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فصل اول
آشنایی با ویندوز سرور

وینذوز سرور چیست؟
هینددزه سددرهمجموعو دديایجا جچنددزجسیسددس امدد جتددو ىجودديجزوسددفجMicrosoftجزحددرجمددا ج
Windows Serverجقراحیجضزىجهجا جهیژگیًاییجچونجمزیریرجمسعروز،جذخیرىسا یج ا ىًداجتديج-

غددومذجمسعروددزجهجا جامزثاقدداذج مجسددكگجگسددسر ىجخطددسیثامیجمددیونددزدج مجهم نًددایجلددزیعیج
هینزه سرهمجًزفجفراً آهمیجامنیر،جخایزامیجهجافزایصجلاتلیرًایجوامتر یجزحرجضدثىيجتدو ىجج
اماج ممسخيًایججزیز،جترلرامیجامزثاـجلات جاقعینانجهجایوا جمدزیریرجمسعرودزج مجضدثىيجمدزمررج
اسرد ج

انواع نسخههای وینذوز سرور
هینزه ًایجسرهمجا جاتسزاجزاونونج امایجمسخيًایجمسفاهزیجتو ىجاسرجويج مجا اميجتيجتعؿیجا جاینجمسخيًاج
اضامىجخواًی جور  :ج

:Windows Server 2012 ج مجاینجمسخيجا جهینزه جويججزیززرینجمسخيجحدا جحاؾدرججمدیجتاضدزجتدرجج ج
هیژگیًاییجچونج،Cloudج،IPv6جمسخيججزیزجHyper-Vجهجسیسس فای ججزیزجزأویزج ام دجاینجمسدخجيجا ج
هینزه سرهمج مجتخصًایجموا یسا ی،جمزیریر،جفؿایجذخیرىسا ی،جامومضثىي،جامنیرًایج سسرسدی،ج
امنیرجاقال اذ،جسرهیسًایجمثسنیترهبجهجترماميًایجوامتر یجخیطرفرجمحسوسیج اضسيجاسرد

:Windows Server 2008 جاینجمسخيجا جهینزه سرهمجمسثرجتيجمسخيًایجلثلیجخو ج مجتخدصجًداجیج
ًسسي،ج،Firewallج .Net Frameworkجهجتسیامیجا جموام ج یگرجضاًزجخیطرفرًایج یا یجضزىجاسرد
:Windows Server 2003 جاینجمسخيجا جهینزه سرهمجحاغ جزوععجهینزه جXPجتاجیهسریجهیژگی-
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ًایجخیطرفسيزرجا ججعليجتخصجزوسعيیافسيج مجضثىي،جسرهیسجهبجهجسا گامیجتیطسرجتاجDTFSجاسرد ج

نسخههای وینذوزسرور 2102
 :Windows Server 2012 Datacenterاینجمسدخيجتدرایجسدرهمًایجتسدیامجتدزميجهجلزمزعندزج

اسسفا ىجمیضو جهجلاتلیرجخطسیثامیجا ج46جخر ا مزىجهجهیژگدیجFault Toleranceجماج ام ،جتدجيهسدیليج
اینجهیژگیجمیزوانجخر ا مزىجماجتيجغومذج مجاجهج مج مانجمهضنجتو نجسرهمجزعویؽجور دجا جاینج
مسخيجا جسرهمجتیطسرج مجمحیفًاییجاسسفا ىجمیضو جويجضزیزاًجمیا جتيجموا یسا یج اضسيجتاضنزد ج
:Windows Server 2012 StandardجاینجمسخيجزعامیجهیژگیًایجمسخيجData Centerجماجضام ج
میضو جتاجاینجزفاهذجويجتاجاسسفا ىجا جمسدخيجStandardجحدزجاوثرجمدیجزدوانج هجماضدینجمودا یجماج
ترمهیجسرهمجاجراجور دجاینج محالیجاسرجويج مجمسخيجData Centerجًیچگوميجمحدزه یسجیجتدرایج
موا یسا یجهجو جمزام د ج
:Windows Server 2012 Essentialجاینجمسخيجا جهینزه جمسثرجتيجمسخيًایجگفسيجضدزىج امایج
محدددزه یرًدددایجتیطدددسریجاسدددرجا ججعلددديج دددز جهجدددو ج،Server CoreجHyper-Vجهج
Active Directory Federation Serviceد ج

 :Windows Server 2012 Foundationاین مسخيجا جهینزه جمسخيایجسا ىجتدرایجزودامذجًدایج
ووچهجويجمیا منزجهیژگیًایجمععولیجا ججعلي:جسرهیسًایجفای ،جخرینرجهجخطسیثامیوامتریجمی-
تاضزد ج

سختافسار وینذوز سرور
هینزه سرهمجًعامنزجسدایرجسیسدس ج امد جًداج مجمدزیریرجمنداتعجسدخرجافدزامیج امایجیدهجسدریج
محزه یرجاسردجحزاوثرجسخرافزامیجويجهینزه جسرهمج2102جمسثرجتديجهیندزه جسدرهمج2112ج

خطسیثامیجمیونزج مججزه ج یرجلات جمطاًزىجاسر :ج
سختافسار

وینذوزسرور 2102

وینذوزسرور 2112

تعذاد پردازنذهها

46ج ز ج

46ج ز ج

تعذاد پردازنذههای مجازی

461ج ز ج

254ج ز ج

درحالتی که  Hyper-Vفعال باشذ
تعذاد پردازنذههای مجازی
درحالتی که  Hyper-Vغیرفعال
باشذ

021ج ز ج

46ج ز ج

مهندسی شبکه مایکروسافتMCSA

4
حافظه

RAM

4 TB

جزه ج-0ج 0ج

 2 TBج

هینزه سرهمجترخالفجسایرجسیسس ام ًایج ا یجمیا جتيجسخرافزامجلدویجزدرج ام ج،جچراوديجایدنج
سیسس ام ج الهىترجهظایفج ا یجخو جتایزجتيجمیا ًایجسدایرجودامترانجمیدزجخاسددج ًدزدججحدزال ج
سخرافزامیجويجمیزوانجترمهیجآنجهینزه سرهمجماجمػةجور جضام  :ج
CPU: 1.4 GHz, X64
RAM: 512MB
HDD: 32GB

Licenseهای وینذوز سرور
ًعانگوميجويجگفسيجضز،جمایىرهسافرجزنٌاجچٌامجمسخيجا جهینزه سرهم2102جماجامائيج ا ىجاسرجويج
زعامیجهیژگیًاجهجلاتلیرًایجًرمسخيجماج مجتخصًایجلث جموم جترمسدیجلدرامج ا یدج دجا جمدوام ج
مٌعیجويج مجامسخابجهینزه سرهمجموم جزوجيجلرامجمیگیر ،جًزینيجLicenseایجاسرجويجتایزجتدرایج
فعا سا یجهینزه سرهمجخر اخرجضو دجتيغومذجولیجاینجًLicenseاجتيجمهشًایج یرجتدرایجًدرج
مسخيجا جهینزه جزعریفجضزىجاسردج ج
نسخه :Data Centerج مجاینجمسخيجا جهینزه سرهمجًزینيجLicenseجتيجا اءجًرجفدرجCPUایجوديج

ترمهیجسرهمجلرامجمیگیر جمحاسثيجخواًزجضزدجًزینيایجويجتایزجتيجا اءجًرججفدرجCPUجخر اخدرج
ضو جمعا ج45055ج المجاسردجتي نوانمثا جاگرجسرهمیج امایج2ج ز جCPUجتاضزجتيج6جموو جمیا ج
ام جويج مجموعوعجتایزج265421ج=ج45055ج*ج6ج المجخر اخرجضو د ج

نسخه :Standardجمحوىجمحاسثيجًزینيج مجاینجمسخيجتياینجغومذجاسرجويجتديجا اءجًدرج هجماضدینج
موا یجويجترمهیجسرهمجاجراجمیضو جتایزجًزینيایجمعا جتاج222ج المجخر اخرجضو د ج

نسخه :EssentialsجمحدوىجخریدزجLicenseج تدرایجایدنجمسدخيجا جهیندزه جتديجمسدثرجمسدخيجًدایج
 StandardجهجData Centerجوعیجمسفاهذجاسرجهجتزینغومذجمحاسثيجمیضو جويجتيا اءجًرمسدخيج
ا جهینزه جتایزجیهجموو ججزاگاميجخریزامیجضو دجًزینيجًرمسخيجا جهینزه سرهمجEssentialجتراترج

تاج510ج المجاسرد ج

نسخه :Foundationجاینجمسخيجا جهینزه جزوسفجزولیزوننزگانجسرهمًاجترمهیج سسگاىًاجمػةجهج
امائيجمیضو دجاینجمسخيجًزینيایجماجتيجوامترانجزحعی جمعیونزد ج

انواع روشهای فروش وینذوز
ضرورجمایىرهسافرجتيغومذجولیجمحػوالذجخو جماج مجسيجحالرجتيجفرهشجمیمسدامزجوديج مج
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ا اميجتيجآنًاجاضامىجضزىجاسرد ج

0د نسخه تولیذکننذگان (:)OEMجمر افزامًداییجممامندزجسیسدس ج امد ج)Windows 8.1جوديجتديج
غومذجخیصفرؼجترمهیجوامدیوزرًایجزولیزجضزىجلرامجمیگیرمز،ج امایجیهسریجLicenseجمعسثرج
تو ىجويجاینجًLicenseاجماجمایىرهسافرجتيجزولیزوننزگانجسدخرجافدزامجمامندزجAsusج،جSonyجهجدددج
اخسػاظج ا ىجاسردجزوجيج اضسيجتاضیزجاینج سسيجا جًLicenseاجزنٌاجترمهیجوامدیوزریجلدا مجتديج
اسسفا ىجاسرجويجزولیزوننزىجمطخعجور ىجاسردجمعوميجتام جًLicenseایجOEMجلدحجزداججًداییج

اسرجويجتيغومذجخیصفرؼج امایجهینزه ج2جاهمجینا جًسسنزد

2د نسخه فروشنذگان (:)Retailج مجاینجحالرجمایىرهسافرجمحػوالذجخدو جماجتديجًعدراىجیدهج
Licenseج مجلالةجتسسيتنزیجتيجمطسریانجخو ج رؾيجمیونزدجتيجمو یجمیزوانجگفرجويجاینجمهشج
ًعانجمهشجزهفرهضیجمحػدوالذجاسدرجوديجمایىرهسدافرجمدر جافزامًدایجخدوج جماج مجاخسیدامج
فرهضنزگانجلرامج ا ىجهجمطسریانجمیزوامنزجمحػوالذجخو جماجا جقریكجفرهضنزگانجزٌیيجمعاینزد ج

0د نسخه :Volume Licensingجا جاینجمهشج مجمىانًاییجاسدسفا ىجمدیجضدو جوديج مجآنجزعدزا ج

وامدیوزرًایج یا یجهجو ج اضسيجتاضزدجتديج ندوانجمثدا جسدا مامیجماجفدرؼجونیدزجوديج مججآنج511ج
وامدیوزرجهجو ج اضسيجتاضز؛جحا جترایجفعا سا یجزعدامیجوامدیوزرًداجخریدزج511جLicenseجتديج-
غومذججزاگاميجامریجغیرمنكمیجاسردجترایجمفعجاینجمطى جتداجاسدسفا ىجا جVolume Licensingج

وافیجاسرجزاجیهجموو ج511زاییجخریزامیجضزىجهجتدرمهیجسدرهمجمػدةجگدر ،جحدا جزعدامیج
وامدیوزرًاجتيجسرهمجمسػ جضزىجهجخو جماجتاجLicenseجلامومیجفعا جمیوننزد

بررسی نیازمنذیها
اهلینجلز جترایجخیا ىسا یجساخسامجضثىيج اضسنج منج مسرجهجوام جا جمیا ًاییجاسرجويجتایدزج مج
محیفجفراً جضو دجترمسیج مسرجهجوام جمیا ًاج مجمیزانجًزینيًایجزحعیلیجممصجزعیینجونندزىجایج
خواًزج اضردجترخیجا جمىازیجويجتایزج ممررگرفسيجضو جضام  :ج
 حزال جسخرافزامجموم جمیا جترایجمػةجسرهمجچیسر؟ ج
 وزا جمسخيجا جهینزه سرهمجموم میا جاسر؟ ج
 چيجزعزا جLicenseجموم میا جاسر؟ ج
 هینزه سرهمج امایجچيجزعزا جوامترجخواًزجتو ؟ ج
 هینزه سرهمجچيجممطیجمیاجممصًایی)ج مجسا مانجخواًزج اضر؟ ج
تعزا جمطخعجور نجموام جفوقجمیزوانجهینزه سرهمجماجمػةجور ىجهجتازوجيجتيجممطیجويجسدرهمج
تایدزجایفداجوندز،ججًRoleدایججمدزجمردرجماجتدرمهیجآنجفعدا جونیدزجدجتدرایج منجتٌسدرجًRoleداییججوديج
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جهجامواعجآنًاجآضناجضویزد جFeatureج،Roleهینزه سرهمجمیزوامزجایفاجونزجتٌسراسرجزاجتاجمفٌو ج

2102 ها در وینذوز سرورFeature ها وRole
ًداجیدهجسدریجFeatureجتيجممصًایجاساسیجهجاغلیجهینزه سرهمجگفسيجمیضو ج مجحالیجويجRole
ًداج مجتىدامگیریجRoleًاجتيجآنًاجمیا منزجًسسنزدجضناخرج مسدرجهجغدحیگجRoleافزهميجتو ىجويج
آنًاج مجهینزه سرهمجحائزجاًعیرجاسرجچراجويجتسیامیجا جمزیرانجا جسرهمًایجسا مانجیاج یدا یج
میتنزمزد ج
یوطنزجیاجوعسرا جحزمععو جسرهمًاجماجتيوامج ج
وامجم ج
ًددایجمسفدداهذجتددرمهیجیددهجسددرهمجودديججRoleتددي نددوانجمثددا جترخددیجمددزیرانجا جلددرامج ا نج
ج
جزنٌداجتدرایجاحدرا جDomain Controllerجسرتا جمیج مندزجج محدالیجوديج،جاسرDomain Controller
یونزد ج
ًویرجوامترانج مجسكگجضثىيجتو ىجهجتامجسنگینیجماجتيجسرهمجزحعی جمع ج

جمیزوانجمػةجور جماج مجا اميج2102ًاجويجترمهیجهینزه سرهمFeatureًاجهجRoleلیسرجترخیجا ج

 ج:مطاًزىجمیونیز
 Active Directory Certificate Services
 Active Directory Domain Servers
 Active Directory Federation Services
 Active Directory Lightweight Directory Services
 Active Directory Rights Management Services
 Application Server
 Failover Clustering
 File and Storage Services
 Hyper-V
 Network Load Balancing
 Network Policy and Access Servers
 Print and Document Services
 Remote Access
 Remote Desktop Services
 Volume Activation Services
 Web Server (IIS)
 .NET Framework 3.5 Features
 .NET Framework 4.5 Features
 Background Intelligent Transfer Service (BITS)
 BitLocker Drive Encryption
 BitLocker Network Unlock
 Branch Cache
 Client for NFT
 Data Center Bridging
 Enhanced Storage

:هاRole

 ج:هاFeature
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 Failover Clustering
 Group Policy Management
 Ink and Handwriting Services
 Internet Printing Client
…

آشنایی بیشتر با Roleها و Featureها
:Active Directory Certificate Servicesجترلددرامیجامنیددرج مجمحددیفجًدداییجودديجمحرمددامگیج
اقال اذجا جاًعیرجتاالییجترخوم امجاسرجامریجؾرهمیجهجاجسنابجماخذیرجاسردجتديجغدوجمذجولدیج
ترایجترلرامیجامنیدرج مجسدا مانجتایدزج علیداذجممزمگدامیجاقال داذجغدومذجخدجذیر دج علیداذج
ممزمگامیجتيجاینغومذجاسرجويج ا ىًایجوامترانجتایزجتاجاسسفا ىجا جیهجولیزج عدومیجممزمگدامیج
ضو دجاینجولیزج عومیجماجمیزوانجا جقریكجضدرورجًداییجوديجولیدزًایج عدومیجزولیدزجمدیجونندزج
خریزامیجور جاماجمعىنجاسرجويجًزینيًایجزحعیلیجتي لی جخریزجولیدزج یدا جضدو دجمهشج یگدرج
زولیزجولیزج مجضثىيجمحلیجاسرجويجزوسفجADCSج مجهینزه سرهم2102جاموا جمیگیر دجسدرهمیج
ويجهظیفيجزولیزجولیدزج عدومیجماجتر ٌدزىج ام جCAجیداجCertificate Authorityجمامیدزىجمدیجضدو جدج
والینرًاجتاجاسسفا ىجا جولیزًایج میافرجضزىجاقال اذجخو جماجممزگذامیجور ىجهجامنیرجماجترلرامج
میوننزد ج
:Active Directory Domain Serversجمزیریرجمسعروزجزعامیجاضیاءج مجیهجضثىيجا جیدهجممكديج
میزوامزجتيج مزیرضدثىيجوعدهجفراهامدیج مجحفدسجامسدوا جهجودامور جغدحیگجضدثىيجوندزجچراوديج
مزیرضثىيجمیزوامزج علیاذًاییجا ججعليجگدرهىجتندزیجودامتران،جمدزیریرجحسدابجًدایجودامتران،ج
مزیریرجوامدیوزرًایجموجو ج مجضثىيجهجا عا جمحزه یرًاییجترایجوامترانجهجدددجماجامودا ج ًدزدج
مجهینزه سرهم2102ج علیداذجگفسديجضدزىجا جقریدكجADDSجغدومذجخذیرفسديجهجزعدامیجاضدیاءجج

م سسگاًٌا)ج مجاتسزایجهمه جتيجضثىيجتایزجADDSجضناسامزىجضومزدج ج
:Active Directory Federation Servicesجموعو دديج مافدديجماجفددرؼجونیددزجودديجتدداجموعو دديج
مایىرهسافرجتي نوانجضروایجزوامیجضناخسيجضزىجهجسرهیسًایجخو ماج مجاخسیامجیىدزیگرجلدرامج
می ًنزدج ماینحالرجوامترانجموعو يج مافيجتاجًعانجحسابجوامتریجخو ضدانجتديجمایىرهسدافرج
مسػ جضزىجهجا جسرهیسًدایصجاسدسفا ىجمدیجونندزجهج یگدرجمیدا یجتديجحسدابجودامتریجا جقدرفج
مایىرهسافرجمزام جچراويجًر هجموعو يجا جADFSجاسسفا ىجور ىجهج مجامزثاـجًسسنزد ج
:Active Directory Lightweight Directory ServicesجایدنجRoleجضدثیيجتديجADDSجتدو ىجامداج
سرهیسًایجمحزه یجماجامائيجمی ًزجهجتامجوعسریجمهیجسدرهمجا عدا جمدیجوندزجهج مجهالدعجیدهج
مسخيجسثهجا جADDSجمیتاضزدج عزىجًزفجاینRoleجامائيجسدرهیسجتديجترمامديجًداییجاسدرجوديج
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اقال اذجخو جماج مجسرهمج امنيجثثرجمیوننزجتياینمعنیجويجترمامديجًدایجودامتر یجا جفؿداییجوديج
ADLDSج ماخسیامضانجلرامجمی ًزجاسسفا ىجور ىجهجاقال اذجخو جماجمگٌزامیجمیوننزدجاغدكالحاًجج
تيجاینجترماميًاجDirectory-Enabled Applicationجگفسيجمیضو د ج
:Active Directory Rights Management Servicesجتاجاسسفا ىجا جاینجRoleجمیزوانجیهسدریج
محزه یرجماجترایج سسرسیجهجاسسفا ىجا جمحسویج مهنجسا مامیجفراً جودر دجتديجایدنجغدومذجوديج
زعا جواممنزانجلا مجتيجمطاًزى،جخوامزنجهجمزیریرجمحسدویجاسدنا جتدو ىجامداجحدكجوددیجودر نجماج
مخواًنزج اضرجهجمعیزوامنزجمحسویجماجتيجخامججا جسا مانجمنسم جمعاینزد ج
:Application Serverجتاجاسسفا ىجا جاینجRoleجمیزوانجمحیكیجفراً جور جزاجترماميجًداجیجودامتر یج
ماجترمهیجسرهمجمػةجور ىجهجولیيجوامترانجترماميجماجا جسرهمجاجراجوننزدج ماینجحالرجمیا یجمیسرج
زاجترماميجوامتر یجترمهیجزدهجزدهججوالیندرجًداججمػدةجضدو جدج مجسدا مانجًداجیجتدزميجوديجتدرایجج
میوننز،جاسسفا ىجا جApplication Serverجًزینيجالیسدنسج
مر جافزامًایجوامتر یجالیسنسجخریزامیج ج
ماجزاجحزج یا یجواًصجخواًزج ا د ج
 :Failover Clusteringتاجاسدسفا ىجا جایدنجRoleجمدیجزدوانجترمامديجًدایجمٌد جهجودامتر یجممامندزج
،Exchangeج،Hyper-VجSQL Serverجهج)File Serverجويج محا جسرهیس ًیجتيج مخواسرًدایج
وامترانجمیتاضنزجماجترمهیجچنزینجسرهمجلرامج ا دج مغومزیجويجًروزا جا جسرهمًاج چامجمطدى ج
ضو ،جسرهمجمیاجسرهمًای)ج یگرجتيج مخواسرًایجوامترانجخاسدجخواًزج ا جهجًیچگومديجاخاللدیج
مجسرهیس ًیجتيجهجو جمخواًزجآمزد ج
مهالعجتاجاسسفا ىجا جاینجRoleجزعامیجترماميجًایجوامتر یجهجسرهیسجًداجیجخراًعیدرججسدا مانجماجا ج
ًرگوميج یةجیاجمطى جمػونجمگيجخواًیزج اضردجج ج

ضى ج-0ج 0ج

:File and Storage Servicesج مجضثىيج سسگاىًاییجتيجاس جSANجیاجNASجويجهظیفديجآنجًداجزنٌداج
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ذخیرىسا یجاقال اذجاسرجهجتيآنًاجاغكالحاًجذخیرىسا جضثىيجمیزجمیگوینزد ج
NASجیاجNetwork Attach Storageج سسگاًیج مجاتعا جیهجوامدیوزرجاسرجويج امایجوامذجضدثىي،ج
RAMجهجخر ا مزىجمیتاضزجهجمععوالجچنزینجًام جترمهیجآنجلرامجمیگیر دجتيج نوانجمثا ج01جًام ج

2زراتایسیجمهیجآنجلرامجمیگیر جهج مجموعوعجزواماییجذخیرىجسدا یج21جزراتایدرجاقال داذجماج مج
ضثىيجخواًزج اضردجضعاجلا مجخواًیزجتو جترمهیجاینج سسگاىجهینزه سرهم2102جمػةجودر ىجهج

سدسجتيهسیليجًRoleایجمرتوـجتيجFile and Storage Servicesج سدسگاىجماجتديجیدهجفاید جسدرهمج
زثزی جور ىجهجاقال اذجو جسا مانجماجترمهیجآنجذخیرىجونیزجهج یگرجاقال اذجترمهیجوالیندرجًداج
لرامجمعیگیر جهجتزینجغومذجترمهیجسرهمجفای جولیيجمىامیز ًایجامنیسیج،جBackupجهجددددجماجاموا ج
می ًیزجهجامنیرجاقال اذجسا مانجماجزؿعینجخواًیزجور د ج
 :Group Policyوامدیوزرًایجوالینرج امایجامىامازیجمیتاضنز،جاینجامىامداذجضدام جزعدا جمدوامج ج
ونسر جخن ؛جمامنزجامىاماذجضثىي،جامىاماذجخرینسر،جاسسفا ىجا جفلصجمعومیجهدددجمیتاضزد ج
Group Policyجضعاجماجلا مجمیسا جامىاماذجوالینرًاجماجا جیهجاجمزیریرجهجونسر جمعاییدزدجتديج
نوانجمثا جتي الی جامنیسیجوامدیوزرًایجتخصجحساتزامیجمثایزجاجا ىجاسدسفا ىجا جفلدصجمعدومیجماج
اضسيجتاضنزد ج

 :Hyper-Vتيقومجمععو جتاجمػةجیهجهینزه سرهمجمعیزوانجا جحزاوثرجلزمذجسخرافزامجتٌدرىج-
تر دجتيًعینجمنردومجتداجاسدسفا ىجا جمودا یجسدا یجمدیجزدوانجتدرمهیجیدهجسدخرجافدزامجچندزینج
هینزه سرهمجمػةجور جهجا جآنًاجتيغومذجًعزمانجاسسفا ىجور جزاجتسدوانججودامآییجماجتديجحدزاوثرج
مسامزدجHypervج لیماجًعانجوامج Vmwareجماجاموا جمی ًزد ج
:Network Load Balancingجاینجهیژگیجتاجاسسفا ىجا جخرهزىد جTCP/IPجزرافیدهجًداجیجضدثىيجماج
ترمهیجچنزینجسرهمجزو یعجمیجونزدجتيج نوانجمثا ج مجسا مانج هجهبسرهمجهجو ج ام جوديجسدایرج
تيهسیليجLoad Balancingجولیديجج مخواسدرجًداجییجوديجتديجسدایرج
آنًاجلرامج ام ،ج ج
سا مانجترمهیج ج
یضدو ججوديجتديجایدنجزدوا نجتدامجمج)Load Balancingج ج
میمسزجترمهیجاینج هجسرهمجزمسی جم ج
سا مانج ج
میگوینزد ج
:Network Policy and Access Serversجخیا ىسا یجسرهیسًایجVPNجتيمنرومجترلرامیجازػا ج
ا جاینسرمرجتيجضثىيج اخلیجسا مان،جخیا ىسا یجسرهمجRADIUSجترایجامودا ج علیداذجًدایجاحدرا ج
ًویرجهجخیا ىسا یجسرهمجNAPجتيجمنرومجایوا جاقعینانجا جوامور جوالیندرجًداجا ججعلديجمدوام یج
اسرجويجمیزوانجزوسفجاینجRoleجایوا جور د ج
:Print and Document Servicesجتاجاسسفا ىجا جاینجRoleجمیزوانج علیاذًایجمرتوـجتيجخریندرج
ماجتيغومذجمسعروزجاموا ج ا دجاینجRoleجًعچنینجامىانج میافرجزػاهیرجاسىنجضزىجا جاسىنرًایج
میونزد ج
آنًاج مجسرهیسجShare Pointجماجفراً ج ج
ضثىيجهجلرام ا نج ج
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مجسا مانًاجازاقًاییجتاجما جازاقجخرینرجهجو ج ام جويجولیيجچاخگرًایجسدا مانج مجآنجلدرامجمدیج-ج
گیر جهجزعدا جچاخگرًداججتديجضدثىيجمسػد جًسدسنزجهجتدرمهیجسدرهمجroleجمرتدوـجتديجج Print and
Document Servicesجمػةجمیجضو دجوامجاینسرهمجونسر جهجمدزیریرجزعدا جچاخگرًدایجسدا مانج
میتاضزجتيجاینغومذجويجزعا ج سسوماذجچاججتيجسرهمجامسا جمیضومزجهجسرهمج سسوماذجماجتینج
چاخگرًایجمخسلفجزو یعجهجمزیریرجمیونزد ج

ضى ج-0ج2

:Remote Desktop Servicesجلاتلرجازػا جا جماى همجتيجسیسس ًدایجسدا مانجا ججعلديجمدوام یج
اسرجويجتيجمزیرانجضثىيج مجونسر جًرچيجتٌسرجسیسس ًاجوعهجمیونزدجتاجاسسفا ىجا جاینجRoleجمی-

زوانجا جماى همجتيجسیسس ًایجموم مررجمسػ جضزدجًعزمانجچنزجمفرجمیزوامنزجتيجیهجسدرهمجماىج همج
مسػ جضومزجهجا جسیسس ج ام جآنجاسسفا ىجوننزد ج
 Web Serverیا :IISجاینجRoleجلاتلیرجایوا جخلسفرمیجامنجتاجامىانجمزیریرجآسدانجتدرایجمیزتدامیج
میونزد ج
سایرًایجسا مانجماجفراً ج ج
ج
ج
هب
:)WDS( Windows Deployment Serviceجتاجاسسفا ىجا جاینRoleجمیزوانجترمهیجوالیندرجًدایج
سا مانجا جقریكجضثىيجهینزه جمػةجور دجتياینجغومذجويجوالینرج مًنگا جماىامدزا یجا جقریدكج
ضثىيجتوذجضزىجهجسیسس ام جتاجاسسفا ىجا جهینزه سرهمجترمهیجآنجمػةجمیضو د ج
:)WSUS( Windows Server Update Serviceجتداجاسدسفا ىجا جایدنجسدرهیسججمدزیرانجامىدانج
مزیریرجتيجمه مسامیجًاییجوديجزوسدفجMicrosoftجامائديجمدیجضدو ججماج اضدسيجهجمدیجزوامندزجتدجرمهیج
سیسس جًایجضثىيجاینجتيمه مسامیًاجماجا عدا جونندزدججتداجاسدسفا ىجا جایدنجRoleجیدهجسدرهمججولیديجج
ًUpdateا جماجا جسایرجمایىرهسافرج میافرجور ىجهجتدرمهیجزعدامجیجوالیندرجًداجیج مهنجسدا مانج
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میونزدج ج
ا عا ج ج

Microsoft update

WSUS Server

ضى ج-0ج0

تازوجيجتيجضى ج-0ج0ج مجگا جاه م❶)جسرهمجWSUSجويج مجضثىيج اخلدیجهجدو ج ام جتداجسدایرج
مایىرهسافرجامزثاـجترلرامجور ىجهجولیيجفای ًایجتره مسامیجمرتوـجتيجزعا جمسخيجسیسدس ج امد ج-

ًایجمایىرهسافرجما ججعليجهینزه ج،XPج،7ج،8ج،2003ج،2008ج2012جهجددد)جماج املو جمیونزدجسدسج
مجگا ج ه م❷)جزعامیجوالینرًاجتایزجتيجمحویجزنری جضومزجويجزعا جفاید جًدایجتره مسدامیجماجا ج
سرهمجWSUSج میافرجوننزدجاینجموؾوعجً جتا ثجافزایصجسر رجهجً جتا ثجتٌینگیج مجاسسفا ىج
ا جحو جهجخٌنایجتامزجاینسرمرجخواًزجضزد ج

