنیم دوباره وارد سرویس  VPNسرور اصلی 

Active Directory Users and 

Computers  شوید و بر روی یکی ازکاربران

را  Propertiesخود کلیک راست کنید و گزینه 

 انتخاب کنید.

 

 

 

اگر به  ،شویممی Dial-inتب در این صفحه وارد 

توجه  Network Access Permissionقسمت 

 Control Accessای با نام ، گزینهکنید

Through NPS Network Policy  وجود دارد

که این گزینه به کنترل کاربران از طریق سرویس 

NPS  اشاره دارد که در این قسمت این گزینه را که

فرض برای تمام کاربران انتخاب به صورت پیش

را در زیر  NPSشده است را انتخاب و سرویس 

کنیم و نحوه ارتباط آن را با هم بررسی نصب می

 کنیم.می
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 :Network Policy Server کار با سرویس

کنیم، روال کار به این کنترل می VPNکاربران را برای ارتباط از طریق  Policyدر این سرویس با استفاده از 

 کنیم و بعد از آن وارد سرویسرا فعال و تنظیم می Network Policy Serverصورت است که اول سرویس 

Network Policy Server دهیم و بعد می شویم و تنظیمات را انجاممیVPN کنیم.را اجرا می 

از قبل نصب شده است، شما برای نصب  Routing and Remote Accessتذکر: در این قسمت سرویس 

 مراجعه کنید. VPNتوانید به عنوان قبلی یعنی نصب و پیکربندی آن می

شویم و در صفحه می Server Managerبرای شروع وارد 

-کلیک می Add Roles and Featuresباز شده بر روی 

 کنیم.

کلیک کنید تا به شکل زیر  Nextدر صفحه باز شده بر روی 

 برسید.

 

 

 Networkدر این صفحه باید گزینه 

Policy and Access Services  را

 انتخاب کنید.

 کلیک کنید. Nextبر روی 
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گزینه  Role Serviceدر قسمت 

Network Policy Server  را انتخاب

 کلیک کنید. Next رویر کنیدو ب

کلیک  Installدر صفحه آخر بر روی 

 نصب شود. موردنظرکنید تا سرویس 

 

 

 

 توانید به صورت سریع این سرویس را نصب کنید.زیر هم می PowerShellبا استفاده از دستور 

Install-WindowsFeature –name napas-policy-server –includemanagementtools 

شوید و این سرویس را به صورت شکل  Searchوارد  Network Policy Serverبعد از نصب سرویس 

 روبرو اجرا کنید.

 Network Policy Serverشوید و سرویس  Searchبعد از نصب سرویس وارد 

 را اجرا کنید.

 

بعد از اجرای سرویس به مانند شکل روبرو در قسمت 

NPS(Local)گزینه  موردنظر، از لیست کشویی

Radius Server for Dial-Up or VPN 

Connections  را انتخاب کنید و بعد بر روی

Configure VPN or Dial-Up .کلیک کنید 
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 Virtual Private Networkدر این صفحه گزینه دوم یعنی 

(VPN) Connections  را انتخاب کنید و یک نام به دلخواه خود

کلیک کنید تا شکل بعد را مشاهده  Nextوارد کنیدو بعد بر روی 

 کنید.

 

 

 

 Radius Serverخواهید از در این صفحه اگر در شبکه خود می

کلیک کنید و مشخصات آن را وارد  Addاستفاده کنید باید بر روی 

نید، ککنید، مثالً اگر در شبکه خود از روتر میکروتیک استفاده می

بین  Radius Serverباید یک  HotSpotبرای استفاده از سرویس 

های کاربری موجود در روتر و ویندوز راه بندازید تا بتوانید از نام

روتر میکروتیک استفاده کنید که  HotSpotویندوز برای سرویس 

 Nextاگر نیاز به این کار داشتید به من ایمیل بزنید. حاال بر روی 

 کلیک کنید.

ایی ها انتخاب کنید، پروتکلدر این صفحه باید پروتکل رمزنگاری ر

-MSو  MS-CHAPv2که در اینجا وجود دارد عبارت اند از 

CHAP  که بنا به نیاز خود یکی یا هر دو آنها را انتخاب کنید، روش

توانید با ارائه گواهینامه امنیتی به هر دیگزی هم وجود دارد که می

ط را برقرا دارند این ارتبا VPNکه نیاز به ارتباط  هایک از کالینت

کنید که برای این کار باید گزینه اول را انتخاب کنید، البته باید قبل 

روی آن ایجاد  VPNبرای سرور اصلی که  Certificateاز آن یک 

 کلیک کنید. Nextشود تعریف شده باشد. بر روی می
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در این قسمت بسته به اینکه به چه کاربر و گروهی اجازه ارتباط 

VPN دهید، با کلیک بر روی میAdd  را  موردنظرکاربر و گروه

به مانند شکل به لیست اضافه کنید که در این بخش گروه 

Domain Users که دربرگیرنده تمام کاربران عضو دومین می-

 باشد به لیست اضافه شده است.

 

 

توانید مشخص کنید که چه رنج آدرسی بتواند در این قسمت می

خود را  IPکه قبل آن باید نوع آدرس  خارج شودوارد شبکه و یا 

خواهید دسترسی مشخص کنید و اگر برای شبکه داخلی خود می

کلیک کنید و یا برای  Input Filtersایجاد کنید باید بر روی 

 کلیک کنید. Output Filtersدسترسی خارجی بر روی 

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

ای شما که مدیر شبکه یک در این صفحه اگر امنیت اطالعات بر

سازمان هستید مهم است، اندازی رمزنگاری اطالعات را مشخص 

 021بزرگتر باشد مثالً  موردنظرکنید که در این بخش هر چه عدد 

ای تر صورت بیت باشد رمزنگاری اطالعات به صورت حرفه

کلیک  Nextبر روی  موردنظرخواهد گرفت. بعد از انتخاب گزینه 

 کنید.
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 کلیک کنید. Nextدر این صفحه بر روی 

 

 

 

 

 

 Policy VPNکلیک کنید تا  Finishدر این صفحه بر روی 

 ایجاد شود. موردنظر

 

 

 

 

مراجعه کنید و از سمت چپ بر  NPSاگر دوباره به سرویس 

کلیک کنید، متوجه خواهید شد  Network Policiesروی 

خودتان ایجاد شده است، بر  موردنظربا نام  Policyکه یک 

 را انتخاب کنید. Propertiesروی آن کلیک راست کنید و 
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های مختلفی گزینه Overviewدر تب 

م، کنیوجود دارد که با هم آنها را بررسی می

را  Policy Enabledاگر تیک کنار گزینه 

غیر فعال خواهد  موردنظر Policy بردارید

توانند به سرور اصلی شد و کاربران نمی

VPN  بزنند البته یک نکته مهم هم در این

ر را غی قسمت وجود دارد که اگر این گزینه

 VPNتوانند فعال کنیم باز هم کاربران می

دیگری در  Policyبزنند، برای اینکه 

 Connection Reauestقسمت 

Policies  وجود دارد که در شکل مقابل

د بر روی آن کنید که بایآن را مشاهده می

هم کلیک راست کنید و وارد 

Properties  شود و در تب

Overview  تیک کنار گزینهPolicy 

Enable را بردارید. 

 

مقابل  Errorبزند با  VPNبخواهد  موردنظربعد از این کار زمانی که کاربر  

 مواجه خواهد شد.
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درادامه دوگزینه دسترسی وجود دارد که 

به  VPNخواهید کاربران از طریق اگر می

نه دسترسی داشته باشند گزی موردنظرشبکه 

Grant Access  را انتخاب کنید و اگر

خواهید به شبکه دسترسی داشته باشند نمی

را انتخاب کنید و  Deny accessگزینه 

در قسمت آخر هم نوع دسترسی به شکه 

 توانید مشخص کنید.را می

 

 

توانیم، یک سری می Conditionsدر تب 

تنظیمات جدید را به لیست اضافه کنیم، 

کلیک کنید و  Addبرای این کار بر روی 

خود را  موردنظراز لیست موجود گزینه 

 انتخاب کنید.

توانید بر روی مثالً می

Authentications  کلیک کنید و نوع

به  PAP or Chapجدیدی را به مانند 

شود یمکار باعث لیست اضافه کنید که این 

کاربران بتوانند از طریق این دو پروتکل هم 

 متصل شوند. VPNبه شبکه از طریق 
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تنظیمات  Constraintsدر تب 

مختلف وجود دارد که از مهمترین 

 Idle Timeoutتوان به آنها می

اشاره کرد که زمانی که یک کاربر به 

به شبکه متصل شده  VPNاز طریق 

است و در حال کار با سیستم نیست 

توانید مدت زمانی را به دقیقه می

تا ارتباط کاربر با  مشخص کنید

 Session. گزینه شبکه قطع شود

Timout  که مقدار هم وجود دارد

زمان یک ارتباط را بر حسب دقیقه 

کند، مثالً اگر یک ارتباط حساب می

 ساعت رسید قطع شود. 0به 

گزینه های  Settingsر تب د

-مختلف دیگر وجود دارد، مثالً می

توانید تنظیمات مربوط به 

RADIUS Server  ،را انجام دهید

 NAPاگراز سمت چپ بر روی 

Enforcement کلیک کنید می-

توانید مشخص کنید که کاربران در 

توانند به چه زمان و ساعتی می

 سرور دسترسی داشته باشند.
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به  NPSو به کمک سرویس  VPNتوانند از طریق تنظیماتی که در قسمت قبل انجام دادیم کاربران میبا این 

 شبکه متصل شوند.

راه دیگر برای دسترسی به سرویس 

NPS  وجود دارد که این کار از طریق

قابل  Remote Accessسرویس 

اجرا است به این صورت که سرویس 

Remote access  را به مانند شکل

کنیم و بعد بر روی روبرو اجرا می

Remote access Logging & 

Policies  کلیک راست کنید و گزینه

Launch NPS .را انتخاب کنید 

کنید سرویس همانطور که مشاهده می

NPS و اگر از  اجرا شده است

 Networkسمت چپ بر روی 

policies توانید کلیک کنید می

Policy  که با هم ایجاد قبلی را

 کردیم مشاهده کنید.

جدید بر  Policyبرای تعریف 

کلیک  Network policiesروی 

را  Newراست کنید و گزینه 

 انتخاب کنید.
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 :File Server Resource Manager (FSRM)کار با 

مدیریت این گونه ر هم قرار داده است و کار ها را در کناهای ذخیره سازی دادهسری از سرویس این سرویس یک

 .ها را آسان کرده استسرویس

را اجرا  Server Manager برای شروع کار وارد

 Add Rolesو مانند شکل روبرو بر روی  کنید

and Features .کلیک کنید 

 

 

کلیک کنید تا به قسمت  Nextبر روی 

Server Roles  برسید، در این صفحه بر اول

File and Storage…  و بعدFile and 

iSCSI…  را انتخاب کنید و در زیر مجموعه آن

 File Server Resourceگزینه 

Manager  را انتخاب کنیدو بر رویNext 

 کلیک کنید.

 

 File Serverشوید و  Searchبعد از نصب سرویس وارد 

Resource Manager  را انتخاب  موردنظررا وارد کنید و گزینه

 کنید.
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به  موردنظرکنید سرویس همانطور که مشاهده می

درستی اجرا شده است این سرویس از قسمت های 

تشکلی شد  …,Quota, Screeningمختلفی مانند 

 کنیم.است که با هم این قسمت ها را بررسی می

 

 :Quota Managementکار با 

Quota ید تا ن محدود کنباشد که از طریق آن میتوانید فضای هار دیسک را برای کاربراقابلیتی در ویندوز می

 وردنظرماگر فضای کاربر به حد نتواند بیشتر از آن، از فضای هار دیسک استفاده کند، در این سرویس کاربر 

 های مختلف به شما اخطار خواهد داد.نزدیک شود، این سرویس به روش

های خود کلیک راست کنید و گزینه شوید و بر روی یکی از درایو My Computerبرای شروع وارد 

Properties .را انتخاب کنید 

تماً باید ح موردنظرتذکر مهم: برای استفاده از این قابلیت، پارتیشن 

 باشد. NTFSاز نوع 

و برای فعال کردن این قابلیت  شوید Quotaدر این صفحه وارد تب 

انتخاب کنید. برای  Enable quota managementگزینه 

را  Limit disk Space toمحدود کردن فضای دیسک باید گزینه 

 01خود را وارد کنید که در اینجا  موردنظرانتخاب کنید و حجم 

ز تواند تا همین مقدار امیکه کاربر نمگابایت وارد شده است یعنی ای

 Set warning level toفضای دیسک استفاده کند، در قسمت 

مگابایت فضای دیسک استفاده کرد یک اخطار برای  1اگر کاربر از 

مدیر شبکه ارسال خواهد شد. دو گزینه آخر صفحه را انتخاب کنید 
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توان این فضا را به یک کاربر خاص نسبت داد، برای این برای مدیر شبکه ارسال شود، حاال چگونه می Logتا 

 یک کنید.کل Quota Entriesکار باید بر روی گزینه 

 

در این صفحه برای اینکه مقدار فضای خود را به یک 

 New Quotaکاربر نسبت دهیم باید بر روی آیکون 

 کلیک کنید.

 

 

خود را به لیست  موردنظردر این قسمت کاربر 

توانید از گزینه کنیم، برای این کار میاضافه می

Advanced  استفاده کنید، بعد از اضافه کردن

 کلیک کنید. okبر روی  موردنظرکاربر 

 

 

 موردنظررا برای کاربر  موردنظرفضای در این قسمت مقدار 

 10تواند بیش از کنیم، در این قسمت کاربر نمیمشخص می

مگابایت از فضای هارد دیسک استفاده کند، البته اگر کاربر به 

-یارسال م موردنظرمگابایت رسید یک اخطار برای کاربر  1مرز 

 شود.

بر  Propertiesرا ببندید و در صفحه  موردنظربعد از آن صفحه ، تا اطالعات ثبت شود کلیک کنید okبر روی 

 کلیک کنید. okروی 
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کلیک کردید، این  okزمانی که در صفحه قبل بر روی 

که  دهدشود که، به شما این اخطار را میصفحه ظاهر می

فعال  خواهیدرا روی درایو سیستمی می Quotaسرویس 

که این کار درستی نخواهد بود، چون بعد از اینکه بر  کنید

ای شبیه به شکل زیر را کلیک کنید صفحه okروی 

 مشاهده خواهید کرد.

این قسمت مربوط به 

Quota Entries می-

باشد که با هم کاربر خود 

را به آن اضافه کردیم، 

-همانطور که مشاهده می

هایی که از کنید سرویس

-ور استفاده میمنابع سر

و  کردند محدود شده اند

این نشان دنده این است که 

را روی  Quotaنباید 

است فعال  Cدرایو سیستم که اصوالً درایو 

ن نکته را هیچ وقت فراموش کنیم، پس ای

 نکنید.

را روی درایو  Quotaبعد از این که سرویس 

بررسی کردیم دوباره وارد سرویس  موردنظر

File Server Resource شویم و از می

را  Quota Templatesسمت چپ گزینه 
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 را انتخاب کنید. Creat Quota Templatesکلیک راست کنید و گزینه کنید و در صفحه باز شده  انتخاب

و  و یک مقدار خاص را به آن اختصاص دهیم ایجاد کنیم Quota Templateخواهیم یک در این قسمت می 

 اختصاص دهیم. موردنظربه یک درایو و یا پوشه  Quotaاز طریق 

 

نام  Template Nameدر این صفحه، در قسمت 

 Descriptionو در قسمت  دلخواه خود را وارد کنید

 Space limitتوضیحات آن را وارد کنید. در بخش 

حداکثر فضای مصرفی را وارد کنید  Limitباید در فیلد 

را انتخاب  .…,MB,GBو در جلوی آن یکی از مقادیر 

گزینه  ووارد شده است. د MB 400کنید که در اینجا 

Hard Quota  وSoft Quota  وجود دارد که در این

 را انتخاب کنید. Hard Quotaقسمت گزینه 

Hard Quota تر تواند بیشیعنی اینکه یک کاربر نمی

به  Soft Quotaاز حجم مورد استفاده کند ولی گزینه 

 دنظرموربیشتر از حجم که زمانی کاربر  این منظور است

 شود.اخطار ارسال میفقط استفاده کرد، برای شما 

 Logباید یک سری  Notification Thresholdsرا انتخاب کنید، در قسمت  Hard Quotaدر این قسمت 

ارسال  Logرسید به مدیر شبکه ایمیل داده شود و یا  %85به مجموعه اضافه کنیم که مثالً اگر حجم مصرفی به 

دایی زباشند و مدیر شبکه باید این توانایی را در اشکالشبکه بسیار مهم می Monitoringها برای شود، این روش

 کلیک کنید. Addداشته باشد، برای این کار بر روی  Logمشکالت توسط 
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شوید، در  E-mail Messageدر این صفحه وارد تب 

نوشته به این منظور است که زمانی که کاربر  85قسمتی که 

مگابایت استفاده کرد کارهای  311درصد کل فضای  85از 

-Send eزیر آن انجام بگیرد یعنی اینکه تیک گزینه 

mail…  ،را انتخاب کنید و ایمیل مدیر شبکه را وارد کنید

در  از قبل فعال شده باشد، SMTPالبته باید سرویس 

کنید که به جای عنوان ایمیل را وارد می Subjectقسمت 

Quota Thresholds  قرار خواهد گرفت،  %85مقدار

هم اطالعات مربوط به  Message bodyدر قسمت 

Quota  ،قرار دارد که به همراه ایمیل ارسال خواهد شد

 های دیگر ارسال شود بایدبرای اینکه این اطالعات به ایمیل

 کلیک کنید. Additional E-mail Headersبر روی 

 

 ,CCهای دیگر خود را در قسمت در این صفحه باید ایمیل

Bcc .وارد کنید 

 Insertجدید بر روی  Variableبرای اضافه کردن یک 

Variable .کلیک کنید 

 تا اطالعات ثبت شود. کلیک کنید okبر روی 
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 Send warningبا فعال کردن  Event Logدر تب 

to event log  و انتخابLog entry  مشخص برای

هم برای  Commandشود، تب فرستاده می Logشما 

هم برای  Reportمشخص است و تب  Scriptاجرای 

 ارسال گزارش با جزئیات مشخص به ایمیل خاص است.

 کلیک کنید. okبر روی 

 

 

 

 

کنید همانطور که در این قسمت مشاهده می

Notification به لیست اضافه شده که عدد  موردنظر

دهد که ما از قبل این موضوع را را نشان می %85آن 

 مشخص کردیم.

 Quota Templateکلیک کنید تا  okبر روی 

 ایجاد شود. موردنظر
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 Quotaاز سمت چپ بر روی  Quota Templateبعد از ایجاد 

 Create Quotaو بر روی آن کلیک راست کنید و گزینه  کلیک کنید

 را انتخاب کنید.

 

 

 

باید  Quota Pathدر این صفحه، در قسمت 

 Quotaخواهید لدری را که میفودرایو و و

که در اینجا  روی آن اجرا شود را انتخاب کنید

انتخاب شده است، در قسمت  Eدرایو 

Derive properties from this….  باید

را انتخاب کنید  Quota Templateهمان 

 که بعد از که در مرحله قبل ایجاد کرده بودیم

اطالعات آن در  New Quotaانتخاب 

نمایش داده  Summary of Quotaقسمت 

 شده است.

 Quotaکلیک کنید تا  Createبر روی 

محدود  موردنظرایجاد شود و درایو  موردنظر

 شود.

کنید همانطور که در شکل روبرو مشاهده می

قابل استفاده  مگابایت حجم 311محدود شده است و فقط  Eدرایو 

 دارد.
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 ایجاد درایو از طریق شبکه و محدود کردن کاربران آن:

های بزرگ ایجاد درایو از طریق شبکه برای تمام کاربران های استفاده از شبکه در سامانیکی از بیشترین کاربرد

ی تا فقط از حجم مشخص ایجاد کنیم و کاربران را محدود کنیمای خواهیم یک درایو شبکهاست، در این قسمت می

ای هاستفاده کنند، برای شروع باید یک پوشه در یکی از درایو

توان این کار را روی یک درایو هم سرور ایجاد کنیم البته می

 انجام داد.

-ایجاد می Quotaشویم و یک پوشه با نام می Cوارد درایو 

، ید با هر اسمی این پوشه را ایجاد کنیدتوانکنیم، البته شما می

ر  Propertiesکنیم و گزینه بر روی آن کلیک راست می

 کنیم.انتخاب می

 

 

 

را  Shareشوید و گزینه  Sharingدر این صفحه وارد تب 

 انتخاب کنیدتا شکل بعد ظاهر شود.
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به  Addدر این قسمت باید کاربر خود را با کلیک بر روی 

را به آن بدهید و بعد بر  Readلیست اضافه کنید و توانایی 

 کلیک کنید. Shareروی 

 

 

 

باال،  شدهمشخصهای بعد از انجام کار

 Active Directory Users andوارد 

Computer  شوید و بر روی کاربر

خود کلیک راست کنید و گزینه  موردنظر

Properties .را انتخاب کنید 

 

را انتخاب  Connectشوید و گزینه  Profileدر این صفحه وارد تب 

را انتخاب کنید و در جلوی آن  Zکنبد و یکی از نام های درایو را مثالً 

 آدرس زیر را وارد کنید:

\\Server-2012\Quota\%username% 

 باید نام سرور خود را وارد کنید Server-2012در این دستور به جای 

باید نام پوشه خودتان را وارد کنید، در قسمت آخر  Qoutaو به جای 

وارد کنید. بر  %username%توانید نام کاربر را وارد کنید و یا می

 کلیک کنید تا اطالعات ثبت شود. okروی 
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-یها موارد یکی از کالینت موردنظربعد از آن با کاربر 

 .کنیدشویم، این موضوع را در شکل مقابل مشاهده می

 

 

شویم درایو  My Computerاگر وارد 

کنیم، حجم این درایو را مشاهده می موردنظر

باشد ولی در سرور اصلی می Cبرابر کل درایو 

 انما باید این حجم را توسط دوست عزیزم

Quota .محدود کنیم 

 

، شوید Quotaرا اجرا کنید و وارد  File Server Resource Managerوارد سرور اصلی شوید و سرویس 

 را انتخاب کنید. Create Quotaکلیک راست کنید و گزینه  Quotaبر روی 

 

ای را بدهید که در آدرس همان پوشه Quota Pathدر قسمت 

 Deriveو در قسمت  قسمت قبل آن را محدود کردیم

Properties from this…  همانTemplate  که قبالً ایجاد

مگابایت محدود  311به  موردنظرتا پوشه  کردیم را انتخاب کنید

 شود.

 موردنظرروی پوشه  Quotaکلیک کنید تا  Createبر روی 

 فعال شود.
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-بعد از ایجاد محدودیت دوباره وارد کالینت می

-شویم و همانطور که در شکل روبرو مشاهده می

کار خود را انجام داده است و پوشه  Quotaکنید 

 محدود شده است. موردنظر

 

 کردن نوع خاصی از فایل برای کاربران:جلوگیری از کپی 

پردازیم، این سرویس می File Server Resource Managerدر این قسمت به بررسی توانایی دیگر سرویس 

مثالً  با نوع خاص دهد تا از کپی کردن یک فایلباشد که به مدیر شبکه این توانایی را میمی File Screenبا نام 

MP3, JPEG .و یا نوع دیگر جلوگیری کند 

 File Serverبرای شروع وارد سرویس 

Resource Manager و از سمت چپ  شوید

کلیک راست  File Screen Templateبر روی 

 Create File Screenکنید و گزینه 

Template .را انتخاب کنید 

خود  موردنظرنام  Template nameدر این صفحه، در قسمت 

های یکی از گزینه  Screening typeدر قسمت  و را وارد کنید

Active Screening  وPassive Screening  ،را انتخاب کنید

را انتخاب کنید، از کپی شدن فایل  Active Screeningاگر گزینه 

 Passive Screeningکند، ولی اگر گزینه جلوگیری می موردنظر

کپی خواهد شد و یک اخطار و یا  موردنظرنتخاب کنید، فایل را ا

از فایل با  Xایمیل برای مدیر شبکه ارسال خواهد شد که مثالً کاربر 

 استفاده کرده است و داخل پوشه کپی کرده است. MP3نوع 
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ی های متفاوتنگاه کنید، یک سری آیتم از قبل ایجاد شده است که هر کدام پسوند File Groupsاگر به قسمت 

است، برای اینکه یک پسوند جدید  .…,Exe,Batهای شامل نوع Executable Filesشوند، مثالً را شامل می

 لیک کنید..ک Createخودمان ایجاد کنیم در شکل صفحه قبل بر روی 

بایدنام  File Group Nameن صفحه در قسمت ودر

 File toو در قسمت  خود را وارد کنید مشخص

include در اینجا  باید نوع فایل خود را که*.exe  وارد

کلیک کنید تا  Addشده است، وارد کنید و بعد بر روی 

 لیست اضافه شود. به موردنظرپسوند 

اگر پسوند به این معنی است  File to Excludeقسمت 

فایلی را وارد کنید، یعنی اینکه با این پسوند کاری نداشته 

 باش.

 okکلیک کنید و در صفحه بعد هم بر روی  okبر روی 

 ایجاد شود. موردنظر Templateکلیک کنید تا 

 

بر روی  Templateبعد از ایجاد 

File Screen  کلیک راست کنید و

 Create File Screenگزینه 

 کلیک کنید تا شکل بعد ظاهر شود.
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مسیر پوشه  Browseدر این صفحه باید با کلیک بر روی دکمه 

آن اعمال شود را  محدودیت روی خواهید اینیا درایوی که می

 Derive properties fromانتخاب کنید، بعد از آن در قسمت 

را انتخاب کنید که در قسمت قبل ایجاد  Templateباید همان 

کلیک کنید تا محدودیت اعمال  Createکردیم، در پایان بر روی 

 شود.

 

 

 کنید، با کپیهمانطور که در شکل مقابل مشاهده می

روبرو مواجع  Errorبا  EXEکردن فایل با پسوند 

 شدیم.

ها مشاهده شده است که این روش بیشتر در دانشگاه

و .... جلوگیری  MKVو یا  Zipهای از کپی فایل

 شود.می

 

کاربردهای خاصی دارد که شما حتماً در شبکه خود از  File Server Resource Managerخوب سرویس 

 یس استفاده کنید.این سرو

 باشید. اگر درباره این سرویس سوالی داشتید، از طریق ایمیل با من در تماس
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 :Distributed File Systemیا  DFSکار با سرویس 

ا های خود رو روی هر کدام از آنها فایل کنیدکنید از چند سرور مختلف استفاده میشاید در سازمانی که کار می

Share های سرور را جداگانه وارد کنید که همین ها باید هر کدام از آدرسبرای بدست آوردن فایلکنید و می

مربوط به پوشه  Shareهای توانید فایلشما می DFSکار باعث هدر رفت زمان خواهد شد، با استفاده از سرویس 

و در سرور  کردید Shareرا  Xای با نام کنید، یعنی اینکه اگر در یک سرور پوشه Synchronizخاص را با هم 

توانید با استفاده از این سرویس این دو پوشه در دو سرور مختلف کردید، می Shareرا  Yای با نام دیگر پوشه

 دهد.شکل زیر این موضوع را نمایش میرا داخل یک پوشه قرار دهید. 

 

 

 

 

 

 

 

، روال کار به این استنصب شده  2102برای شروع کار نیاز به دو سرور داریم که بر روی آنها ویندوز سرور 

یم و یک سری دسترسی ها را کنمی Shareصورت است که اول در هر دو سرور یک پوشه را به دلخواه خود 

 .دهیمکنیم و عملیات انتقال را انجام میرا روی هر دو سرور نصب می DFSهای آن سرویس دهیم، بعد ازمی به آن

فعال شده است و  Active Directoryدر این سناریو یک سرور به عنوان سرور اصلی که روی آن سرویس 

نصب شده  Active Directoryباشد، در کل تفاوتی ندارد که حتماً سرور دیگر زیر مجموعه سرور اول می

 توان این موضوع را انجام داد.باشد، دو سرور اگر با هم شبکه شده باشند می

 

Server1 Server2

Shared File
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 3iscoشویم و یک پوشه با نام وارد سرور اول می

Shared و بعد بر روی آن کلیک  کنیمایجاد می

را انتخاب  Propertiesکنیم و گزینه راست می

 کنیم.می

 

 Advancedشوید و بر روی  Sharingدر این صفحه وارد تب 

Sharing .کلیک کنید تا شکل بعد ظاهر شود 

 

 

 

 

 

و در  خود را وارد کنید موردنظرنام  Share nameقسمت در 

 کلیک کنید. Permissionsبر روی  Commentsقسمت 
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های را انتخاب کنید و مجوز Everyoneدر این صفحه گروه 

Change  وRead  را برای آن فعال کنید، توجه داشته باشید تمام

 باشند.کاربران در شبکه عضو این گروه می

شود، دقیقاً همین کار  Share موردنظرکلیک کنید تا پوشه  okبر روی 

خود ایجاد  موردنظرای در درایو را در سرور دیگر انجام دهید و پوشه

 کنید. Shareهای الزم به مانند شکل روبرو و آن را با مجوز

 

رسد، توجه داشته باشید که نصب سرویس باید در هر دو کردن فایل نوبت به نصب سرویس می shareبعد از 

 سرور به مانند یکدیگر انجام شود.

شویم و در صفحه می Server Managerبرای شروع وارد 

-کلیک می Add Roles and Featuresباز شده بر روی 

نوی توانیم از طریق ماین کار را هم میتوجه داشته باشید  کنیم.

Manage انجام دهید. 

 

 Roleشوید و از  Server Rolesوارد قسمت 

 ..File and storageهای موجود وارد قسمت 

شوید و دو گرینه  …File and iSCSIبعد وارد 

DFS Namespaces  وDFS Replication  را

کلیک کنید تا به قسمت  Nextانتخاب و بر روی 

Configuration  که شکل آن را در صفحه بعد

 کنید برسید.مشاهده می
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وی بر ر موردنظردر این صفحه برای نصب سرویس 

install .کلیک کنید 

 

 

 

 

را به مانند شکل  DFSسرویس  Searchبعد از نصب سرویس از طریق 

 روبرو اجرا کنید.

 

 

 از موردنظربعد از اجرای سرویس 

سمت چپ بر روی 

Namespace  کلیک کنید و یا

 Newتوانید گزینه می

Namespace  را از سمت

 راست سرویس انتخاب کنید.
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در این صفحه باید نام سرور خود را وارد 

ک بر توانید با کلیدانید میکنید، اگر دقیق نمی

را پیدا  موردنظرنام سرور  Browseروی 

کلیک  Nextکنید. برای ادامه کار بر روی 

 کنید.

خود وارد  در این صفحه یک اسم به دلخواه

 کلیک کنید. Nextکنید و بر روی 

 

 

 

 

 

در این صفحه دو گزینه وجود دارد که 

 Domain-based namespaceگزینه 

را انتخاب کنید، تفاوت این گزینه با گزینه 

Stand-alone تواند این است که می

چندین سرور را هم زمان پشتیبانی کند. بر 

 کلیک کنید. Nextروی 
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در این صفحه اطالعات کامل نمایش داده 

بر  Namespaceشود و برای ایجاد می

 کلیک کنید. Createروی 

 کمی زمان خواهد برد....

بر  موردنظر Namespaceبعد از ایجاد 

 کلیک کنید. Closeروی 

 

 

جدید  Namespaceاز سمت چپ 

را انتخاب کنید و از سمت راست بر 

 کلیک کنید. New Foldrروی 

 

 

نام دلخواه خود را وارد کنید  Nameدر این صفحه، در قسمت 

شده  shareپوشه  Addو در مهمترین بخش با کلیک بر روی 

ت کنیم و به لیسرا که از قبل تنظیم کرده بودیم را انتخاب می

توجه داشته باشید در این قسمت باید پوشه های  کنیم.اضافه می

Share .شده هر دو سرور به لیست اضافه شوند 

 ایجاد شود. New Folderکلیک کنید تا  okبر روی 
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خواهید شود که آیا میدر این قسمت از شما سوال می

کنید که باید بر  Synchronizeدو سرور را با هم 

 کلیک کنید. Yesروی 

 

 

 کلیک کنید. nextدر این صفحه بر روی 

 

 

 

 

 

 

کلیک  Nextدر این قسمت بر روی 

 کنید.
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وری را در این قسمت باید از لیست کشویی سر

ور تری نسبت به سرانتخاب کنید که ارجحیت بیش

 Activeسرور  Server-2012دیگر دارد، در اینجا 

Dircetory باشد.می 

 کلیک کنید. nextبر روی 

 

 این قسمت باید توپولوژی شبکه را مشخص کنیددر 

به  خودم CCNAکه درباره توپولوژی در کتاب 

صورت کامل صحبت کردم که، در این قسمت گزینه 

Full Mesh را انتخاب و بر روی Next  کلیک

 کنید.

 

 

 هک زمانی توانید مشخص کنیددر این صفحه شما می

بین دو سرور اطالعات در حال انتقال است چقدر از 

 که در این قسمت حجم مصرفی شبکه را مصرف کند

انتخاب شده است، ولی اگر نیاز به زمان  Fullگزینه 

 Replicate during گزینهتوانید بندی دارید می

the…  را انتخاب کنید و بر رویEdit Schedule 

 کلیک کنید. next کلیک کنید. برای ادامه کار بر روی
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لیک ک Createدر آخر کار بر روی 

ن سازی انجام کنید تا عملیات همسا

 شود.

 

 

 

 

 

کنید، همانطور که مشاهده می

تنظیمات به درستی انجام شد. بر 

 کلیک کنید. closeروی 

 

 

 

 

 

قرار داده شود، این  موردنظرها فایلی در پوشه از این پس در هر یک از سرور موردنظر Replicateبعد ار ایجاد 

 اطالعات فقط در یک پوشه و توسط همه افراد داخل شبکه در دسترس است.
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برای گزارش گیری از وضعیت   

Replication  موجود از سمت

چپ بر روی آن کلیک کنید و از 

 Creatسمت راست بر روی 

Diagnostic Report  کلیک

 کنید.

 

 

 Nextدر این صفحه گزینه اول را انتخاب و بر روی 

 کلیک کنید.

 

 

 

 

مسیر ذخیره  Report Pathدر این صفحه در قسمت 

توانید مشخص کنید و در قسمت سازی گزارشات را می

Report Name .هم نام گزارش خود را وارد کنید 
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در این صفحه هر دو سرور باید در قسمت 

Included members  قرار داشته باشند، بر روی

Next .کلیک کنید 

 

 

 

 

در این قسمت گزینه اول را انتخاب و از لیست 

 Nextکشویی سرور اصلی را انتخاب و بر روی 

 کلیک کنید.

کلیک کنید تا  Createدر صفحه آخر هم بر روی 

 ایجاد شود. HTMLیک فایل با پسوند 

 

شویم و می C:\DFSReportوارد آدرس 

-Report-2014را که با نام  موردنظرگزارش 

 Internet Explorerبود را روی  05-28

همانطور که در شکل روبرو  کنیم.اجرا می

اجرا شده است  موردنظرکنید گزارش مشاهده می

 توانید اطالعات را بررسی کنید.و می
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 :Read Only Domain Controllerکار با 

باشد که امنیت آن برای یک شرکت یا سازمان ها مییکی از مهمترین بخش Active Directoryکار با سرویس 

های امنیتی الزم را برای جلوگیری از دسترسی نامعتبر انجام بسیار اهمیت دارد، شما باید به عنوان مدیر شبکه کار

این یعنی است  RODCیا  Read Only Domain Controllerهای ایجاد امنیت استفاده از دهید، یکی از راه

 و ایجاد تغییر در آن غیر ممکن است. یک دومین کنترلر فقط خواندنی

دلیل آن این است که این دومین کنترلر زیر مجموعه دومین کنترلر دیگر است و فقط یک کپی از اطالعات دومین 

تواند به صورت مستقیم در دومین کنترلر اصلی انجام دارد و هیچ تغییر را نمینگه می کنترلر اصلی را در خود

 شود.می Replicateدهد. در کل تغییرات توسط دومین کنترلر اصلی اعمال یا 

 

 هاو آپدیت باشدسرور اصلی می Forestدر این شکل هم سرور 

 شود.فرستاده می Read Onlyبه صورت یک طرفه به سرور 

 

 

 

 

 ،اصلی داریم که این دومین کنترلر از قبل نصب شده است Domain Controllerبرای شروع کار ما نیاز به یک 

کنیم نصب می 2012دهیم و روی آن ویندوز سرور بعد از آن یک سرور جدید را در کنار سرور اصلی قرار می

 کنیم.می Read Only Domain Controllerو بعد از آن شروع به راه اندازی سرویس 

Update 

Read Only Domain

Forest Domain
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را اجرا  Server Managerوارد سرور دوم شوید و 

 Add roles andکنیدو به مانند شکل روبرو بر روی 

features .کلیک کنید 

-نکته: این سرور زیرمجموعه دومین سرور اصلی می

 باشد.

 

گزینه  Server Rolesدر صفحه 

Active Directory Domain 

Services  را انتخاب کنید و در شکل

کلیک  Add Featureباز شده بر روی 

کلیک کنید تا  Nextکنید و بعد بر روی 

 برسیم. Confirmationبه صفحه 

 

 

 

در این صفحه برای نصب سرویس بر 

 کلیک کنید. Installروی 
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بعد از نصب سرویس، در همان صفحه بر روی 

Promote this server to a domain 

controller  کلیک کنید تا تنظیماتRODC  را انجام

 دهیم.

(RODC  همانRead Only Domain Controller 

 است(

 

 Add a domain controllerدر این صفحه گزینه 

to an existing domain  را انتخاب کنید، همانطور

شناسایی شده  3isco.irکنید دومین که مشاهده می

 کلیک کنید. Nextاست، برای ادامه کار بر روی 

 

 

 

 Readدر این قسمت، مهمترین کار انتخاب گزینه 

Only domain Controller  است و بعد یک رمز

 باشد.می Restore Modeبرای 

 کلیک کنید. Nextبر روی 
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گروه  Addتوانید با کلیک بر روی ن قسمت میدر ای

 خود را به لیست اضافه کنید. موردنظریا کاربر

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

 

در این قسمت از لیست کشویی سرور اصلی خود را 

که دومین کنترلر اصلی روی آن نصب است را انتخاب 

 کلیک کنید. Nextو بر روی 

 

 

 

 کلیک کنید. Next رویدر این قسمت، بر 
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در این صفحه که مربوط به اطالعات کاملی از نصب 

کلیک  Nextباشد که آن را بررسی و بر روی دومین می

 کنید

 

 

 installدر این صفحه برای نصب سرویس بر روی 

 کلیک کنید.

نصب و سیستم  موردنظربعد از چند دقیقه سرویس 

Restart شود، البته زمانی میRestart شود که می

را موقع نصب انتخاب کرده  Restartتیک گزینه 

 باشید.

 

بعد از نصب سرویس سرویس 

Active Directory users 

and computers  را روی

سرور دوم اجرا کنید، نکته ای که 

شود این جا مشاهده میندر ای

است که در حال حاضر سیستم 

قرار  RODCدومین بر روی 

ندارد، برای تنظیم آن بر روی نام 
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 را انتخاب کنید. Change Domain controllerسرور به مانند شکل کلیک راست کنید و گزینه 

 The Domainدر این قسمت گزینه 

Controller or AD LDS instance  را

انتخاب کنید و بین گزینه های موجود نام سروری 

را انتخاب کنبد که به عنوان دومین فقط خواندنی 

به  Server-2که در اینجا سرور  معرفی کردیم

از انتخاب  انتخاب شده است، بعد RODCعنوان 

 کلیک کنید. Okبر روی 

شکل روبرو ظاهر  okبعد از کلیک بر روی 

که این  دهدشود و به شما این اخطار را میمی

ود و شدومین کنترلر به فقط خواندنی تبدیل می

 کنید. Ok توانید روی آن بنویسید.دیگر نمی

 

خوب اگر روی قسمت 

User  کلیک راست کنید

جه خواهید شد که ومت

توانیم یک شی جدید نمی

مانند گروه یا کاربر ایجاد 

کنیم، به خاطر اینکه 

دومین کنترلر در حالت 

Read Only .قرار دارد 
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 :Active Directory با حذف و خداحافظی

 Active Directoryکه  آید که باید از آن قسمت حذف شودشود، زمانی میهر چیزی که در هر جایی نصب می

به همراه دومین نصب و  Active Directoryسرویس  ،هم به همین صورت است، در قسمت های قبلی کتاب

 خواهیم این سرویس را حذف کنیم.راه اندازی شد، حاال می

شوید و  Server Managerبرای شروع وارد 

گزینه  Manageبه مانند شکل روبرو از منوی 

Remove Roles and Features  را

 انتخاب کنید.

 

 

 

 

 Nextدر این صفحه بر روی 

 Serverکلیک کنید، در صفحه 

Selection  هم بر رویNext 

 کلیک کنید.
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 Roleدر این قسمت اول باید بین  

 Activeگزینه  موردنظرهای 

Directory Domain Services 
 موردنظررا انتخاب کنید تا شکل 

ظاهر شود در این شکل برروی 

Remove Features .کلیک کنید 

 

 

 

کند که قبل شود که به اعالم میاین شکل ظاهر می 

را  Domainباید  Active Directoryاز حذف 

 Demote thisحذف کرد. برای این کاربر روی 

domain Controller .کلیک کنید 

 

 

ای وجود دار با نام گزینهدر این قسمت، 

Force the removal…  که این گزینه

آید که به صورت زمانی به کار ما می

معمول نتوانید دومین را حذف کنیم، در 

صورت انتخاب این گزینه و حذف دومین 

باید باید بعد از آن به صورت دستی 
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Metadata  ،پس در این قسمت به این گزینه دست نزنید آن را هم حذف کنید که کار دردسر سازی خواهد بود

 کلیک کنید. Nextو بر روی 

را  proceed with removalگزینه در این قسمت، 

های فعال هم غیر فعال شوند، انتخاب کنید تا سرویس

 کلیک کنید. Nextبرای ادامه کار بر روی 

 

 

 

 Retain domainدر این قسمت اگر گزینه  

controller Metadata  ،را انتخاب کنید

MetaData  حفظ خواهد شد که در این قسمت این

 گزینه را انتخاب نکنید.

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

در این قسمت، باید یک رمز عبور جدید برای کاربر 

administrator توانید از خود وارد کنید، البته می

 همان رمز قدیمی دوباره استفاده کنید.

 کلیک کنید. Nextبعد از وارد کردن اطالعات بر روی 

 

 

http://3isco.ir/


MCSE 2012 _ Farshid babajani _ 3isco.ir 

293 
 

 

کلیک کنید تا کار  Demoteدر این قسمت بر روی 

 آغاز شود. Domain Controllerحذف 

 

 

 

کلیک کردید و  Domoteبعد از اینکه بر روی اگر 

کلیک کنید و  Closeشکل روبرو ظاهر شد بر روی 

و دوباره مراحل نصب  کنید Restartیک بار سرور را 

امل دومین کنترلر به صورت کرا به ترتیب انجام دهید تا 

 حذف شود.

 

 

بعد از حذف دومین کنترلر دوباره وارد 

Server Manager و از  شوید

 Removeگزینه  Manageمنوی 

Roles and Features  را انتخاب

کنید. بعد در شکل باز شده وارد 

شوید و تیک  Server Rolesقسمت 

 Active Directoryکنار گزینه 

Service  را بردارید. در ادامه بر روی

Next .کلیک کنید 
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کلیک کنید تا مانند شکل  Nextبر روی 

 Confirmationروبرو وارد قسمت 

شوید، در این قسمت تیک گزینه 

Restart…  را انتخاب و بر روی

Remove .کلیک کنید 

 

 

 موردنظردر این قسمت هم سرویس 

حذف شده است، در ادامه کار بر روی 

Close  کلیک کنید و سیستم را

Restart .کنید 

 

 

 

 

در  موردنظرکنید، سرویس همانطور که در شکل روبرو مشاهده می

 قرار ندارد و حذف شده است. Tools منوی
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 :Domain Treeایجاد 

ها توانایی ارتباط مستقیم با دومین کنیم، این نوع دومین ایجاد Domain Treeیک خواهیم در این قسمت می

 و یا همان اعتماد بین دو دومین برقرار است. Trustاصلی را دارند یعنی اینکه 

داشته باشیم، توجه داشته باشید که سروری  (Root) باید از قبل یک دومین فعال Domain Treeبرای ایجاد 

 شده است.به سرور اصلی شبکه شود فعال می Domain Treeکه روی آن 

را  Server Managerبرای شروع وارد سرور دوم شوید و 

 اجرا کنید.

 Addتوانید بر روی با مانند شکل به دو روش مختلف می

roles and features .کلیک کنید 

 

 

در این شکل از سمت چپ بر 

کلیک  Server Rolesروی 

گزینه  Rolesکنید و از لیست 

Active Directory 

Domain Service  را

انتخاب کنید و در شکل باز 

 Add Featuresشده بر روی 

 Nextکلیک کنید و بر روی 

 کلیک کنید.

 

http://3isco.ir/


MCSE 2012 _ Farshid babajani _ 3isco.ir 

296 
 

 

ای بر روی در این قسمت بدون انتخاب گزینه

Next .کلیک کنید 

 

 

 

 

 

 Restart theاین قسمت گزینه  در

destination  را انتخاب و بر رویinstall 

 نصب شود. Active Directoryکلیک کنید تا 

 

 

 Promote thisبر روی در این قسمت، 

server to a domain controller  کلیک

 کنید.
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 Add a new domainدر این قسمت، اول گزینه 

to an existing forest  ،در را انتخاب کنید

 Treeگزینه  Select domain typeقسمت 

Domain  را انتخاب کنید و در قسمتForest 

name  نام دومینRoot  خود را وارد کنید و در

نام دومین جدید  New Domain nameقسمت 

خود را وارد کنید، توجه داشته باشید با کلیک بر 

نام کاربری را وارد کنید که در  Changeروی 

کلیک  Nextباشد اعتبار داشته باشد، برای ادامه کار بر روی می 3isco.irکه در اینجا  (Forest) دومین اصلی

 کنید.

را  Restore Modeدر این قسمت رمز مربوط به 

که قبالً توضیح دادم به دلخواه خود وارد کنید و بر 

 کلیک کنید. Nextروی 

 

 

 

 کلیک کنید. Nextدر این قسمت بر روی 
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در این صفحه اگر نام دومین شما از قبل وجود نداشته 

اشته دشود، توجه باشد به مانند شکل روبرو تایید می

باشید اگر به اینترنت متصل باشید و این نام در اینترنت 

 وجود داشته باشد، به هیچ عنوان تایید نخواهد شد.

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

های در این قسمت مسیر مربوط به فولدر

Database, Log File, SYSVOL توانید را می

شود بر روی پیش که پیشنهاد می مشخص کنید

 داشته باشد.فرض قرار 

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

اطالعات وارد شده  در این قسمت اطالعات کلی از

کنید اگر مورد تایید است بر روی را مشاهده می

Next .کلیک کنید 
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در این صفحه بعد از بررسی سیستم به شما مجوز 

شود، برای نصب سرویس بر روی نصب داده می

install .کلیک کنید 

توجه داشته باشید بیشترین مشکلی که در این 

به  IPقسمت شاید به وجود بیاید تنظیم نکردن 

 باشد.می Staticصورت 

 

 

 Activeبعد از نصب، سرویس 

Directory Users and 

Computers .را اجرا کنید 

 موردنظربه مانند کل روبرو برروی عنوان 

 Changeکلیک راست کنید و گزینه 

Domain .را انتخاب کنید 

کلیک  Browseدر این قسمت بر روی 

کنیدو همانطور که در شکل روبرو هم 

کنید هر دو دومین در دسترس مشاهده می

 3isco.irاست که در این قسمت دومین 

 کنیم.کلیک می okرا انتخاب و بر روی 

توانید از طریق سرور دوم با این کار می

د، کنیدومین اصلی را به راحتی مدیریت 

شود انجام می Active Directory Domain and Trustچگونگی ایجاد شدن این ارتباط از طریق سرویس 

 آموزیم.که در ادامه به صورت کامل نحوه کار با این سرویس را برای ارتباط دو دومین کنترلر جدا از هم را می
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 :Child Domainنحوه ایجاد 

داشته  3isco.irاین نوع دومین، زیر مجموعه دومین اصلی شما خواهد شد، یعنی اینکه اگر شما یک دومین با نام 

بیشترین کاربرد این نوع دومین ها در  شود.ایجاد می Child.3ico.irبه صورت مثالً  Childباشید، دومین 

 رود.باشد به کار میدارای چندین شعبه در چندین شهر مختلف میهای بزرگ که شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 که درنیاز به یک دومین اصلی  Child Domainبرای ایجاد 

 را Childو یک دومین دیگر که کار  باشدمی 3isco.irاینجا 

 از قبل نصب و راه 3isco.irانجام دهد، به فرض مثال دومین 

 2102و روی سرور دوم هم ویندوز سرور  اندازی شده است 

 در رنج سرور اصلی تنظیم شده است. IPنصب شده است و آدرس  

 .توجه داشته باشید که این دو سرور باید با هم شبکه شوند

 

3isco.ir

Child1.3isco.ir Child2.3isco.ir

Server1

Root
Domain: 3isco.ir
IP Address: 192.168.1.102
DG:255.255.255.0
DNS: 192.168.1.102
Windows Server 2012

Server2

Child Domain
Domain: Child.3isco.ir
IP Address: 192.168.1.103
DG:255.255.255.0
DNS: 192.168.1.102
Windows Server 2012
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 Serverبرای شروع وارد سرور دوم شوید و 

Manager .را اجرا کنید 

کلیک  Add roles and featuresبر روی 

 کنید.

 

 

در این شکل از سمت چپ بر روی 

Server Roles  کلیک کنید و از لیست

Roles  گزینهActive Directory 

Domain Service  را انتخاب کنید و در

 Add Featuresشکل باز شده بر روی 

 کلیک کنید. Nextکلیک کنید و بر روی 

 

 

 

ای بر روی در این قسمت بدون انتخاب گزینه

Next کلیک کنید 
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 Restart theدز این قسمت گزینه 

destination  را انتخاب و بر رویinstall 

 نصب شود. Active Directoryکلیک کنید تا 

 

 

 

 Promote thisدر این قسمت، بر روی 

server to a domain controller  کلیک

 د.کنی

 

 

 

 Add a newر این قسمت، اول گزینه د

domain to an existing forest  را انتخاب

گزینه  Select domain typeکنید، در قسمت 

Child Domain  را انتخاب کنید و در قسمت

Forest name  نام دومینRoot  خود را وارد

نام  New Domain nameکنید و در قسمت 

دومین جدید خود را وارد کنید، توجه داشته باشید 

نام کاربری را وارد  Changeبا کلیک بر روی 
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باشد اعتبار داشته باشد، برای ادامه کار بر روی می 3isco.ir( که در اینجا Forest) کنید که در دومین اصلی

Next  کنید.کلیک 

 Restoreدر این قسمت، یک رمز عبور برای 

Mode  نظر بگیرید.در 

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

 

توانید نام کاربری را وارد کنید که در این قسمت می

را  DNSاولویت باالیی در دسترسی به سرویس 

 داشته باشد.

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

توانیم بر تایید شده و می Childدر این قسمت، نام 

 کلیک کنیم. Nextروی 
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-را می شدهمشخصدر این صفحه مسیر فولدرهای 

توانید تغییر دهید که سعی کنید بر روی پیش فرض 

 قرار داشته باشد.

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

 

 

 

در این قسمت بعد از تایید اطالعات بر روی 

install  کلیک کنید تا کار نصبChild domain 

 آغاز شود.

به راحتی ایجاد  Child domainبه این ترتیب 

 توانید از آن استفاده کنید.شده است و می
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 بین دو دومین مختلف: Trustایجاد 

گونه ارتباطی با هم ندارند را به هم ارتباط دهیم، این کار  خواهیم دو دومین جدا از هم که هیچمی در این بخش

که در این بخش با هم این سرویس  شودانجام می Active Directory Domain and Trustتوسط سرویس 

 کنیم.را به صورت کامل بررسی می

 

 

 

 

 

 Trust.comو دیگری با نام  3isco.irبرای شروع از قبل دو دومین کنترلر آماده شده است که یکی با نام 

 هر دو شبکه در یک رنج مشخص قرار دارد. IPباشد. توجه داشته باشید که رنج می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domain1 Domain2

Trust Site

Server1

Domain: 3isco.ir
IP Address: 192.168.1.102
DG:255.255.255.0
DNS: 192.168.1.102
Windows Server 2012

Server2

Domain: Trust.com
IP Address: 192.168.1.103
DG:255.255.255.0
DNS: 192.168.1.103
Windows Server 2012
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 شویممی 0isco.ir سرورباشد، برای اینکار اول وارد می DNS، تنظیم سرویس اولین کاری که باید انجام دهیم

 کنیم.را اجرا می DNSو سرویس 

در این صفحه از سمت چپ بر روی 

Conditional Forwarders  کلیک راست

 New Conditionalکنید و گزینه 

Forwarder .را انتخاب کنید 

همانطور که گفتم در حال حاضر سروری که 

بر روی آن فعال است  3isco.irدومین 

 شود.بررسی می

نام  DNS Domainدر این صفحه در قسمت 

خواهید با آن دومین روبرو خود را که می

Trust  ر دبرقرار کنید را وارد کنید، یعد از آن

 موردنظر IPآدرس  IP Addressقسمت 

ه کرا وارد کنید، همانطور  Trust.comشبکه 

گفتم این دو شبکه باید در یک رنج قرار داشته 

فشار دهید و  Enterباشند، بعد از آن بر روی 

 کنید. OKبعد 

 

جه ه متوکتوانید برای اینمی موردنظربعد از ایجاد ارتباط دهنده 

 Propertiesشوید که ارتباط با سرور روبرو انجام گرفته بر روی 

کلیک کنید، اگر  Editکلیک کنید و در شکل باز شده بر روی 

 است. شدهمشخصارتباط برقرار باشد با آیکون سبز 
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برای انتقال اطالعات به  Trust.comبعد از انجام کار باال باید وارد سرور دوم شویم و همین کار را برای سرور 

 انجام دهیم. 3isco.irسرور 

بر روی و شوید  DNSوارد سرویس 

Conditional Forwarders  کلیک راست

 New Conditionalکنید و گزینه 

Forwarder .را انتخاب کنید 

 

 

نام  DNS Domainدر این صفحه در قسمت 

 Trustخواهید با آن دومین روبرو خود را که می

برقرار کنید را وارد کنید، بعد از آن در قسمت 

IP Address  آدرسIP شبکه  موردنظر

3isco.ir  را وارد کنید، همانطور که گفتم این دو

شبکه باید در یک رنج قرار داشته باشند، بعد از 

 کنید. OKفشار دهید و بعد  Enterآن بر روی 

 

 

ه اگر شما یک شود، یعنی اینکبه همدیگر ارسال می DNS Serverهای باال همه اطالعات مربوط به با انجام کار

Host  در یکی از سرویس هایDNS نایجاد کنید، در طرف دیگر ای Host شود.ایجاد می 

 را برای ارتباط دو دومین با هم تنظیم کنیم. Active Directory Domain and Trustدر ادامه باید سرویس 
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وارد سرور اول یعنی سروری که دومین 

3isco.ir و  شویمروی آن فعال است می

 Active Directory Domainسرویس 

and Trust  را درSerach کنیم.اجرا می 

 

بعد از اجرای سرویس روی نام دومین 

خود کلیک راست کنید و گزینه 

Properties .را انتخاب کنید 

 

 

 

 

 

شوید و برای ایجاد ارتباط  Trustsدر این قسمت، وارد تب 

 کلیک کنید. New Trustبر روی  موردنظربین دو دومین 
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 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

 

 

 

در این قسمت باید نام دومین روبرو را وارد کنید که در 

 وارد شده است. Trust.comاین قسمت 

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

 

در این قسمت برای انتقال اطالعات از دومین اصلی به 

را انتخاب کنید و بر  Forest trustدومین دیگر گزینه 

 کلیک کنید. Nextروی 
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و تباط بین ددر این قسمت باید مشخص کنید که ار

خواهید فقط د، آیا میدومین به چه صورت باش

-اطالعات ارسال شود و یا فقط دریافت شود و یا می

خواهید هم ارسال و هم دریافت شود که باید گزینه 

را انتخاب کنید. و بر روی  Two-wayاول یعنی 

next .کلیک کنید 

 

را  …Both this domainدراین قسمت گزینه 

 کلیک کنید. nextانتخاب و بر روی 

 

 

 

 

در این قسمت باید نام کاربری را وارد کنید که در 

یعنی دومین روبرویی اعتبار  Trust.comدومین 

 داشته باشد.

 کلیک کنید. Nextبعد از وارد کردن اطالعات بر روی 
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توانید انتخاب در این قسمت نحوه ایجاد امنیت را می

کنید که در این بخش گزینه اول را انتخاب و بر روی 

Next .کلیک کنید 

 

 

 

 Nextدر این صفحه گزینه اول را انتخاب و بر روی 

 کلیک کنید.

 

 

 

 

 کلیک کنید.... Nextدر این صفحه بر روی 
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کنید و اگر در سرور خود از چندین دومین استفاده می

ا ها رکردید در این قسمت لیست دومیناستفاده می یا

 ظرموردنکنید که شما باید دومین برای شما لیست می

 کلیک کنید. Nextخود را انتخاب و بر روی 

 

 

 کلیک کنید. Nextدر این قسمت بر روی 

 

 

 

 

 

-می Outgoing Trustاین قسمت مربوط به تنظیم 

را انتخاب کنید و بر روی  Yesباشد که باید گزینه 

Next .کلیک کنید 
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خاب و بر روی ترا ان ..Yesدر این قسمت هم گزینه 

next کلیک کنید. 

 کلیک کنید. Finishدر صفحه آخر بر روی 

 

 

حاال باید وارد سرور دوم شویم، همانطور که در شکل روبرو مشاهده  3isco.irدر دومین  Trustبعد از ایجاد 

دریافت  3isco.irبه صورت خودکار تنظیمات ارتباطی را از سرور  Trust.comکنید سرور دوم یعنی دومین می

رت کامل برقرار شده است روی دومین برای اینکه متوجه بشویم که ارتباط با سرور روبرو به صو کرده است.

 را انتخاب کنید. Propertiesکلیک کنید و گزینه  موردنظر
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کلیک  Validateبر روی گزینه  Generalدر این بخش در تب 

 کنید تا شکل بعد ظاهر شود.

 

 

 

 

 3isco.irدر این قسمت، باید نام کاربری که در دومین 

 کلیک کنید. okاعتبار دارد را وارد کنید و بر روی 

 

 

 

 

این پیغام مبنی بر انجام  okبعد از کلیک بر روی 

 د.شوصحیح ارتباط با دومین روبرویی ظاهر می

 

 

 نیم.کاکتیو دایرکتوری به یک اکتیو دایرکتوری دیگر را با هم بررسی مییک در ادامه نحوه انتقال اطاعات 
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 از یک سرور به یک سرور دیگر Active Directoryانتقال اطالعات 

های بسیار یک دومین کنترلر به همراه چندین و بعد از تالش اگر شما مدیر یک شبکه بزرگ یا کوچک باشید 

کاربر و گروه و ... ایجاد کرده باشید، حتماً دوست ندارید با ایجاد مشکل در سرور اصلی همه اطالعات از بین 

توانیم یک سرور جدید آماده کنیم و که بسیار مهم است، حفظ کنیم، می برود، برای اینکه اطالعات خود را

اظالعات مربوط به دومین کنترلر خود را به صورت کامل در طی فواصل زمانی مشخص به سرور دیگر انتقال 

 دهیم.

ها و ... روی آن قرار دارد که در این برای این کار نیاز به یک سرور اصلی داریم که اطالعات کاربران، گروه

 IPدهیم و رنج کند، یک سرور دیگر در کنار سرور اول قرار میاین نقش را بازی می 3isco.irدومین قسمت 

 باید آدرس سرور اصلی باشد. DNSدهیم، توجه داشته باشید آدرس سرور اصلی قرار می IPآن را در رنج 

 

 

 

 

 

 Add Rolesبر روی کنیم، بعد از اجرا را اجرا می Server Managerشویم و برای شروع وارد سرور دوم می

And Features  ،در صفحه باز شده کلیک کنید

 Server Rolesکلیک کنید تا به  Nextبر روی 

 Activeبرسید در این قسمت گزینه 

Directory Domain Services  را انتخاب

کلیک کنید و سرویس را  Nextکنید و بر روی 

بعد از نصب به مانند شکل روبرو بر  نصب کنید.

 Promote this server to aروی 

domain controller .کلیک کنید 

Domain: 3isco.ir
IP Address: 192.168.1.102
DNS: 192.168.1.102

Server1

Backup Server
IP Address: 192.168.1.103
DNS: 192.168.1.102

Server2
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 Add a domainدر این صفحه گزینه 

controller to an existing domain  را

نام دومین خود را  Domainانتخاب و در قسمت 

 Supplyبه مانند شکل وارد کنید و در قسمت 

the cre…  یک نام کاربری که در دومین

3isco.ir  اعتبار دارد را وارد کنید و بر رویNext 

 کلیک کنید.

 

 Restore Modeرمز عبور برای در این قسمت، 

 کلیک کنید. Nextوارد کنید و بر روی 

 

 

 

 

 کلیک کنید. Nextدر این قسمت، بر روی 
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از  Replicate fromدر این صفحه از قسمت 

خود که دومین  موردنظرمنوی کشویی سرور 

3isco.ir .روی آن فعال است را انتخاب کنید 

Server-3  نام سروری است که دومین روی آن

 فعال است.

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 کلیک کنید. Nextدر این قسمت بر روی 

 

 

 

 

 

 کلیک کنید. nextدر این قسمت بر روی 

تا  کلیک کنید Installدر صفحه آخر هم بر روی 

 فعال شود. موردنظردومین 

 

 

 

http://3isco.ir/


MCSE 2012 _ Farshid babajani _ 3isco.ir 

318 
 

به سرور دوم  3isco.ir دومین اصلی یعنی را انجام دادید، تمام اطالعات از موردنظربعد از این که تنظیمات 

ود، به نظرشما شانتقال داده باشد، اگر هم یک کاربر ایجاد کنید چند ثانیه بعد این کاربر به سرور دوم انتقال داده می

 دهد؟را چه سرویسی انجام می Activeکار انتقال اطالعات 

 Siteکار انتقال اطالعات بین دو سرور توسط سرویس 

and Service برای اجرای آن واردشود که انجام می 

روی آن قرار دارد شوید  3isco.ir سرور اصلی که دومین

 Site Andبه مانند شکل روبرو سرویس  Search درو 

Service .را اجرا کنید 

کنید همانطور که مشاهده می

اجرا شده است،  موردنظرسرویس 

 Serverاگر از سمت چپ وارد 

کنید که دو سرور شوید مشاهده می

-Serverو  Server-3های با نام

ایجاد شده است که ارتباط بین دو  4

 شود.سرور از این طریق انجام می

کلیک کنید در صفحه باز شده بر روی  Server- 3در قسمت  NTDS Settingsاگر برروی  

<Automatically generated>  کلیک راست کنید وPropertoes  را

 انتخاب کنید.

توجه کنید نام سرور را  Replicate fromدر این صفحه اگر به قسمت 

Server-4 و در قسمت  باشدمیSite  نامLink  ارتباطی به صورت پیش

. برای اینکه مشخص کنید که چه زمانی اطالعات فرض وارد شده است

Active Directory  بین دو سرور انتقال داده شود، بر رویChange 

Schedule نید.کلیک ک 
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در این قسمت با بررسی شرایط سازمان خود ساعات و 

های مورد نیاز خود را برای انتقال اطالعات بین دو روز

سرور را انتخاب کنید، سعی کنید این کار را در ساعات کم 

را انتخاب  موردنظرهای ، اگر همه مستطیلکاری انجام دهید

کلیک کنید همه آنها به رنگ سفید  Noneکنید و بر روی 

 آیند.در می

بعد از انجام عملیات باال از سمت 

کلیک  Subnetsچپ بر روی 

 New Subnetراست کنید و گزینه 

 را انتخاب کنید،

 Subnetاین قسمت برای تعریف 

 باشد.می موردنظرشبکه 

 

 

شبکه خود را وارد کنید،  Netآدرس  Prefixدر این صفحه در قسمت 

به صورت  subnetو  192.168.1.102یعنی اگر آدرس به صورت 

به این معنی است که سه قسمت اول  255بود سه تا  255.255.255.0

IP  بیت  23شود تا می 1تا  0بیتی است  1ثابت است و چون هر قسمت

بعد از وارد  کنیم.وارد می 192.168.1.0/24که آدرس به صورت 

 کلیک کنید. okرا انتخاب و بر روی  Site Nameکردن اطالعات 
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ایجاد شده است، توجه داشته باشید با ایجاد  موردنظر Subnetکنید همانطور که در شکل باال مشاهده می

Subnet ها در سرور دیگر هم این در یکی از سرورSubnet شود.به صورت خودکار ایجاد می 

بیشترین کاربرد این سرویس این است که تمام 

اطالعات موجود در سرور اصلی که در اینجا 

Server1 باشد به میServer2 شود انتقال داده می

کارایی خود را از دست  server1و اگر چنانچه 

ع نخواهد شد و تمام بدهد، شبکه به هیچ عنوان قط

شوند که کار بسیار منتقل می Server 2کاربران به 

 جالبی خواهد بود.

 

 

Server1 Server2

X >>>

Replicate
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 کردن: Restoreو  Backupنحوه 

کامل از اطالعات موجود بر روی  Backupشود گرفتن هایی که در یک شبکه انجام مییکی از مهمترین کار

های دیگر بر روی ویا اطالعات سرویس Active Directoryتواند، اطالعات سرور است این اطالعات می

 سرور باشد، برای انجام این کار به روش زیر عمل کنید.

 Add Roles andرا اجرا کنید و در صفحه باز شده بر روی  Server Managerوارد سرور خود شوید و 

Features  کلیک کنید و در صفحه باز

کلیک کنید تا به  Nextشده بر روی 

برسید، در این قسمت  Featuresقسمت 

 Windows Serverبه مانند شکل گزینه 

Backup  را انتخاب کنید و بر رویNext 

 Installکلیک کنید و در آخر بر روی 

 کلیک کنید.

 

 

بعد از نصب سرویس وارد 

Serach  شوید و سرویس

Windows server 

Backup .را اجرا کنید 
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بعد از اجرای سرویس از سمت چپ 

کلیک  Backup Onceبر روی 

 کنید، تاشکل بعد ظاهر شود.

 

 

 

 

 

 را انتخاب کنید different optionsدر این قسمت گزینه 

 کلیک کنید. nextوبر روی 

 

 

 

 

را انتخاب کنید تمام  Full Serverصفحه اگر گزینه  ایندر

ها و... اسناد، سرویسها، بخش های سرور شما، مانند فایل

Backup گیگابایت را  01شود که حجمی حدود گرفته می

برای این سرور نیاز دارد که فکر نکنم کار واجبی باشه، برای 

را  Customخود را انتخاب کنیم،  موردنظرگزینه های اینکه 

 کلیک کنید. nextانتخاب و بر روی 
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خود را برای گرفتن  موردنظردر این صفحه باید قسمت 

Backup  انتخاب کنیم برای این کار بر رویAdd item 

 کلیک کنید.

 

 

 

 Active Directoryدر این قسمت برای اینکه از اطالعات 

را انتخاب  System stateتهیه کنیم، گزینه  backupیک 

 د.کلیک کنی okد و بر روی کنی

 کلیک کنید. nextبر روی  موردنظربعد از اضافه شدن به لیست 

در این قسمت باید محل ذخیره سازی 

Backup  خود را انتخاب کنید، به این

توجه کنید که محل ذخیره سازی  نکته

 تواند درایو ویندوز که به صورتنمی

 شما است باشد، Cپیش فرض درایو 

توانید یک آدرس در شبکه را وارد می

 کنید.

را  local drivesدر این قسمت گزینه 

کلیک  nextانتخاب کنید و بر روی 

 کنید.
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خود را انتخاب  موردنظردر این قسمت درایو 

انتخاب  Eکنید، اگرتوجه کنید در اینجا درایو 

 شده است.

کنید، سرور را اگر از ماشین مجازی استفاده می

Shutdown  کنید و یک هارد مجازی به آن

 اضافه کنید.

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

کلیک کنید  Backupدر این صفحه بر روی 

تهیه  System stateاز قسمت  Backupتا 

 شود.

 

 

 

 

 ...system stateاز قسمت  Backupدر حال ایجاد 

 بسته به حجم سرور زمان بر خواهد بود.

 

http://3isco.ir/


MCSE 2012 _ Farshid babajani _ 3isco.ir 

325 
 

شامل تمام  Backupتهیه کنیم که این  Backupیک  system stateهای باال توانستیم از قسمت با انجام کار

 که از اهمیت باالیی برخوردار است. Active Directoryهای فعال در سرور است خصوصاً سرویس سرویس

 تا از سیستم خود، هر چند وقت به صورت توانید یک زمانبندی مشخص انجام دهیدتوجه داشته باشید که شما می

 تهیه کنید. Backupخودکار 

 

Restore  کردنBackup: 

زمانی برای شما پیش خواهد آمد که تمام اطالعات موجود در سرور خود را از دست شاید، خدایی نکرده 

توانید در و می ها و اطالعات تهیه کردیداز کل سرویس Backupچون از قبل یک دهید، ولی نگران نیستید، می

 کنید. Restoreاین قسمت آن را به راحتی 

 Backupبرای شروع وارد سرویس 

 کلیک کنید. ..Recoverشوید و بر روی 

 

را  This Serverدر این صفحه گزینه 

 کلیک کنید. nextانتخاب کنید و بر روی 
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-است که کدام قسمت می شدهمشخصدر این قسمت 

شود، اگر توجه کنید زمان آخرین  Recoverخواهد 

Backup  دهد.از سیستم را نشان میگرفته شده 

را  backupنوع  Recoverable itemsدر قسمت 

تهیه  backupمشخص کرده است که از کدام قسمت 

 شده است.

 

را انتخاب کنید  System Stateدر این قسمت گزینه 

 کلیک کنید. Nextوبر روی 

 

 

 

را  Alternate locationدر این صفحه گزینه 

تهیه  Backup از آن انتخاب کنید و آدرس جایی که

که همیشه این نکته را در نظر داشته  وارد کنیدکردید را 

ست ید که درایو سیستم اباشید که درایوی را انتخاب کن

 Nextوی آن نصب شده است. بر روی و ویندوز ر

 کلیک کنید.
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 Recoverدر این قسمت برای انجام عملیات بر روی 

 کلیک کنید.

 کلیک کنید. Closeدر صفحه بعد از شروع کار بر روی 

 

 

 

 Recoverبر روی  موردنظراگر از لیست 

ظاهر  Progressدوبار کلیک کنید قسمت 

-شود که نحوه انتقال اطالعات را در قسمتمی

 مشخص کرده است. موردنظرهای 

 

 

برای اینکه زمانبندی را ایجاد کنید در سرویس 

کلیک کنید،  Nextوی کلیک کنید در صفحه باز شده بر ر Backup Schedulاز سمت راست بر روی  موردنظر

و بر روی  را به مانند قبل به لیست اضافه کنید system stateرا انتخاب و گزینه  customدر صفحه بعد 

Next  کلیک کنید، در صفحهTime  باید ساعت مشخص ایجادBackup  را مشخص کنید، بر رویNext 

کلیک کنیدو در صفحه بعد  Nextگزینه دوم را انتخاب و بر روی  Destination Typeکلیک کنید. در صفحه 

کلیک کنید تا در زمان  Finishوارد کنید و در صفحه آخر بر روی  Backupدرایوی را برای ذخیره کردن 

 این کار انجام گیرد. شدهمشخص

 :Active Directory Certificateنصب و راه اندازی سرویس 
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که از طریق این گواهینامه ها به  های امنیتی در شبکه کاربرد داردگواهینامه این سرویس برای صادر کردن

 دهد.در شبکه را می موردنظرکاربران مجوز دسترسی به منابع 

شوین این گواهینامه برای دسترسی به سایت از طریق به طور مثال شما زمانی که به سایت فیسبوک متصل می

و  ویدشزمان و تاریخ سیستم شما دقیق نباشد با مشکالت امنیتی مواجع میشود، اگر فعال می HTTPSپروتکل 

دسترسی به سایت به صورت کامل امکانپذیر نخواهد بود. شاید زمانی برای شما پیش آمده باشد که سایت 

ن دکنید، همه چیز درهم است و شکل و قالب سایت تغییر کرده است که این به خاطر تنظیم نبوفیسبوک را باز می

 ساعت و تاریخ سیستم است.

 ServerManagerبرای شروع وارد 

 Add Roles andشویم و بر روی می

Features کنیم.کلیک می 

 

کلیک کنید تا به قسمت  Nextبر روی 

Server Roles  برسید، در این قسمت

 Activeهای موجود گزینه Roleاز میان 

Directory Certificate Service  را

کلیک  Add Featuresانتخاب و بر روی 

 کنید.کلیک  Next بر روی کنید و بعد
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ای دست نزنید و بر روی در این صفحه به گزینه

Next .کلیک کنید 

 

 

 

 

این قسمت توضیحاتی در مورد سرویس انتخاب 

کلیک  Nextشده است که بعد از مطالعه بر روی 

 کنید.

 

 

 Certificationدر این صفحه گزینه 

Authority  را انتخاب و بر رویNext  کلیک

 کنید.

 

 

http://3isco.ir/


MCSE 2012 _ Farshid babajani _ 3isco.ir 

330 
 

 

برای نصب سرویس در این صفحه بر روی 

install .کلیک کنید 

 

 

 

 

 

در این قسمت، بعد از نصب سرویس باید بر 

کلیک کنید  …Configuration Activeروی 

 تا سرویس را تنظیم و فعال کنیم.
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باید  Credentialsاین صفحه در قسمت  در

یک کاربر با اولویت باال که معموالً 

Administrator  است را وارد کنید. البته به

د، بر شوطور پیش فرض این کاربر تعریف می

 کلیک کنید. Nextروی 

 

 

 Certificationدر این صفحه گزینه 

Authority  را انتخاب و بر رویNext 

 کلیک کنید.

 

 

 

را  Enterprise CAگزینه در این صفحه، 

انتخاب کنید، توجه داشته باشید زمانی این گزینه 

 Active Directoryشود که سرویس فعال می

Domain  فعال شده باشد، وگرنه باید گزینه

standalone CA .را انتخاب کنید 

 کلیک کنید Nextبر روی 
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را انتخاب کنید چون  Root CAدر این صفحه گزینه 

این سرور زیر مجموعه سرور دیگری یا سرویس 

Certificate این دیگری نیست و برای اولین بار 

شود به خاطر همین باید به عنوان سرویس نصب می

Root  در نظر گرفته شود. بر رویNext  کلیک

 کنید.

 

در این صفحه باید یک دسته کلید ایجاد کنیم، اگر 

است باید گزینه اول را انتخاب کنید  برای اولین بار

اید گزینه دوم را انتخاب یا اگر از قبل ایجاد کردهو 

 کنید.

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 نگاری را برایدر این صفحه، باید الگوریتم رمز

این سرویس انتخاب کنید، توجه داشته باشید که 

باشد و به بهترین انتخاب می SHA1الگوریتم 

فرض انتخاب شده است و طول صورت پیش

انتخاب شده است که انتخاب  2131کلید هم 

 کلیک کنید. Nextخوبی است، بر روی 
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در این صفحه سعی کنید نوشته قسمت 

Common name for this CA ه خاطر را ب

 د.به کار شما بیای داشته باشید، شاید در آینده

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

مدت اعتبار گواهینامه خود در این قسمت، باید 

تواند بر طبق روز، هفته، ماه، را وارد کنید که می

سال وارد شده  0که در این قسمت  سال باشد

 است.

 کلیک کنید. nextبر روی 

 

 

 سدر این قسمت باید محل ذخیره سازی دیتابی

که سعی کنید بر روی  این سرویس را وارد کنید

 پیش فرض قرار دهید.

 کلیک کنید. Nextبر روی 
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در این قسمت، اگر اطالعات لیست شده را قبول 

کلیک کنید تا  configureدارید بر روی 

 تنظیمات اعمال شود.

کلیک کنید و سیستم را  Closeدر آخر بر روی 

Restart .کنید 

 

شوید و سرویس  Searchتوانید وارد بعد از اجرا شدن سرویس، می

و  Server Managerتوانید از طریق را اجرا کنید و یا می موردنظر

 کلیک کنید. Certification Authorityبر روی  Toolsاز منوی 

 

 

-را مشاهده می موردنظردر شکل روبرو سرویس 

 Certificateکنید، برای شروع باید وارد قسمت 

Templates  شویم، این قسمت یک سری

های امنیتی آماده را برای قسمت هایگواهینامه

ویندوز از قبل آماده کرده است، در این  مختلف

خواهیم یک قالب برای کاربران خود قسمت می

 Certificateروی  کاربرایجاد کنیم، برای همین 

Templates  کلیک راست کنید و گزینه

Manage .را انتخاب کنید 
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تلف های مخدر این صفحه انواع قالب

-های مختلف را مشاهده میدر زمینه

کلیک  Userبر روی  هاآنکنید، از بین 

 dublicateو گزینه  راست کنید

Template انتخاب کنید. توجه  را

ها یک سری داشته باشید این قالب

 دهشانجامتنظیماتی هستند که از قبل 

مثالً برای استفاده کاربران از  که است،

 کنیم.استفاده می Templateقالب 

 

برای  هایگزینه Compatibilityتب  یعنیدر این صفحه 

خواهند از این گواهینامه هایی که میانتخاب حداقل ویندوز

ازمان توانید بسته به سامنیتی استفاده کنند وجود دارد که می

 رموردنظکند، گزینه هایی استفاده میخود که از چه ویندوز

 را انتخاب کنید.

 کلیک کنید. Generalبر روی تب 
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 Template Displayباید در قسمت  Generalدر تب 

Name  آن در  واردکردنخود را وارد کنید، با  موردنظرنام

خودکار این اسم  صورتبه Template nameقسمت 

 شود.نوشته می

باید حداکثر اعتبار این  Validity Periodدر قسمت 

سال  0اهینامه را مشخص کنید که در این قسمت گو

باید  Renewal Periodو در قسمت  است شدهانتخاب

را  Validity Period اندازهبهار زمان هشدار تا رسیدن مقد

 است. شدهمشخصهفته  6مشخص کنید که در اینجا 

 کلیک کنید. Request Handlingبر روی تب 

 

 

د در قسمت توانیمی Request Handlingدر تب 

Purpose مشخص کنید، مثالً اگر در  نوع گواهینامه خود را

کنید گزینه های هوشمند استفاده میسازمان خود از کارت

Smart Card  را انتخاب کنید و یا گزینه دیگر را برای

زینه گ فرضپیش حالت درسازمان خود انتخاب کنید البته 

 است. شدهانتخاب دیجیتال امضاءرمزنگاری و 

 Allow Private Key to be Exportedاگر تیک گزینه 

را انجام  Exportتوانید کار نمی عنوانهیچبهرا بردارید، 

 دهید.
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گواهینامه  Providerتوانید، نوع می Cryptographyدر تب 

را تغییر دهید و طول کلید را تغییر دهید، هر چه طول  موردنظر

عدد  ندهرچکند، کلید بیشتر باشد، امنیت کار افزایش پیدا می

 بزرگی است.عددی هم 2131

ایجاد  موردنظرکلیک کنید تا قالب  Okبر روی کاربرای ادامه 

 شود.

 

 

 

 

 Authenticated روهگ موردنظراز لیست  Securityدر تب 

Users  را انتخاب کنید و در قسمتPermissions های گزینه

Read  وEnroll .را انتخاب کنید 
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را که با فلش  UPNفقط تیک گزینه  Subject Nameدر تب 

انتخاب کنید، البته اگر در سرور خود از ایمیل  شدهمشخص

 را انتخاب کنید. E-mail nameتوانید گزینه کنید میاستفاده می

 

 

 

 

 

 Cacertificateگزینه  Issuance Requirementsدر تب 

manager approval  را انتخاب کنید و بر رویok  کلیک

 کنید تا تنظیمات اعمال شود.
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 موردنظرایجاد قالب  ازبعد 

 Certificateوارد سرویس 

ت چپ بر شوید و از سم

 Certificateروی 

Template  کلیک راست

 Newکنید و از قسمت 

 Certificateگزینه 

Template to issue  را

 انتخاب کنید.

 

در این صفحه باید قالبی را که در قسمت قبل 

 که در اینجا باید ایجاد کردیم را انتخاب کنیم

3isco.ir Certificate اگر .را انتخاب کنید 

توجه کنید،  Intended Purposeبه قسمت 

توانید مشاهده کنید که این قالب در چه می

 شود.جاهایی از ویندوز استفاده می

ه ب موردنظرکلیک کنید تا قالب  okبر روی 

 لیست اضافه شود.

گواهینامه را برای کالینتی در شبکه تعریف خواهیم این این کار حاال میبعداز

 3isco.irمجموعه دومین و زیر است 8 کنیم، این کالینت دارای ویندوز

 باشد.می

را  Certmgr.mscگزینه  Searchشویم و در قسمت می 8وارد ویندوز 

 اجرا شود. Certificateکنیم تا کنسول مدیریتی اجرا می
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 MMCتوانیم از طریق کنسول مدیریتی شده است، البته میاجرا Certificateکنید سرویس طور مشاهده میهمان

ای هبه این سرویس دست پیدا کنیم، راه

 Certificateمختلفی برای معرفی 

در این سرویس وجود دارد که  موردنظر

کلیک  Personalدر این قسمت بر روی 

 All Tasksراست کنید و از قسمت 

 Request New Certificateگزینه 

 Activeتا از طریق  را انتخاب کنید

Directory  خود  موردنظربه گواهینامه

 3isco.irنام که در قسمت قبل با

Certificate  ایجاد کردیم دست پیدا

 کنیم.

 

 کلیک کنید. Nextدر این صفحه بر روی 

 

 

کنید سرویس طور که مشاهده میدر این قسمت، همان

Active Directory شده خودکار شناساییصورت به

ت عضو ناست که این به خاطر این است که این کالی

 شده است. 3isco.irدومین 

 کلیک کنید. Nextبر روی 
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دقت به این صفحه توجه کنید قالبی را که قباًل اگر به

ایجاد کرده بودیم در این قسمت وجود دارد، آن را 

 کنید. کلیک Enrollروی  انتخاب کنید وبر

 

 

 با موفقیت موردنظرکنید، قالب طور که مشاهده میهمان

 شده است.به لیست اضافه

 کلیک کنید. Finishبر روی 

 

 

 

بعد از انجام عملیات باال وارد 

سرور اصلی شوید و سرویس 

Certificate  را اجرا کنید، اگر

از سمت چپ بر روی 

Pending Requests  کلیک

 که یک کنیم، مشاهده خواهید کرد

نام درخواست از طرف کاربری با

New شده است.ثبت کنید، به همراه تاریخ و ساعت آنکه در شکل هم مشاهده می 
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عنوان مدیر در ادامه اگر این درخواست را به

شبکه قبول دارید بر روی آن کلیک راست کنید 

را  Issueگزینه  All Tasksو از قسمت 

این انتخاب درخواست که بعداز انتخاب کنید

 Issuedیید و به قسمت تأ موردنظر

Certificates که شود. درصورتیمنتقل می

ه توانید گزیناین درخواست را قبول ندارید می

Deny .را انتخاب کنید 

 

 Issuedبعد از انجام کار باال وارد قسمت 

Certificates طور در شکل شویم و همانمی

به  موردنظرکنید درخواست هم مشاهده می

شده است، بر روی آن کلیک این قسمت منتقل

 را انتخاب کنید. Openراست کنید و 

 

خواهیم یک کپی از این گواهینامه امنیتی را برای کاربر در این صفحه می

ا در آن ر موردنظرتا کاربر  که درخواست کرده بود بفرستیم موردنظر

 کند. Importخود  Certificateسرویس 

 Copy to Fileشوید و بر روی  Detailsدر این صفحه وارد تب 

 کلیک کنید.
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 کلیک کنید. Nextدر این صفحه بر روی 

 

 

 

 

 

 Nextرا انتخاب کنید و بر روی  DERگزینه در این بخش، 

 کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

را مشخص  موردنظرسازی گواهینامه در این بخش محل ذخیره

ی ادر آخر وارد کنید، توجه داشته باشید پوشه و نام آن را هم کنید

شود تا بتوان از  Shareها در آن قرار دارد که این گواهینامه

کلیک کنید و  Nextبر روی  طریق شبکه به آن دسترسی داشت.

 کلیک کنید. Finishدر صفحه آخر هم بر روی 
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بعد از انجام کارهای قسمت قبل دوباره وارد 

را  Certificateشوید و سرویس  8ویندوز 

مانند قبل اجرا کنید و از سمت چپ بر به

کلیک راست کنید و از  Personalروی 

را  Importگزینه  All Tasksقسمت 

 انتخاب کنید.

 

 

 

 کلیک کنید. nextدر این صفحه بر روی 

 

 

 

 

در این صفحه، آدرس گواهینامه امنیتی را که در بخش قبل در سرور 

کلیک  Nextکردیم را وارد کنید و بر روی  Shareاصلی ذخیره و 

 کنید.
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گیری گواهینامه توانید محل قراردر این قسمت شما می 

 تغییر دهید. Browseامنیتی را با کلیک بر روی 

کلیک کنید و در صفحه آخر بر روی  Nextبر روی 

Finish .کلیک کنید 

 

 

 

نت سرور اصلی برای این کالیدارای گواهینامه امنیتی شده که این گواهینامه از طریق  موردنظربا این کار کالینت 

 شده است.صادر

 مشکالت خود را در این بخش از طریق ایمیل با من در میان بگذارید.
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 :Active Directory Right Managementکار با سرویس 

 موردنظرکسی نتواند به اسناد که هر های یک سازمان حفظ امنیت اسناد و مدارک موجود آن استاز اولویت

تفاده شبکه قرار داده است اس شرکت مایکروسافت در اختیار مدیرانکارهایی که دسترسی داشته باشد، یکی از راه

ترین سرویس در حفظ امنیت اسناد و که قوی است Active Directory Right Managementرویس از س

ا هسرویس با ایجاد امنیت روی هر یک از فایل این شود،های مختلف ایجاد میافزارمدارکی است که توسط نرم

دهد، این سرویس مجموعه سازمان نیستند اجازه دسترسی نمی.. به کسانی که عضو زیرExcelو یا  Wordمانند 

 کند:های زیر پشتیبانی میافزاراز نرم

 Microsoft Office 2003 

 Microsoft Office 2007 

 Microsoft Office 2010 

 Microsoft Office 2013 

 Adobe Acrobat 

 

 Server Managerبرای شروع وارد 

 Add Roles andشوید و بر روی 

Features .کلیک کنید 

طریق کنید از دو طور که مشاهده میهمان

توانید به این گزینه دسترسی داشته می

 باشید.
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 Server Rolesکلیک کنید تا به قسمت  Nextبر روی 

های موجود گزینه  Rolesبرسید در این قسمت از بین 

Active Directory Rights Management 

Services  را انتخاب کنید و بر رویNext لیک کنید.ک 

 

 

 

 Role Servicesکلیک کنید تا به قسمت  Nextبر روی 

 Nextبرسید در این قسمت گزینه اول را انتخاب و بر روی 

 کلیک کنید.

 

 

 

 

کلیک کنید تا کار  Installدر این قسمت بر روی 

 نصب سرویس آغاز شود.
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مانند شکل روبرو بر روی بعد از نصب سرویس به

perform additional Configuration  کلیک

 مه تنظیمات این سرویس ر انجام دهیم.کنید تا ادا

 

 

 

 

کلیک کنید  Nextبر روی  AD RMSدر صفحه 

ه مراجعه کنید، در این قسمت چون تا به این صفح

دیگری وجود نداشت،  RMSاز قبل هیچ سرویس 

ال فعنه اول فعال است و گزینه دوم غیرفقط گزی

کلیک  Nextپس گزینه اول را انتخاب و بر روی 

 کنید.

 

را معرفی  Databaseیک  باید در این قسمت،

 موردنظر Databaseکنیم تا اطالعات روی 

خاصی در دسترس  Database چون ذخیره شود،

 Use Windows internalنیست گزینه 

Database یک را انتخاب کنید، اینDatabase 

 .استشده از قبل در ویندوز آماده

 کلیک کنید. Nextبر روی 

http://3isco.ir/


MCSE 2012 _ Farshid babajani _ 3isco.ir 

349 
 

در این قسمت باید یک کاربر معرفی کنیم، ولی با 

شدیم که  عرفی یک کاربر با خطا روبرو مواجهم

 حتماً باید موردنظرمشکل از اینجاست که کاربر 

 باشد. Enterprise Adminsعضو گروه 

یس باید از سرو موردنظربرای معرفی کاربر به گروه 

Active Directory Users and 

Computers .استفاده کنیم 

 Active Directory Usersوارد سرویس  

and Computers شویم و از سمت چپ می

کنیم و بعد از لیست را انتخاب می Userگزینه 

 Enterprise Adminsبر روی گروه  موردنظر

را  Propertiesکنیم و گزینه کلیک راست می

 کنیم.انتخاب می

 

 

را  موردنظرتوانیم کاربر می Addدر این صفحه با کلیک بر روی 

 Okاین کار بر روی اضافه کنیم، بعداز موردنظربه لیست گروه 

 کلیک کنید تا تنظیمات اعمال شود.
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و با  گردیممیبر موردنظردوباره به تنظیم سرویس 

را دوباره  موردنظرکاربر  Specifyکلیک بر روی 

 رموردنظکنیم که این بار بدون خطا کاربر وارد می

 را پذیرفت.

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

در این قسمت گزینه اول را انتخاب کنید چون طول 

ه دانید هر چطور که میکلید آن بیشتر است و همان

 ول کلید بیشتر امنیت اطالعات باالتر است.ط

 کنید. کلیک nextبر روی 

 

 

 

در این قسمت گزینه اول را انتخاب کنید تا سرویس 

مدیریت داشته  Key Storageبر روی  موردنظر

 باشد

 کلیک کنید. Nextبر روی 
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وارد کنید،  دلخواهدر این صفحه رمز عبوری را به

 آید که سرویسبه کار می عبور برای زمانی این رمز

RMS  دیگری بخواهد به سرویس حال حاضر ما

متصل شود و یا موقعی که بخواهیم این سرویس 

آید. بعد از وارد به کار ما می کنیم Restoreرا 

 کلیک کنید. Nextکردن کلمه عبور بر روی 

 

 

د را خو موردنظرسایت در این قسمت باید وب

سایتی ایجاد نکرده انتخاب کنید، اگر از قبل وب

 Default Web siteفرض صورت پیشباشید به

مانند شکل روبرو در وجود دارد ولی اگر به

یک سایت ایجاد کرده باشید در این  IISسرویس 

توانید آن را انتخاب کنید و بر روی قسمت می

Next .کلیک کنید 

 

سایت شما از پروتکل اگر وبدر این قسمت 

HTTPS کند گزینه پشتیبانی میUse an SSL  را

گرنه گزینه دوم را انتخاب و در انتخاب کنید و

سایت خود را آدرس کامل وب موردنظرقسمت 

نید کفرض استفاده میوارد کنید. اگر از آدرس پیش

 Computer Name Domainصورت باید به

 وارد کنید.
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در این قسمت نام سرور خود را که سرویس 

شده است را وارد و بر روی آن نصب موردنظر

 کلیک کنید. Nextروی 

 

 

 

 Register the SCPدر این قسمت گزینه 

now  را انتخاب کنید تا ارتباط بین سرویس

Active Directory Domain  با سرویس

RMS .ایجاد شود 

 کلیک کنید. nextبر روی 

 

 

کلیک کنید تا  Installدر این قسمت بر روی 

 کامل نصب شود.صورت به موردنظرسرویس 
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کلیک کنید و سیستم  Closeبعد از نصب بر روی 

صورت کنید تا تنظیمات به Restartرا حتماً 

 کامل اعمال شود.

 

 

 

 

-می IISبعد از نصب کامل سرویس وارد سرویس 

-کنید روی وبطور که مشاهده میشویم، همان

معرفی کردیم  موردنظرسایتی که به سرویس 

مانند شکل بر روی شده است، بهاطالعات اعمال

Licensing  کلیک راست کنید و گزینهSwitch 

to Content View .را انتخاب کنید 

 

 

 

کلیک راست کنید  License.asmxدر این قسمت، بر روی 

کلیک کنید، همین  Switch to Features viewو گزینه 

 انجام دهید. ServiceLocatorکار را هم برای گزینه 
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 ردنظرمول روبرو توجه کنید دو گزینه به شک

شده اضافه Licensingمجموعه به زیر

ها کلیک کنید و کدام از آناست، بر روی هر

شده بر روی در صفحه باز

Authentication بار کلیک کنید. دو 

 

 

 

گزینه  Statusدر این قسمت در قسمت 

Anonymous Authentication 
را  Enableکلیک راست کنید و گزینه 

 انتخاب کنید.

روی هر دو گزینه  بعد از انجام این کار بر

License و ServiceLocator  سرویس

IIS  را بسته و واردServer Manager 

 شوید.

کلیک کنید و  Toolsدر این صفحه بر روی منوی 

 Active Directory Rightsگزینه 

Management Services  ،را انتخاب کنید

توانید به این سرویس می Searchالبته از طریق 

 دست پیدا کنید.
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-شدن سرویس بهبعد از اجرا

مانند شکل روبرو از سمت 

 Rightsچپ بر روی 

Policy Templates  کلیک

راست کنید و گزینه اول را 

انتخاب کنید و در ادامه از 

 Createسمت راست گزینه 

Distributed Rights 
 کلیک کنید.

کلیک کنید تا شکل مقابل ظاهر  Addشده بر روی در صفحه باز

ه ب دلخواهخود را انتخاب و یک اسم به موردنظرزبان  شود که باشد

 Addوارد کنید وبر روی  موردنظرهمراه توضیحات آن در قسمت 

 کلیک کنید. Nextو در صفحه بعد بر روی  کلیک کنید.

 

کلیک کنید و در  Addدر این صفحه بر روی 

مانند را به Anyoneشده گزینه صفحه باز

 شکل زیر انتخاب کنید.
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به  Anyoneکنید گروه طور که مشاهده میهمان

شده است و در قسمت اضافه موردنظرقسمت 

Rights for ANYONE  گزینهview  را انتخاب

 کلیک کنید. Nextکنید و بر روی 

 

 

 

توانید مشخص کنید که این در این قسمت، می

Template که در  تا چه زمانی اعتبار داشته باشد

-روز وارد 01شده و مدت اینجا گزینه سوم انتخاب

 Templateروز این  01این شده است که بعداز

 Nextاعتباری در سرور نخواهد داشت. بر روی 

 کلیک کنید.

 

 

 Require a new useدر این قسمت، گزینه 

license every time  را انتخاب کنید تا کاربران

یک درخواست  Templateدر هر بار استفاده از این 

ها در وقت این درخواستهیچجدید بفرستند و 

 کالینت ذخیره نشود.

 لیک کنید.ک Nextبر روی 
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رسد و برای ایجاد در این صفحه کار به اتمام می

Template  بر رویfinish .کلیک کنید 

 

 

 

 Templateبعد از ایجاد 

ن روی آ مانند شکل بربه موردنظر

ر ب کلیک کنید و از سمت راست

 View Rights روی

Summary .را انتخاب کنید 

 

 

 

در این صفحه اگر به 

Owner  ،توجه کنید

کنید که مشاهده می

دسترسی کامل به 

Template موردنظر 

 Anyoneدارد ولی گروه 

 شده است.به آن داده Viewتمام کاربران عضو آن هستند فقط دسترسی  که
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 :2102به  2110ارتقاء اکتیو دایرکتوری 

هنوز هم  2103شبکه رفته بودم، مشخص شد که این دوستان تو سال  برای مشاوره یپیش که به شرکتچند ماه 

ویندوز سرور در حال حاضر توسط کنند، به رئیس شرکت گفتم که این استفاده می 2110از ویندوز سرور 

ها پیشنهاد کردم که از ویندوز نظر امنیت و سرعت مشکالت زیادی دارد، به آنشود و ازمایکروسافت تولید نمی

خواهیم تا با کمک شما این کار را انجام استفاده کنند، در این قسمت می 2102و اکتیو دایرکتوری  2102سرور 

 دهیم.

 کار نیاز است:مواردی که برای شروع 

 آپدیت: با آخرین 2110ویندوز سرور  -0

و آخرین آپدیت را داشته  باشد R2اندازی شده است باید روری که روی آن دومین کنترلر راهویندوز س

 باشد.

 .ها را داشته باشد(آخرین آپدیت ضرورتی ندارد کهبا آخرین آپدیت ) 2102ویندوز سرور  -2

نصب شده است و اکتیو دایرکتوری روی آن فعال شده است، پس  2110 فرض مثال بر این گذاشتیم که سرور

 شویم.می 2110برای شروع کار وارد سرور 

 My Computerکلیک کنید و بعد بر روی  Startبر روی 

را انتخاب کنید تا  Propertiesکلیک راست کنید و گزینه 

هست  Service pack 2متوجه شویم که آیا ورژن این ویندوز 

 ؟یا نه
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کنید این ویندوز سرویس پک طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

 باشد.مناسب می 2102ل اطالعات به سرور که برای انتقا است 2

 

 

 

 

 

شوید و از قسمت  Startوارد 

Administrative Tools  گزینهActive 

Directory Users and Computers  را

 انتخاب کنید.

 

 

 

است  3isco.irبعد از اجرای سرویس بر روی نام دومین خود که در اینجا 

را  Raise Domain Functional Levelکلیک راست کنید و گزینه 

 انتخاب کنید.
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گزینه  Functional Levelدر این شکل و در قسمت 

Windows Server 2003  را انتخاب کنید و گزینه

Raise  را انتخاب کنید تاLevel .تغییر کند 

دو پیغام پشت سر هم  Raiseبعد از کلیک بر روی 

 کلیک کنید. okکه بر روی  کنیدمشاهده می

 

اگر دوباره مسیر قبلی را اجرا کنید با شکل روبرو مواجه 

آن  Levelدهنده این است که سطح شوید که نشانمی

 تغییر کرده است.

 کلیک کنید. Closeبر روی 

 

 Forestباید  Domain Functionalبعد از تغییر 

Functional Level  را هم باید تغییر دهید برای این

کلیک کنید و از قسمت  Startروی  کار بر

Administrative Tools  گزینهActive 

Directory Domains and Trusts  را انتخاب

 کنید.

 

 Active Directory Domains andبعد از اجرای سرویس بر روی 

Trusts  کلیک راست کنید و گزینهRaise Forest Functional 

Level .را انتخاب کنید 
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را انتخاب  Windows Server 2003در این قسمت گزینه 

 را کلیک کنید. Raiseکنید و بر روی 

 

 

بعد از انجام کارهای باال وارد ویندوز 

 Serverشویم و می 2102سرور 

Manager کنیم و بعد از را اجرا می

 Add Roles andاجرا بر روی 

Features کنیم تا شکل کلیک می

 صفحه بعد ظاهر شود.

 

 

 

 کلیک کنید. Nextدر این صفحه بر روی 
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را  موردنظر Roleخواهید در این صفحه اگر می

روی همین سیستم نصب کنید گزینه اول را انتخاب 

ی دیگرخواهید بر روی سیستم کنید و یا اگر می

این کار را انجام دهید گزینه دوم را انتخاب کنید، 

و بر روی  برای ادامه کار گزینه اول را انتخاب

Next .کلیک کنید 

در این قسمت گزینه اول را انتخاب و بر روی 

Next .کلیک کنید 

 

 

 

 

 

های موجود گزینه  Roleدر این صفحه از بین 

Active Directory Domain Services  و

DNS  را انتخاب کنید و بر رویNext .کلیک کنید 
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ای دست نزنید و بر روی به گزینه در این قسمت

Next .کلیک کنید 

 

 

 

 

 

 کلیک کنید. nextدر این قسمت هم بر روی 

 

 

 

را انتخاب  موردنظردر این قسمت تیک گزینه 

کلیک کنید تا سرویس  installکنید و بر روی 

Active Directory .نصب شود 
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بعد از نصب سرویس و برای تنظیم آن بر روی 

Promote this server to a domain 

controller  کلیک کنید تا شکل بعد ظاهر

 شود.

 

 

این قسمت باید گزینه اول را انتخاب کنید تا  در

عات را از دومین دومین جدید بتواند همه اطال

د، بعد از انتخاب گزینه اول بر دریافت کن 2110

کلیک کنید و نام مدیر سرور  Selectروی 

 را به همراه رمز عبور وارد کنید 2110

 

مانند شکل وارد د، نام دومین را هم قبل از آن بهتوجه داشته باشی

باشد این قسمت به  2110عضو دومین  2102کنید، البته اگر سرور 

شکل  okگردد، بعد از کلیک بر روی خودکار تکمیل میصورت 

 okو بر روی  شود که نام دومین را انتخاب کنیدروبرو ظاهر می

 کلیک کنید. nextکلیک کنید و در صفحه اصلی بر روی 
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 Domain Nameهای در این قسمت گزینه

System (DNS) server  وGlobal 

Catalog  را انتخاب کنید و یک کلمه عبور

 Restoreوارد کنید که برای  DSRM برای

و در مواقع ضروری  هستکردن اطالعات 

 کاربرد دارد.

 کنید. کلیک Nextبر روی 

 

 

 کلیک کنید. Nextدر این قسمت بر روی 

 

 

 

 

 Replicate fromدر این صفحه و در قسمت 

 Nextو بر روی  نام دومین خود را انتخاب کنید

 کلیک کنید.
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مسیر مشخص برای  توانیددر این قسمت می

مشخص کنید.  موردنظرهای سازی فایلذخیره

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

 

 کلیک کنید. Nextدر این قسمت بر روی  

 

 

 

 

 

 کلیک کنید. Nextدر این قسمت بر روی 
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 رموردنظهای نیازاینکه پیشدر این قسمت بعداز

 installیید شد بر روی مانند شکل روبرو تأبه

 کلیک کنید تا دومین کنترلر نصب شود.

 

 

 

 

 Searchوارد  2102سرور  در ویندوز Domainبعد از نصب 

 Active Directory Users andشوید و سرویس 

Computers .را انتخاب کنید 

 

 

 

بعد از اجزای سرویس بر روی نام دومین 

کلیک راست  است 3isco.irکه در اینجا 

 Operations Mastersکنید و گزینه 

 را انتخاب کنید.
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 2110برای اینکه وظایف دومین کنترلر را از  RIDدر این صفحه در تب 

 کلیک کنید. Changeانتقال دهیم بر روی  2102به 

 کلیک کنید. Yesدر شکل زیر بر روی 

 

 

 

 

کلیک  Yesبعد بر روی کلیک کنید و  Changeبر روی  PDCدر تب 

 کنید.

 

 

 

 

کلیک کنید و در شکل باز  Changeبر روی  Infrastructureدر تب 

 کلیک کنید. Yesشده بر روی 
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 Active Directoryشوید و سرویس  Searchهای باال وارد بعد از انجام کار

Domains and Trusts .را انتخاب کنید 

 Active Directory Domains and Trustsبعد از اجرای سرویس بر روی 

را انتخاب  Operations Masterبه مانند شکل زیر کلیک راست کنید و گزینه 

 کنید.

 

 

 

 2110کلیک کنید تا انتقال اطالعات از  Changeدر این قسمت بر روی 

 انجام شود. 2102به 

 

 

صورت کامل بعد از انجام عملیات باال به

را با اولویت کاربر  PowerShellسرویس 

Administrator ،دستور  و اجرا کنید

netdom Query fsmo  را وارد کنید و

صورت شکل روبرو باشد، خروجی آن باید به

است که از بین پنج  شدهمشخصدر این شکل 

 2102قسمت موجود چهار قسمت به سرور 

قال انتقال داده نشده که برای انت 2102باشد به سرور  Schema Masterانتقال داده شد و فقط قسمت اول که 

 های زیر را انجام دهیم.آن باید کار
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و  را اجرا کنید PowerShellسرویس 

را  regsvr32 schmmgmt.dll ستورد

از  Schema Masterاجرا کنید تا سرویس 

 طریق کنسول مایکروسافت در دسترس باشد.

 

 

به مانند شکل  را MMCشوید و سرویس  Searchبعد از انجام کار باال وارد 

 .اجرا کنید روبرو

 

 

شوید و بر روی  Fileبعد از اجرای سرویس وارد 

Add/Remove Snap-in .را انتخاب کنید 

 

 Activeدر این صفحه از سمت چپ گزینه 

Directory Schema  را انتخاب کنید و بر

کلیک کنید تا به لیست اضافه شود  Addروی 

 کلیک کنید. okو بعد بر روی 
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کلیک  Active Directory Schemaدر این صفحه بر روی 

 Change Active Directoryراست کنید و گزینه 

Domain Controller .را انتخاب کنید 

 

 

 

 This Domainدر این صفحه گزینه 

Controller or AD LDS 

instance از بین ا انتخاب کنید و ر

را  2102سرورهای موجود، سرور 

کلیک  okو بر روی  انتخاب کنید

 کنید.

 

بعد از انجام کار باال دوباره بر روی 

Active Directory Schema  کلیک راست

کلیک  Operations Masterکنید و بر روی 

 کنید تا شکل بعد ظاهر شود.
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کلیک کنید تا کار انتقال اطالعات  Changeدر این قسمت بر روی 

 انتقال داده شود. 2102به  2110از 

 

 

 

شوید و دستور  PowerShellوارد 

Netdom Query FSMO بار  را دو

کنید ور که مشاهده میطاجرا کنید، همان

 به 2110کار انتقال اطالعات از سرور 

صورت کامل در پنج به 2102سرور 

توانید شده است و حاال میمرحله تمام

عنوان سرور اصلی در را به 2102سرور 

توانید آن را حذف کنید، سعی به کار ببرید و یا میعنوان سرور کمکی را به 2110شبکه معرفی کنید و سرور 

کار  تا زمانی که از صورت کامل به سرور جدید منتقل شوددقت انجام دهید تا اطالعات بهکنید این عملیات را به

 خود مطمئن نشدید سرور قدیمی را حذف نکنید.
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 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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