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 مقدمه 1

ها است که به مدیر ای از قابلیتشامل مجموعه System Centerافزار شرکت مایکروسافت به نام نرم مجموعه

رائه ترین هدف از امهم کند.کمک می و منابع شبکه سازی کاربرانشبکه در راستای مدیریت متمرکز و بهینه

ت توان مدیریها میای سازمان است. با استفاده از این سرویسهای رایانهمدیریت متمرکز شبکه ،هااین ابزار

با استفاده از این  چنینهم ها و امنیت داشت.عاملبر روی ساختار سیستممتمرکز و قابل انعطافی را  کامالً

به دلیل اهمیت و کاربرد گسترده  .کردتوان مرکز داده را به صورت کامل مدیریت و نگهداری می اهسرویس

های مختلف این گزارش به معرفی این مجموعه پرداخته و ها، در بخشافزاری در سازماناین مجموعه نرم

 شوند.راهنمای نصب و پیکربندی محصوالت مختلف آن بیان می

 Microsoft System Centerمعرفی  2

Microsoft System Center شده توسط مایکروسافت است که هدف ارائه ای از محصوالت مدیریتیمجموعه

تر در راستای مدیریت بهتر و پشتیبانی آسان هااطالعات سازمان از ارائه این مجموعه کمک به مدیران فناوری

 عامل است.حت این سیستمهای تگیرنده در شبکهدهنده و سرویسهای سرویسسامانه

 Microsoft System Center 2016افزاری محصوالت مجموعه نرم 2-1

سازی بخشی از نیاز یک مدیر منظور برطرفها بهاین مجموعه شامل محصوالت متنوعی است که هرکدام از آن

ی رگیرندهدر ب Microsoft System Center 2016 اند. مجموعهاطالعات در سازمان طراحی گردیدهفناوری

 باشد:محصوالت زیر می

 Microsoft System Center Configuration Manager: های مهم از قسمت یاین محصول یک

 ،افزاریافزاری و نرمترین وظایف آن مدیریت تنظیمات، مدیریت منابع سختاین مجموعه است و مهم

گستره کاربردی این محصول از  .ها استگیرندهیتی بر روی سرویسهای امنچنین توزیع بستهو هم

از طریق  Configuration Managerشود. ها شروع شده و تا مراکز داده را شامل میحوزه دسکتاپ

و  ،دهد، باعث افزایش سرعت و دقتمجموعه ابزارهای مدیریتی که در اختیار مدیران شبکه قرار می

پایگاه داده  دهندهسرویساین محصول اطالعات را در یک  گردد.همچنین کاهش بار مدیریتی می

SQL از بستر  را های مختلفیتوان گزارشمی ، و در نتیجهکندآوری میمایکروسافت جمع

 دست آورد.سازمان به اطالعاتفناوری
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 Microsoft System Center Data Protection Manager : این محصول نمونه کاملی از یک

برای محصوالت  1ها و بازگردانی اطالعات در مواقع بروز حادثهیه نسخه پشتیبان از سیستمته افزارنرم

های دهندهسرویسای از حفاظت داده را برای مایکروسافت است. این محصول سطح یکپارچه

 آورد.و غیره فراهم می ،SQL Server ،Exchange ، SharePoint ،Virtualizationویندوزی مانند

 افزارنرمتوانند به صورت کامالً مطمئن و با هزینه پایین از این های ویندوزی میکاربران سیستم بنابراین

 های خود استفاده نمایند.برای حفاظت از داده

 Microsoft System Center Operations Manager: افزارها و در یک سازمان معموالً سخت

یت و مدیر نظارتکار را برای  این مسأله .مختلف وجود داردهای گوناگونی از تولیدکنندگان افزارنرم

زیرساخت  نظارت زمینه ها دریکی از نیازهای سازمانسازد. ها بسیار دشوار و پیچیده میآن

های موجود در زیرساخت تمامی سرویسبر سازمان این است که بتوانند  اطالعاتفناوری

 ،است و غیره ،Microsoft, VMware, Citrixاز قبیل ختلف های ماز شرکت که غالباً  ،اطالعاتفناوری

 و ،داشته باشندکامل نظارت صورت نظارت استفاده کنند، به  افزارنرمکه از چندین بدون این را

شده در سازمان قابلیت این را داشته باشد که در برخی از موارد به نظارت استفاده راافزچنین نرمهم

 Operations Manager. مایکروسافت با محصول نمایدطرف کردن اختالالت طور خودکار اقدام به بر

راحتی است که بهها قرار دادهبلیت را در اختیار مدیران سازماناین قا System Centerدر مجموعه 

ود خ مرکزداده نظارتو  نمایند (های متفاوتفرمبا پلتاطالعات )فناوریزیرساخت  نظارتاقدام به 

 افزارنرمرا از یک کنسول واحد و تحت وب انجام دهند. در رابطه با خودکارسازی رفع مشکل در 

توان نحوه برخورد با یک اختالل می SCOMکردن تنظیمکه با  کردباید خاطر نشان  SCOM نظارتی

 System Center Operationsبرای  قبل از وقوعرا  (به عنوان مثال از کار افتادن یک سرویس)

Manager .تعریف کرد 

 System Center Service Manager : این محصول یک رویکرد یکپارچه جهت مدیریت سرویس

سازمان فراهم می برای را ،اطالعاتفناوریو خدمات کار وکسبگویی به انتظارات ور پاسخمنظبه

ها در بستر ر داراییکند. اساساً این برنامه جهت رفع مشکل، کنترل تغییرات و مدیریت چرخه عم

                                                   

 

 

1 Disaster Recovery 



 )بخش اول( Microsoft System Centerی دهندهسرويسامن نصب و پیکربندی  راهنمای

3 

 

 
 

 سازیبه سادهیک پایگاه دانش  با استفاده از افزارنرماست. این اطالعات سازمان طراحی شدهفناوری

یک و ارائه  ،کردن وظایفکاری، دنبال هایفرآیندپشتیبانی از کند. کمک میانجام وظایف کاربران 

 است. افزارنرمهای این از دیگر توانمندی 1پورتال سلف سرویس

 System Center App Controller:  محصولApp Controller  رابط کاربری واحدی را به منظور

. یکی از مزایای استفاده از رابط کاربری دهدقرار میدر اختیار  Virtual Machine Managerمدیریت 

د، همه کارها به های جدیسرویس توسعهها و یا واحد این است که در هنگام پیکربندی سرویس

 د.نشوسادگی انجام می

 System Center Orchestrator : Orchestrator  مجموعه یکی از اجزای جدید ارائه شده در

System Center های کاریفرآیند. این برنامه یک ابزار بسیار قدرتمند جهت مدیریت روندها و است 

 . این محصول امکاناستراکز داده م کار برایمدیریت گردش کارراهاست که در حقیقت یک 

 سازد.کارگیری منابع را فراهم میایجاد، نظارت، و به هایفرآیندخودکارسازی 

 System Center Virtual Machine Manager : بسیار قدرتمند برای  کارراهاین محصول یک

محصول امکان ن با استفاده از ایاست. های فیزیکی مدیریت مراکز داده مجازی و نیز زیرساخت

سازی که این امر باعث بهینه استهای سازمان فراهم گردیدهدهندهسرویس از وریافزایش میزان بهره

 افزارنرماین براین، عالوه شود.های کاری گوناگون میا در چارچوبافزارهنحوه استفاده از سخت

های مجازی را نیز شامل ساختسازی زیرو بهینه ،ریزی، توسعه، مدیریتهایی نظیر برنامهقابلیت

 شود.می

 Microsoft System Center 2016های ترين ويژگیمهم 2-2

 در 2سرعت بخشیدن به انجام عملیات :System Center 2016 ،یو خودکارساز روزرسانیبه نصب 

 است. داکردهیپ یادیسرعت ز

 یژگی: با استفاده از و3بهبود عملیات click-one راحت  اریبس هاتیانجام فعال ،میو کنسول مستق

 .استشده

                                                   

 

 

1 Self Service Portal 
2 Faster time-to-value 
3 Efficient operations 
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 مانندمختلف  یهاستمیس بر نظارتو  تیری: مد1های مختلفپشتیبانی از سیستم V -Linux, Hyper

Vmware. 

 یسازکپارچهی قیاز طر ابردر  های کاربردیبرنامهها و کامل داده تیری: کنترل و مد2سازی ابریکپارچه 

 .Operations Management Suiteبا 

 SCCMمعرفی  3

 3SCCM  مدیریتی مجموعه کارراه محصوالت ترینمهمیکی ازMicrosoft System Center    است که توانایی

 .کندفراهم می 5ابر طیمح درچنین هم و 4یمحل طیمح در را شبکه یهادستگاه و کاربرانمدیریت 

SCCM از یکیگردد. می اطالعاتفناوری بخش خودکار درریغ و یدست فیوظا موجب کاهش انجام 

 امالً ک شبکه در موجود یکروسافتیما هایسرویس و هافناوری ریسا با که است نیا  SCCMمثبت هایویژگی

 .شود ادغام هاآن با تواندمی و است سازگار

 SCCMکاربردهای  3-1

SCCM مواردبه  توانیکاربردها م نیجمله ا ازسازمان دارد.  کی شبکه دری دیمتنوع و مف اریبس یکاربردها 

 :کرد اشاره ریز

 خود یکاربر حساب به کاربر کی ورود نیاول هنگام درافزارها نرم خودکار نصب 

 ارافزنرم صورتی کهبه ،سازمان کی ازین مورد یافزارهانرم شامل یدرون سازمان تیساوب کی جادیا 

 شودینصب م خودکارطور  به تیساوب نیدر ا کاربر درخواست از بعد کاربر ازیمورد ن

 قیطر ازورود به شبکه سازمان  یبرا یتیامن یهااستیس فیتعر Mobile Deviceها 

 رد سازمان الکترونیکیپست سیسرو از استفاده یبرا یتیامن یهااستیس فیتعر Mobile Deviceها 

 کاربران یبا توجه به ساعات کار هاستمیس یروزرسانبه یبرا یبندزمان برنامه جادیا 

                                                   

 

 

1 Support for multiple systems 
2 Cloud integration 
3 System Center Configuration Manager 
4 On-Premises 
5 Cloud 
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 SCCMهای و قابلیت هاويژگی 3-2

SCCM نیازهای خاص خود را دارد و قابلیتی جهت اجرا پیش هر قابلیت آورد.های فراوانی را فراهم میقابلیت

تراتب مدیریت پیکربندی شما را تحمسازی سلسلهکه قصد استفاده از آن را دارید ممکن است طراحی و پیاده

تان توسعه های موجود در سلسله مراتبافزاری را در دستگاهنمونه اگر بخواهید نرم عنوانثیر قرار دهد. بهتأ

 شوند.بیان می SCCMهای در ادامه قابلیت را نصب کنید. point site system roleدهید، باید توزیع 

 کاربردیبرنامه مديريت 3-2-1

SCCM ایجاد، مدیریت، استقرار و نظارت کند که به شما در ای از ابزارها و منابع را فراهم میمجموعه

 کند. عالوه بر، کمک میقرار دارند های مختلف تحت مدیریت شمادر محدوده دستگاه که های کاربردیبرنامه

 هایتوانید از اطالعات موجود شرکت در برنامهدهد که با استفاده از آن میابزارهایی را ارائه می SCCMاین، 

 د.کاربردی کاربران محافظت کنی

 دسترسی به منابع شرکت 3-2-2

سازد به کاربران سازمان خود امتیاز دسترسی کند که شما را توانمند میای از ابزارها و منابع را فراهم میمجموعه

های ، پروفایلWi-Fiهای های کاربردی اعطا کنید. این ابزارها شامل پروفایلداده و برنامه را برای از راه دور

VPNبه  2و دسترسی مشروط 1نامهیهای گواه، پروفایلExchange  وSharePoint .است 

 مات انطباقیتنظ 3-2-3

 هایپیکربندی دستگاه 5انطباق و، 4پیگیری ،3کند که به شما در ارزیابیمیای از ابزارها و منابع را فراهم مجموعه

منظور پیکربندی توانید از تنظیمات انطباق بهچنین میکند. همدر سازمان کمک می موجود گیرندهسرویس

 های مدیریتی خود استفاده کنید.ها و تنظیمات امنیتی در دستگاهویژگی

                                                   

 

 

1 Certificate 
2 Conditional access 
3 Assess 
4 Track 
5 Compliance 
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 حفاظت از نقاط پايانی 3-2-4

 2آتشهو مدیریت دیوار 1های امنیتی از قبیل ضدبدافزارهای سازمان شما را با استفاده از ویژگیامنیت رایانه

 کند.ویندوز فراهم می

 فهرست موجودی 3-2-5

 کند.ها فراهم میمنظور شناسایی و نظارت بر داراییابزارها را بهای از مجموعه

 د در سازمان را های موجوافزار دستگاهمرتبط با سخت افزار: اطالعات دقیقموجودی سخت فهرست

 کند.آوری میجمع

 های شده بر روی رایانههای ذخیرهافزار: اطالعات دقیق مرتبط به فایلفهرست موجودی نرم

 د.دهآوری کرده و گزارش مین را جمعیرنده در سازماگسرویس

 های ها و نظارت بر الیسنسآوری اطالعات موجودیرا جهت جمع ییاطالعات دارایی: ابزارها

 دهد.افزاری مورداستفاده در سازمان ارائه مینرم

 Microsoft Intuneهای همراه با مديريت دستگاه 3-2-6

و  IOSهای ویندوز، اندروید، دستگاه ،ازطریق اینترنت Microsoft Intuneتوانید با استفاده از سرویس می

 های ویندوزی را مدیریت کنید.تلفن

 های همراهمديريت محلی دستگاه 3-2-7

های دستگاهو  های شخصیرایانه تیریکه ثبت و مد دوجود دار محلی 3یکربندیپ تیریمد رساختیز کی

 یکربندیپ تیریمد گیرندهصورت جداگانه سرویسبه که نیا یجابه دهد )میانجام  کپارچهیصورت به ار همراه

های دستگاهو  Windows 10 Enterprise تیریو در حال حاضر هم از مد (شودنصب بر روی هر دستگاه 

 د.کنیم یبانیشتپ Windows 10همراه 

                                                   

 

 

1 Antimalware 
2 Firewall 
3 Configuration Manager infrastructure 
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 عاملاستقرار سیستم 3-2-8

SCCM  2توانید از این تصاویر برای استقراردهد. میعامل ارائه میسیستم  1تصاویر تولیدابزاری را برای 

یا درایوهای  CD ،DVDهای قابل بوت از قبیل یا رسانه PXE bootبا استفاده از ها ها بر روی رایانهعاملسیستم

سایر و هم  ،قرار دارند SCCMهای که تحت مدیریت استفاده کنید. این قابلیت هم برای رایانه USBفلش 

 است. استفادهقابل  ،هارایانه

 مديريت انرژی 3-2-9

گیرنده در سازمان های سرویسای از ابزارها و منابع را برای مدیریت و نظارت مصرف انرژی رایانهمجموعه

 دهد.ارائه می

 جوهاوپرس 3-2-10

چنین هم مراتب سازمان وابزاری را برای بازیابی اطالعات مرتبط به منابع موجود در سلسله 3جوهاوپرس

منظور توانید از این اطالعات بهدهند. میارائه می ، 4های وضعیتاطالعات مربوط به موجودی و پیام

افزار و تنظیمات اندازی نرمها یا کاربران برای نصب و راهای از دستگاهدهی یا برای تعریف مجموعهگزارش

 پیکربندی استفاده کنید.

 های اتصال از راه دورپروفايل 3-2-11

و نظارت تنظیمات اتصال از راه  ،دهد که به شما در ایجاد، استقرارای از ابزارها و منابع را ارائه میمجموعه

های موردنیاز کاربران توانید تالشمی نند. با استفاده از این تنظیماتکهای سازمان کمک میدور به دستگاه

 نید.های سازمان را به حداقل برسامنظور اتصال به رایانهبه

                                                   

 

 

1 Images 
2 Deployment 
3 Queries 
4 Status messages 
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 های پیکربندی پروفايل و داده کاربرآيتم 3-2-12

تواند برای کاربران در سلسلهشامل تنظیماتی است که می SCCMدر  1های پیکربندی پروفایل و داده کاربرآیتم

 8ندوز هایی که ویهای رومینگ بر روی رایانههای آفالین و پروفایلها، فایلمسیر پوشهمراتب سازمان، تغییر 

 مدیریت کند. را کنند،ی بعد آن را اجرا میهایا نسخه

 کنترل از راه دور 3-2-13

 دهد.ها ارائه میابزارهایی را برای مدیریت از راه دور رایانه

 دهیگزارش 3-2-14

 2های پیشرفتههای گزارشکند از قابلیتدهد که به شما کمک میای از ابزارها و منابع را ارائه میمجموعه

 استفاده کنید. SCCMطریق کنسول  از SQL Serverهای گزارش سرویس

 افزارگیری نرماندازه 3-2-15

افزار آوری اطالعات استفاده از نرمای از ابزارها را جهت نظارت و جمعمجموعه 3افزارگیری نرمقابلیت اندازه

 دهد.ارائه می ،SSCMهای گیرندهاز سرویس

 افزارهای نرمروزرسانیهب 3-2-16

افزار در های نرمروزرسانیهدهد که به مدیریت، استقرار و نظارت برائه میای از ابزارها و منابع را امجموعه

 کند.سازمان کمک می

 SCCM 2012نسبت به نسخه  SCCM 2016تغییرات  3-3

 SCCMدر نسخه فعلی منتشر شد.  SCCM 2016( از 1511میالدی اولین نسخه )نسخه  2015در دسامبر سال 

های جدید توجه و قابلیتاست. در این بخش تغییرات قابلل شدهاعما SCCM 2012تغییرات مهمی به نسبت 

 شوند.معرفی می SCCMاز  1511نسخه پایه یعنی نسخه 

                                                   

 

 

1 User data and profiles configuration items 
2 Advanced reporting 
3 Software metering 
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 برای مديريت پیکربندی in-consoleهای روزرسانیبه 3-3-1

SCCM  به نام  یمتد داخل کنسول کیازUpdates and Servicing هب جادینحوه نصب و ا که کندیاستفاده م

 .کندیرا آسان م هایوزرسانر

 Service connection pointسايت جديد  سیستمنقش  3-3-2

Microsoft Intune connector  ام ه نب دیجد تیسا ستمینقش س کیباservice connection point نیگزیجا 

 :باشدیم ریز یهاتیقابل یدارا service connection point. کندیرا فراهم م یاضاف یهاتیکه قابل شودیم

  کیبه عنوان point-of-contact شودیاستفاده م یتیریدستگاه مد یبرا. 

 را در  یافتهمورداستفاده دز نسخه توسعه یهادادهMicrosoft cloud service کندیم یبارگذار. 

 در کنسول  یافته کهسخه توسعهمرتبط به ن ییهایروزرسانبهConfiguration Manager  موجود است

 .دکنیرا اعمال م

 .کندیم یبانیپشت اتیعمل نیو آفال نیآنال یهااز حالت تیسا ستمینقش س نیا

 استفادهموردهای آوری دادهجمع 3-3-3

SCCM توسط اطالعات نی. اکندمی یآورشما را جمع یهارساختیو ز هاتیاستفاده شده در سا یهاداده 

service connection point شده و به  لیکامپاMicrosoft cloud service الزم استشوندیارسال م . 

Configuration Manager اکه شم یفعال شود. هنگام هایروزرساندانلود به یبرا service connection point 

مشخص  دیتوانیم نیچنو هم دیشده را مشخص کن یآورجمع یهاسطح داده دیتوانیم د،یکنیم یاندازرا راه

 ( انجام شود.خطبرون)حالت  یدست ای( برخطبه صورت خودکار )حالت  که ارسال اطالعات دیکن
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 فناوری مديريت فعال اينتلپشتیبانی از  3-3-4

 با استفاده از کنسول  2AMTبر  یمبتن یهاانهیاز را  1بومی یبانیبه پشت یازین گرید SCCMبا استفاده از 

Configuration Manager های مدیریت کامل رایانه. ستینAMT از با استفاده Intel SCS Add-on  فراهم

 .آوردرا فراهم می AMT یتیریمد یهاتیقابل نیبه آخر یشما امکان دسترس برای add-on این شود.می

3-3-5 Deprecated functionality  
 Configuration Manager از کنسول ATMهای مبتنی بر از رایانه میبو یبانیپشت از قبیل هاتیاز قابل رخیب

 استنیز به طور کامل حذف گردیده 3حفاظت از دسترسی شبکهمانند  یگرید امکاناتچنین اند، همحذف شده

 SQL Server 2008و  Windows Vista ,Windows Server 2008مانند  کروسافتیم یمیمحصوالت قدو از 

 .دشوینم یبانیپشت گرید

 گیرندهاستقرار سرويس 3-3-6

SCCM های جدید توانید قبل از اینکه سایت را به نسخهاست که شما میدهقابلیت جدیدی را فراهم آور

 دیتوانیممنظور بدین ها را مورد آزمون و بررسی قرار دهید.وزرسانی نمایید، این نسخهرهافزارها بنرم

که شما  ی. هنگامدیکن یاندازراه ،دیجد رندهیگسیسروبرای نصب آزمایشی  را 4داتیتولشیاز پ یامجموعه

 هیتا بق دیرا ارتقا ده رندهیگسیسرو دیتوانیم د،یهست یراض داتیتولشیدر پ رندهیگسیسرو دیجد رافزااز نرم

 .ابدیارتقا  دینسخه جد هرا ب تیسا

 عاملاستقرار سیستم 3-3-7

 است:عامل انجام شدهتغییرات زیر در بخش استقرار سیستم

 ویزارد در Create Task Sequence  در قسمت ،Upgrade an operating system from upgrade 

packag  7ویندوز هایعاملسیستم توانمی که با استفاده از آن دسترس است درامکان جدیدی ،

 .دادارتقا  10را به ویندوز  8.1و ویندوز  8ویندوز 

                                                   

 

 

1 Native 
2 Active Management Technology 
3 Network Access Protection 
4 Pre-production 
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  ندوزیوامکانPE Peer Cache 1دست آوردن محتوابه یبراتوان که از این امکان می در دسترس است 

نقطه  به دانلود محتوا از ازین گریکار د نی. با اکرد( استفاده ری)مانند حافظه پنهان نظ 2یمحل رینظ کیاز 

توزیع محلی دردسترس نیست، در مواردی که نقطه  ،4WAN کیترافکه موجب کاهش  ستین 3توزیع

 .شودمی

 بودن وزرهاز ب و دیخود مشاهده کن طیدر مح 5سیسرو کیرا به عنوان  ندوزیو تیوضع دیتوانیشما م

مرتبط  یهشدارها دیتوانیشما م ن،ی. عالوه بر ادیحاصل کن نانیاطم هارایانه یبر رو 10نسخه ویندوز 

 را دریافت کنید. ،ها رو به اتمام استکه پشتیبانی آن 10های ویندوز گیرندهبه سرویس

 کاربردیمديريت برنامه  3-3-8

 است:کاربردی انجام شدهغییرات زیر در بخش مدیریت برنامه ت

 SCCM 6های کاربردی دهد که برنامهبه شما این اجازه را میUWP هایی که از ویندوز را برای دستگاه

 کنند، نصب کنید.های بعد آن استفاده مییا نسخه 10

 Software Center در بخش  کاربردی که قبالًهای . برنامهاست دیظاهر مدرن و جد یدارا

Application Catalog شدند، اکنون در نشان داده میSoftware Center  در سربرگApplications 

 د.یکن دایپ یخود دسترس یکاربرد یهاتر به برنامهراحت شودیامر باعث م نیاقرار دارند. 

 بر  یمبتن کاربردی یهاو توسعه برنامه جادیامکان اWindows Istaller هایی که ویندوز برای رایانه

 .استفراهم شدهکنند، را اجرا می 10

  لی های کاربردی داخبرای برنامههنگامی کهiOS کنید، تنها نیاز دارید یک برنامه کاربردی را تولید می

ست کردن فایل لیدیگر نیازی به مشخصکاربردی مشخص کنید و برای برنامه را (ipa.)که فایل نصب 

 مربوطه ندارید. (plist)ای هویژگی

                                                   

 

 

1 Content 
2 Local peer 
3 Distribution point 
4 Wide area network 
5 Windows as a service 
6 Universal Windows Platform 
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 افزارهای نرموزرسانیرهب 3-3-9

 است:افزار انجام شدههای نرموزرسانیرهتغییرات زیر در بخش ب

 SCCM ها را تشخیص افزارهای رایانههای نرمروزرسانیبههای مدیریت تواند تفاوت میان روشمی

برای مدیریت   1WUfBمتصل به  10تواند تفاوت میان یک رایانه ویندوز طورخاص، میبه دهد.

افزار را نرم هایروزرسانیبهبرای مدیریت  2WSUSافزار و یک رایانه متصل به های نرمروزرسانیبه

مدیریت  WUfBکند که رایانه یا جدید است و مشخص می UseWUServerتشخیص دهد. ویژگی 

اده افزار استفنرم روزرسانیبهها از مدیریت منظور حذف رایانهتوانید از این تنظیمات بهیشود. ممی

 کنید.

 توانید برنامه میup-WSUS clean ی و اجرا کنید. زمان 3ریزیرا از کنسول مدیریت پیکربندی برنامه

انتخاب را  WSUS clean-upاجرای برنامه  Software Update Point Componenکه در قسمت 

 شود.افزارهای بعدی اجرا میهای نرمروزرسانیبه 4سازیکنید، همگاممی

 تنظیمات انطباق 3-3-10

 است:کلی تغییرات زیر در بخش تنظیمات انطباق انجام شده در حالت

 SCCM کهاست. در حال حاضر، هنگامیهای پیکربندی را بهبود بخشیدهایجاد آیتم 5جریان کاری 

کنید، تنها تنظیمات مربوط شده را انتخاب میهای پشتیبانفرمایجاد کرده و پلتیک آیتم پیکربندی را 

 فرم دردسترس است.به آن پلت

  ویزاردCreate Configuration Item است. تر ساختهانتخاب نوع پیکربندی موردنظر شما را آسان

 ند:ادسترس قرار گرفتهروزشده و جدیدی برای موارد زیر درهای پیکربندی بهعالوه براین، آیتم

o شوند.مدیریت می 6گیرنده مدیریت پیکربندیکه با سرویس 10های ویندوز دستگاه 

o های دستگاهMac OS X شوند.گیرنده مدیریت پیکربندی مدیریت میکه با سرویس 

                                                   

 

 

1 Windows Update for Business 
2 Windows Server Update Services 
3 Schedule 
4 Synchronization 
5 Workflow 
6 Configuration Manager client 
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o گیرنده مدیریت پیکربندی مدیریت های سرور که با سرویسهای ویندوزی و رایانهدسکتاپ

 شوند.می

o گیرنده مدیریت پیکربندی مدیریت که بدون سرویس 10و ویندوز  8.1های ویندوز دستگاه

 شوند.می

o شوند.گیرنده مدیریت پیکربندی مدیریت میهای تلفن ویندوزی که بدون سرویسدستگاه 

o های دستگاهMac OS X  وIOS گیرنده مدیریت پیکربندی مدیریت که بدون سرویس

 شوند.می

o دروید و های اندستگاهSamsung KNOX Standard گیرنده مدیریت که بدون سرویس

 شوند.پیکربندی مدیریت می

 های پشتیبانی از مدیریت تنظیمات روی رایانهMac OS X  که توسطMicrosoft Intune اند ثبت شده

 شوند.گیرنده مدیریت پیکربندی مدیریت مییا با استفاده از سرویس

 سايت حفاظت از داده و زيرساخت 3-3-11

SCCM شدن با امکان ادغامWindows Hello for Business کند. را برای شما فراهم میWindows Hello 

for Business  روش جایگزینی برای عملیات ورود به سیستم است که ازActive Directory  یا حساب کاربری

Azure Active Directory  های هوشمند مجازی که بر کارت منظور جایگزینی گذرواژه، کارت هوشمند یابه

 کند.شوند، استفاده میاجرا می 10های ویندوز روی دستگاه

 Microsoft Intuneهای همراه با مديريت دستگاه 3-3-12

SCCM توان به موارد است که از آن جمله میهای همراه معرفی کردهبهبودهایی را در بخش مدیریت دستگاه

 زیر اشاره کرد:

 تواند ثبت کند.هایی که کاربر میبرای تعداد دستگاهشدن محدودیت قائل 

 کاربردی نام یا استفاده از برنامهکردن شرایط و ضوابطی که کاربران شرکت باید قبل از ثبتمشخص

 پذیرش کنند.
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 ها.منظور کمک به مدیریت تعداد زیادی از دستگاهبه 1نامکردن نقش مدیر ثبتاضافه 

 مديريت محلی دستگاه همراه 3-3-13

های همراه را مدیریت کنید. با استفاده از ، دستگاه2توانید با استفاده از زیرساخت مدیریت پیکربندی محلییم

وند و دیگر شصورت محلی کنترل میها بهاین قابلیت تمامی وظایف مرتبط به مدیریت دستگاه و مدیریت داده

افزار وع از مدیریت دستگاه به نرمباشند. این نهای ابر نمیمایکروسافت و سرویس Intuneبخشی از 

 گیرنده نیازی ندارد.سرویس

 SCCMنصب و پیکربندی  4

بیان گردیده و پس از آن  SCCMافزاری جهت نصب افزاری و نرمهای سختدر این بخش ابتدا نیازمندی

 شود.به صورت مرحله به مرحله توضیح داده می SCCMنحوه نصب 

 های اولیهنیازمندی 4-1

رده د. با برآونشو مینتأ یدبا یمشخص یافزارو نرم یافزارسخت هاینیازمندی SCCMنصب  برای ی،به طور کل

 امکانات به یافزارسخت هایشود. نیازمندیآماده می SCCMنصب  جهتمناسب  محیط هایازمندین ینشدن ا

 نیاز د،شو تربیش کاربرها تعداد قدر هرچه که است واضح. دارد ارتباط مؤلفه هر از استفاده نحوه و شده فعال

آماده  افزارینرمبستر مناسب را توسط چند مؤلفه  یزن یافزارنرم هاینیازمندی .شودمی بیشتر نیز منابع به

 .گردندها بیان میدر ادامه این نیازمندی .کندمی

 افزاریهای سختنیازمندی 4-1-1

های زیر شود آیتمتوصیه می ،بیشتریا و  3گیرندهسرویسحدود هزار تعداد هایی با در محیط ،به طور کلی

 ند:رعایت شو

                                                   

 

 

1 Enrollment manager 
2 On-premises 
3 Client 
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 به دلیل اینکه SCCM و SQL Server شود ، توصیه میدارند ارتباط با یکدیگر صورت پیوستهبه

 .قرار گیرندهر دو در سایت اصلی سازمان  SQL Server و  SCCM دهندهسرویس

 SCCM  و SQL Server ها و سرویسهای کاربردی برنامهدیگرهای مشترک با کدام نباید دیسکهیچ

نیز باید مستقل از یکدیگر باشند. این به دلیل حجم  SQL و SCCM هایداشته باشند. حتی دیسک

 .است SCCM در زمان اجرا و استفاده از  Writeو Read عملیات باالی

 1یرخدادها شود که دیسک مربوط به ذخیرهتوصیه میSQL Server  نیز از دیسکbase Data  جدا

 .باشد

 هاندهگیرسرویسهایی که باید به آن توجه کرد، مقدار فضایی است که برای ذخیره اطالعات ز دیگر نیازمندیا

در نظر گرفته  مگابایت 10تا   مگابایت 5حدود   گیرندهسرویس الزم است. این مقدار برای هر دادهپایگاهدر 

 و سازیفضای ذخیره،  SCCMیک اجرای موفق  2کننده کاراییترین جنبه تعیینر واقع بزرگد .استشده

 فرمت زمان در چنینهم. شود تقسیم مختلف درایوهای روی بر پردازشی بار شودمی پیشنهاد. است آن سرعت

 4فرض که کیلوبایتی )به جای مقدار پیش 64هایی با اندازه بلوک زا   SQLوط بهمرب هایدرایوبرای  ،دیسک

 کیلوبایت است( استفاده شود.

 SQL Server Standardبه همراه دهندهسرویسبر روی یک  SCCM پیشنهاد مایکروسافت برای نصب

Edition  ،CPU مدلIntel Xeon 5504  گیگابایت حافظه 32های مشابه و یا پردازشگرRAM  البته با  .است

 یز کافی است.ن RAM گیگابایت 16و   CPUهسته 4مقدار حداقل های صورت گرفته توجه به آزمایش

 افزاریهای نرمنیازمندی 4-1-2

 دايرکتوری اکتیو Schemaتوسعه  4-1-2-1

برای  .اکتیو دایرکتوری اضافه گردد  Schemaهای جدید بهبرخی مقدار دبای ،دامنهدر   SCCMقبل از نصب

 شود:این کار مراحل زیر انجام می

                                                   

 

 

1 LOG 
2 Performance 
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  Domainدهندهاست، به سرویس  Schema Adminsابتدا با حساب کاربری که عضو گروه .1

Controller وارد شوید. 

مربوط   ISOجود درمو .\X64\BIN\SMSSETUP\ ویندوز وارد دایرکتوری power shellاز طریق  .2

 .را اجرا کنید  exeفایل و شوید   SCCMبه

مواجه   Successfully extended the Active Directory schemaاز اجرای فایل مذکور با پیغام پس .3

در  ExtADSchفایلی به نام  ،مراجعه نمایید عاملسیستم 1درایو ریشهخواهید شد. جهت اطمینان به 

 .(2شکل ) قابل مشاهده است Schema extensionاست که در آن نتایج ساخته شده این محل

  Commandرا با استفاده از  DLLرا فعال نمایید بایستی یک فایلاکتیو دایرکتوری   Schemaکه برای این :نکته

Prompt   برای این کار فرمان زیر را در  .نمایید ثبتراCommand Prompt اگر کاربری که با آن  اجرا نمایید(

 خواهید شد(. مواجهنباشد با پیغام خطا   Schema Adminsعضو گروه ایدشده دهندهوارد سرویس

Regsvr32 schmmgmt.dll 

 

 

 ندوزيو power shell طیدر مح یرکتوريدا ویاکت Schemaکردن فعال 1شکل 

 

                                                   

 

 

1 Root 
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 ExtADSch ليفا اتيمحتو شينما 2شکل 

 System Management Containerايجاد  4-1-2-2

های اکتیو دامنه سرویس در System Management مربوط به container دهید،را بسط می  Schemaزمانی که

 کنیم:اضافه های زیر توسط انجام گامآن را  دبه همین دلیل بای شود،دایرکتوری ساخته نمی

با استفاده   Actionsشوید. از منوی  ADSIEditوارد محیط  Domain Controllerدهندهدر سرویس .1

 یک  System Containerشوید. در متصل  Default naming contextبه  Connect toاز گزینه

Object  جدید ایجاد نمایید (Error! Reference source not found.). 

 

 System Containerدر  ديجد Object کي جاديا 3شکل 
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 .کلیک کنید  Nextگزینه و بر روی کردهرا انتخاب   Containerسها، کال Classاز لیست .2

 

 ديجد object یبرا Containerانتخاب کالس  4شکل 

 

 پس از آنو   Nextبر رویوارد نمایید، سپس   System Managementعبارت  Valueدر قسمت  .3

Finish  (.5شکل ) کلیک نمایید 

 

 ديجد object یبرا valueانتخاب  5شکل 
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 به قسمت کرده وکلیک راست  ایجاد شده containerبر روی   ADSIEditاکنون در همان محیط .4

Properties  بروید. در زبانهSecurity  ی کهمیزبانمربوط به  حساب کاربریSCCM   بر روی آن نصب

 .(6شکل ) به آن اختصاص دهیدا ر   Full Controlخواهد شد را اضافه نموده و دسترسی

5.  

 

 و اختصاص مجوز به آن شودیآن نصب م یبر رو SCCMکه  یزبانیم یحساب کاربر جاديا 6شکل 

 Advanced Security Settings for کلیک کنید. در پنجره  Advancedگزینهدر همان پنجره بر روی  .6

System Management  ، ی کهمیزبانحساب کاربریSCCM   بر روی آن نصب خواهد شد را انتخاب

  This object and all descendantرا برابر  Applies toکلیک نمایید. مقدار  Editو بر روی دکمه

objects قرار دهید. 

 

 شودیآن نصب م یبر رو SCCMکه  یزبانیبه م مجوزانتساب  7شکل 
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 .خارج شوید  ADSIEditو از شونداعمال  تغییرات تا کلیک نمایید  OKگزینه در انتها بر روی .7

  SCCMهای کاربریحساب 4-1-2-3

های کاربری مورد نیاز هستند. این حساب  SCCMهای زیر جهت کارکرد صحیحو گروه های کاربریحساب

 های کاربری مورد نیاز به شرح زیر هستندحساب. داری استفاده خواهند شدو نگه ،پیکربندی، در طول نصب

 :(8شکل )

 هایحساب کاربری مربوط به سرویسSQL Server  مبا نا SQLService-SCCM 

 م با نا 1شبکه حساب کاربری دسترسیNAA-SCCM 

  برای نصب دامنهحساب کاربریSCCM Client  مبا نا ClientPush-SCCM 

  گیری با نامهای گزارشاستفاده از سرویس دامنهحساب کاربری SQLReporting-SCCM 

  فرآینددر طی  دامنهها به ماشین 2کردنملحق جهت دامنهحساب کاربریOSD  م نا با-SCCM

DomainJoin 

  هایکه حاوی همه گروه دامنهگروهSCCM Admins  خواهد بود با نام Admins-SCCM 

  به های مربوطدهندهکه حاوی همه سرویس دامنهگروهSCCM  مدر شبکه سازمان خواهد بود با نا 

SitreServers-SCCM 

 

 اکتیو دايرکتوریدر  یکاربر یهاحساب ستیل 8شکل 

                                                   

 

 

1 Network 
2 Join 
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ارتباط با اینترنت در  چنینهمو  شودداده باید  به صورت ثابت  SCCM،IP تنظیمات کارت شبکهجهت  نکته:

 .برقرار باشدباید    SCCMدهندهسرویس

 SCCM دهندهسرويس ديوارآتشتنظیمات  4-1-2-4

 .زیر باز نمایید 1یپتاسکر های مورد نیاز را از طریققرار دهید و تنها پورت  Onرا در حالت دیوارآتش

netsh advfirewall firewall add rule name=”servicename” dir=in action=allow protocol=TCP 

localport=portnumber 

 مثالی از اسکریپت باال:

@echo Enabling SQLServer default instance port 1433 

netsh advfirewall firewall add rule name=”SQL Server” dir=in action=allow protocol=TCP 

localport=1433 

 دهندهسرويسهای موردنیاز در ويندوز نصب ويژگی 4-1-2-5

 د:نصب شون یدزیر با موارداصلی   SCCMدهندهسرویسدر 

 .Net Framework 

 IIS 

 Remote Differential Compression 

 BITS Server Extension 

 WSUS 

 Report Viewer 

 ADK for Windows 

 .توانید از دستورات زیر استفاده نماییدمیمورد نیاز  3هاینقش و 2هاویژگی جهت نصب

 Get-Module servermanager 

 Install-WindowsFeature Web-Windows-Auth 

 Install-WindowsFeature Web-ISAPI-Ext 

 Install-WindowsFeature Web-Metabase 

 Install-WindowsFeature Web-WMI 

 Install-WindowsFeature BITS 

 Install-WindowsFeature RDC 

                                                   

 

 

1 Script 
2 Features 
3 Roles   
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 Install-WindowsFeature NET-Framework-Features –source 
\\yournetwork\yourshare\sxs 

 Install-WindowsFeature Web-Asp-Net 

 Install-WindowsFeature Web-Asp-Net45 

 Install-WindowsFeature NET-HTTP-Activation 

 Install-WindowsFeature NET-Non-HTTP-Activ 

 Net.ه های مربوط ببسته کنید، بایدتوجه داشته باشید که در صورتی که از دستورات فوق استفاده می

worksFrame قرار دهید. سپس در خط هشتم اسکریپت به  1پوشه مشترک یک را از قبل دانلود نموده و در

 .اید را قرار دهیدکه ایجاد نمودهپوشه مشترکی  مسیر \\sxs \yourshare\yournetworkجای

  DVDدرایونصب ویندوز استفاده نمایید و آدرس   DVDتوانید ازمی پوشه مشترک،ایجاد به جای  چنینهم

در نظر گرفته   DVD،D وکه در این مثال درای –:sxs \sources\Source Dرا در این قسمت بنویسید. مثال

 .استشده

باشد. در پایان مطمئن می  Windows PowerShellقید شده مربوط به اجرای دستورات در Syntax چنینهم

را داشته   Successمقدار  Exit Codeدر قسمتها مؤلفهمه ، ه PowerShellشوید که پس از اجرای آن در

 .(9شکل ) باشند

 

 PowerShell طیدر مح ینصب موارد اصل 9شکل 

                                                   

 

 

1 Share Folder 
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 .گرافیکی، مراحل زیر را دنبال کنیدجهت نصب موارد گفته شده به صورت 

1. Server Manager  مربوط به ویزارد و وارد کنیدرا بازAdd Roles and Features  شوید. 

 .(10شکل ) را انتخاب نمایید  WSUSو  IISهاینقش  Server Rolesقسمتدر  .2

 

 یکیبه صورت گراف windows server updateو  web server یهاتمينصب آ 10شکل 

 Net Framework ،Background Intelligent Transfer.های مربوط بهآیتم  Featuresدر قسمت .3

Service ،  چنینهمو Remote Differential Compression  شکل ) را جهت نصب انتخاب کنید

11). 

 

 یکیبه صورت گراف BITSو  NET Framework. یهاتمينصب آ 11شکل 



 )بخش اول( Microsoft System Centerی دهندهسرويسامن نصب و پیکربندی  راهنمای

24 

 

 
 

 .(12شکل ) اکنون تمام موارد را نصب نمایید .4

باید از سایت مایکروسافت به صورت   ADK for Windowsو  Report Viewerالزم به ذکر است که

هستند  8.1گیرنده شما غیر از ویندوز های سرویسعاملگردند. اگر سیستم  نصب جداگانه دانلود و

 .ها را نیز دانلود و نصب نماییدآن ویندوز مربوط به  ADKباید

 

 

 یکیبه صورت گراف یاصل یهاتمينصب آ 12شکل 

شکل ) الزم هستند  USMTو Deployment Tools  ،Windows PE، امکانات ADKدر هنگام نصب .5

13). 

 

 USMTو  Deployment Tools، Windows PEنصب  13شکل 
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باقی مانده   SCCMبه پایان رسید. اکنون تنها یک گام تا شروع نصب  SCCMیافزارنرمنیازهای یکربندی پیشپ

را نصب   System Center Configuration Managerتوانیممی  SQL Serverنصباست. در واقع بعد از 

 .آموزش داده خواهد شد  SCCMجهت   SQL Serverنماییم. در ادامه نصب

  SQL Server 2014نصب  4-1-2-6

 آن بنص جهت محیط پیکربندی نحوه چنینهمی و افزارنرمپیش نیازهای سخت افزاری و های قبل، در بخش

آموزش داده خواهد   SCCMدهندهسرویسروی  بر  SQL Serverنصب نحوه بخش این در. شد داده آموزش

 گزارشدر این  استفاده شده SQL Serverنسخه باشد. می  SCCMشد که آخرین مرحله قبل از شروع نصب

 .باشدمی 2014نسخه 

 سمت چپ را اجرا نمایید. از منوی  SQL Server 2014نصب پوشهموجود در   exeابتدا فایل .1

Installation و سپس گزینهalone installation or add features to an -New SQL Server stand 

existing installation  (14شکل ) انتخاب کنید را. 

 

 SQL Server 2014موجود در پوشه نصب  exe ليفااجرای  14شکل 

اید بر را خریداری نموده  SQL Serverباز خواهد شد. اگر  SQL Server 2014نصب ویزارد پنجره .2

محصول خریداری شده  شماره سریالیک نمایید و کل   Enter the product keyروی دکمه رادیویی

 Specify a را وارد کنید. در صورتی که قصد تست و یادگیری در محیط آزمایشی را دارید بر روی

free edition کلیک و با انتخاب گزینهEvaluation  از این  روز به صورت رایگان 180توانید تا می

 .(15شکل ) کلیک نمایید  Nextبر روی سپس تفاده کنید.اس افزارنرم
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 جهت نصب SQL Serverانتخاب نسخه  15شکل 

 را  I accept the license termsمورد استفاده، گزینه 1الیسنس در مرحله بعدی پس از مطالعه شرایط .3

  CIEPعضو برنامه بهبود تجربه کاربری مایکروسافت یا. در صورتی که مایل هستید انتخاب کنید

فعال نمایید. در غیر این  را Experience Improvement Program Turn on Customer شوید گزینه

 .(16شکل ) کلیک کنید Next صورت بدون فعال نمودن گزینه دوم بر روی

 

 جهت نصب SQL Serverافزار پذيرش اليسنس نرم 16شکل 

                                                   

 

 

1 License 
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  Use Microsoft Update toگزینه استفاده کنید خودکارروزرسانی در صورتی که مایل هستید از به .4

Check for updates   (17شکل ) شود از این گزینه استفاده کنیدنمایید. پیشنهاد میرا فعال. 

 

 SQL Serverهای خودکار در روزرسانیبهسازی فعال 17شکل 

 

شود. در صورتی که مشکلی وجود نداشته ها آغاز مینیازبررسی پیش فرآیند  Nextرویبا کلیک بر  .5

 .(18شکل ) رو خواهید شدبهای مانند تصویر زیر روباشد با نتیجه

 

 SQL Serverنیازها جهت نصب نتیجه حاصل از بررسی پیش 18شکل 



 )بخش اول( Microsoft System Centerی دهندهسرويسامن نصب و پیکربندی  راهنمای

28 

 

 
 

کلیک   Nextرا انتخاب و بر روی  SQL Server Feature Installationگزینه  Setup Roleدر پنجره .6

 .نمایید

 مواردالزم هستند را فعال کنید. این   SCCMمواردی که برای نصب  Feature Selectionدر پنجره .7

 .شوندمی  Management Toolsو ، Database Engine Services،Reporting Servicesل شام

 را مشخص و بر روی  SQL Serverآدرس محل نصب  Instance root directoryدر فیلد چنینهم

Next (19شکل ) کلیک نمایید. 

 

 SQL Serverهای موردنیاز جهت نصب انتخاب ويژگی 19شکل 

 

 .کلیک کنید  Nextرا مشخص نموده و بر روی  Default instanceگزینه .8

 SQL Serverهایسرویس  Startup Typeمطمئن شوید که  Server Configurationقسمت در .9

Agent  ،SQL Server Database Engine،  وSQL Server Reporting Service بر روی حالت 

Automatic (20شکل ) تنظیم شده باشد. 
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 SQL Server (1)جهت نصب  Server Configurationانجام تنظیمات بخش  20شکل 

 ربراب Database Engine شوید و اطمینان حاصل کنید که مقدار  Collationوارد زبانه .10

SQL_Latin1_General_CP1_Cl_AS (21شکل ) باشدمی. 

 

 SQL Server (2)جهت نصب  Server Configurationبخش  ماتیانجام تنظ 21شکل 

 Windowsرا  Authentication Modeنوع  Database Engine Configurationدر پنجره .11

authentication mode  (22شکل ) دهید قرار.  

  Activeدر که قبالً ،Admins-SCCM گروه  Specify SQL Server administratorsحال در قسمت .12

Directory  (22شکل ) را اضافه کنید ،ایدنموده ایجاد. 
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 SQL Serverجهت نصب  Database Engine Configurationیمات بخش تنظ 22شکل 

 Backup و  SQL Databases ،Logs ،TempDBمحل ذخیره توانیدمی  Data Directoriesدر زبانه .13

 .های مختلف باشدکه محل ذخیره این موارد بر روی دیسک شودمیص نمایید. توصیه خمش را

و در پنجره  ،را کلیک نموده  Nextرا انتخاب نمایید. دوباره  install onlyکلیک و گزینه  Nextبر روی .14

در مرحله  راکلیک کنید. Nextو  ،را غیرفعال کنید  Report Serverمربوط به ییدکادر تأبعدی نیز 

ای از تنظیماتی که در طول نصب مشخص کردید برای شما نمایش داده خواهد شد. بر بعدی خالصه

آمیز نصب با پیغامی آغاز شود. پس از انجام موفقیت  SQL Serverکلیک کنید تا نصب  installروی

 .(23شکل ) شبیه تصویر زیر مواجه خواهید شد

 

 SQL Serverآمیز نمايش نصب موفقیت 23شکل 
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 SCCMبرای  SQL Serverپیکربندی  4-1-2-6-1

 .آموزش داده خواهد شد  SQL Serverپس از نصب زتنظیمات مورد نیا بخش در این

  پیکربندیSQL Server 

 1سایت اصلی  مربوط به  SQL Serverکه یادهندهسرویس که شودبررسی می  SCCMنصب فرآیند طولدر 

اندازی و میزبانی آن در اختیار داشته باشد. اگر مقدار ، حداقل حافظه کافی را برای راهاستبر روی آن نصب 

با پیغام   SCCMهنگام نصباختصاص نیافته باشد، در   SQL Serverباشد بهگیگابایت می 8کافی که حداقل 

 .خطا مواجه خواهید شد

 مراحل زیر را انجام دهید: SQL Server قابل استفاده توسط  RAMبرای تعیین مقدار

مربوط   Instance nodeباالترین شوید. بر روی  SQL Server Management Studioوارد کنسول .1

 .(24شکل ) نماییدرا انتخاب   Propertiesکلیک راست و گزینه SQL Serverبه

 

 RAM (1)مقدار  نیی، مرحله تعSQL Server 2014 یکربندیپ 24شکل 

 

                                                   

 

 

1 Primary Site 
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  Server memory optionsکنید. در قسمت را انتخاب  Memoryگزینه  Server Propertiesدر پنجره .2

را تعیین نمایید.   SQL Serverقابل استفاده جهت  RAMتوانید مقدار حداقل و حداکثر حافظهمی

درصد حافظه کل  80گیگابایت و حداکثر را بر روی مقدار دلخواه یا مقدار  8حداقل را بر روی 

 .(25شکل ) سیستم تعیین کنید

 .کلیک نمایید  Okدر پایان بر روی .3

 

 RAM (2)مقدار  نیی، مرحله تعSQL Server 2014 یکربندیپ 25شکل 

 ارتباطاتSQL  

 .شودبررسی   SQLاست که پیکربندی شبکهالزم   SQLبرای اطمینان از ارتباط صحیح

 .(26شکل ) هت انجام آن مراحل زیر را دنبال نماییدج

 .شوید  SQL Server Configuration Mangerوارد .1

 Protocols forپس و س  SQL Server Network Configurationاز منوی سمت چپ .2

MSSQLSERVER  انتخاب نمایید را. 

 .را انتخاب کنید  Propertiesکلیک راست و سپس  TCP/IPاکنون از قسمت سمت چپ بر روی .3
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 (1شبکه ) یکربندی، مرحله پSQL Server 2014 یکربندیپ 26شکل 

 .(27شکل ) مقادیر موجود بایستی به شکل زیر پیکربندی گردند  Protocolدر زبانه .4

 

 

 (2شبکه ) یکربندی، مرحله پSQL Server 2014 یکربندیپ 27شکل 

 

 چنینهمباشند.   Yesبرابر  Enabledو  Activeوضعیت  IP 1نیز در قسمت  IP Addressesزبانه در .5

نمایید استفاده می  IPv6دهنده باید وجود داشته باشد. اگر ازسرویس  IP، آدرس IP Addressدر فیلد

 برابر e Activبه بعد وضعیت  IP2در سایر موارد، یعنی از .نشان داده شده باشد  IPv6ممکن است

Yes و وضعیتEnabled   برابرNo   .مقدار چنینهمخواهد بودTCP Port  و 1433رابر با ب TCP 

Dynamic Ports خالی باشد باید. 

  Restartرا  SQLکلیک کنید و سرویس  Okو سپس  Apply، بر رویهای فوقپس از انجام پیکربندی .6

 .نمایید
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 SCCMنصب  4-2

. بدین کنیدحاصل نیازهای آن اطمینان است از صحت تنظیمات پیش الزم  SCCMقبل از اجرای فایل نصب

را  SCCM مرتبط به isoفایل باید ابتدا جهت اجرای آن که وجود دارد  SCCMنصب پوشهمنظور ابزاری در 

وارد   Command Promptرا اجرا کنید. در  Command Promptسپس و کنید  Mountدهندهسرویسبه 

 .ا اجرا نماییدرزیر ر شده و دستو  \X64\BIN\SMSSETUP دایرکتوری

prereqchk/AdminUI 

در غیر این  را آغاز کنید، SSCMتوانید نصب میسازی کرده باشید را به درستی پیاده تا به اینجا مراحلاگر 

 .های ظاهر شده اقدام نماییدصورت جهت رفع نواقص با توجه به پیغام

 مجدد اندازیراه به نیاز ایمرحلههر  در هاروزرسانیبهمانند ویندوز  وظایف ازهیچ کدام که به علت این

جهت نصب  کنید.مجدد  یاندازراهرا  SCCM دهندهسرویسیک بار باشند، نداشته جهت اعمال شدن سیستم

SCCM :مراحل زیر را دنبال کنید 

  Installرا اجرا و بر روی  Splash.htaشوید و فایل SCCMمربوط به  isoفایل وارد دایرکتوری  .1

 Install a Configurationکلیک و در پنجره دوم گزینه  Nextکلیک کنید. در صفحه اول بر روی

Manager Primary Site  کلیک وNext  (28شکل ) را انتخاب نمایید. 

 

 SCCM (1)نصب  28شکل 

 



 )بخش اول( Microsoft System Centerی دهندهسرويسامن نصب و پیکربندی  راهنمای

35 

 

 
 

 را در اختیار دارید، اطالعات مربوط به آن را وارد نمایید. در غیر این صورت افزارنرماگر الیسنس  .2

Install the evaluation of this product  نسخه برداری ازرا جهت بهرهEvaluation ،(180 روزه) 

 .(29شکل ) کنیممیآن استفاده   Evaluationاز نسخه در این گزارش. کنیدانتخاب 

 

 SCCM (2)نصب  29شکل 

 

هایی که در طول افزارنرمشرایط مجوز سایر  چنینهمو   SCCMشرایط مجوز بایدبعدی  گامدر  .3

 لعهمطا را دانلود خواهند شد هاگیرندهسرویسدهنده اصلی و نصب جهت استفاده در سرویس فرآیند

 .(30شکل ) نمایید ییدأت و

 

 SCCM (3)نصب  30شکل 
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 مشخص کنید را شوندنصب دانلود می فرآیندهایی که در طول ذخیره فایل محل بایدبعد  گامدر  .4

 .ها آغاز خواهد شددانلود فایل فرآیند Nextو با کلیک بر روی گزینه  ،(31شکل )

 

 SCCMهای دانلودی جهت نصب تعیین محل ذخیره فايل 31شکل 

بر باشد، وارد مرحله باند اینترنت ممکن است بسیار زمانپس از اتمام دانلود که البته با توجه به پهنای  .5

. پنجره اول جهت (32شکل ) های مورد نیاز خود را انتخاب نماییدبعد خواهید شد. در این پنجره زبان

  Nextهای مربوط به آن است. اما پس از کلیک بر روی Helpو  SCCMانتخاب زبان کنسول مدیریتی

نسازما برایهای مورد نیاز کاربران را انتخاب خواهید کرد. این مورد به خصوص در پنجره دوم زبان

نماید که زبان اصلی ی استفاده میدستگاهبرای مثال اگر کاربری از  است،های چند ملیتی بسیار مفید 

   Agentهایآن فرانسوی است، در صورتی که شما زبان فرانسوی را نیز انتخاب کرده باشید، منوی

 .برای کاربر به زبان فرانسوی نمایش داده خواهد شد
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 SCCMنصب  فرآيند گیرنده درب زبان سرويسانتخا 32شکل 

باید یک شناسه سه   Site Codeدر فیلد  Site and Installation Settingsدر پنجرهدر گام بعدی  .6

خص نمایید. این شناسه یکتا خواهد بود و شامل مش  SCCMکاراکتری را جهت شناسایی سایت

تان را داشته باشید در سازمان SCCM های دیگرسایتشود. بعدها اگر قصد ایجاد حروف و عدد می

نامی   Site Nameدر فیلد .ای متفاوت از آن در نظر بگیریدشناسه  SCCMهای بعدیبرای نصب باید

 چنینهمباشد. فرد مینیز منحصربه  Site Nameرا جهت سایت مشخص نمایید. دقت داشته باشید که

نیز محل نصب فایل  Installation Folderدر فیلد .د نداردوجو  SCCMامکان تغییر آن پس از نصب

 .(33شکل ) نمایید تعیینرا   Configuration Managerهای مربوط به کنسول
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 SCCMنصب  فرآيندتنظیمات نصب و سايت در  33شکل 

 

را  alone site -Install the primary site as a standگزینه  Primary Site Installationدر پنجره .7

 .کنیدکلیک   Nextانتخاب و بر روی

 

 SCCMنصب  فرآيندنصب سايت اصلی در  34شکل 

 

  SQLدهندهسرویس  FQDNآدرس  SQL Server Nameدر فیلد  Database Informationدر پنجره .8

وارد  را ای که قصد استفاده از آن دارید Instanceنام  Instance Nameخود را وارد نمایید. در فیلد
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 که شودمی . پیشنهادشودمیفرض استفاده پیش  Instanceاین فیلد را خالی رها کنید ازنمایید. اگر 

شود این فیلد را خالی رها افزار دیگری به صورت مشترک استفاده نمیشما با نرم  SQL Serverاگر

استاتیک   TCPهایپورت از باید نمایید، مشخص دیگری را  Instanceکنید. دقت داشته باشید که اگر

  Database Nameدر فیلد .شودپشتیبانی نمی  Site Databaseجهت  Dynamic Portد.استفاده شو

ل است شامفرض تعیین شدهنتخاب کنید. نامی که به صورت پیشا SCCMپایگاه داده نامی را برای 

Site Code باشد که مناسب است. در قسمتمیService Broker Port   این نیز پورت مربوط به

 سایتبین  داده  Replicateاز این پورت جهت  Configuration Managerد.سرویس را مشخص نمایی

  SQLبا شماره پورتی که بایدکند. این پورت ها استفاده می Child Site Databaseو  SCCMاصلی

Server Service  پس از تکمیل فیلدهای الزم بر روی گزینه  .کند متفاوت باشداز آن استفاده می

Next .کلیک کنید 

 

 SCCMنصب  فرآيندداده در تنطیمات اطالعات پايگاه 35شکل 

 

و    SQLهایآدرس محل ذخیره فایل  Path to the SQL Server data fileدر پنجره بعدی در فیلد .9

را مشخص   SQLهای رخدادفایلآدرس محل ذخیره   Path to the SQL Server log fileدر فیلد

 .(36 شکل) که برای هر کدام از این موارد دیسک مجزایی در نظر گرفته شود شودمینمایید. پیشنهاد 
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 SQL Serverهای داده و فايل رخداد کردن مسیر فايلمشخص 36شکل 

 

 را بر روی آن دارید  SMS Providerی که قصد نصبادهندهسرویس  FQDNدر پنجره بعدی آدرس .10

و نوشتن  است که از طریق آن عملیات خواندن  WMI Providerیک   SMS Providerد.وارد نمایی

 .(37شکل ) شودنجام میا   SCCMسایت اصلی دادهپایگاه بر روی

 

 SCCMنصب  فرآينددر  SMS Providerتنطیمات  37شکل 
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 Configure theگزینه Client Computer Communication Settingsه در پنجردر گام بعدی  .11

communication method on each site system role  (38شکل ) انتخاب نمایید را. 

 

 SCCMنصب  فرآينددر  Client Computer Communication Settingsتنظیمات بخش  38شکل 

 .را انتخاب نمایید  Distribution Pointو  Management Pointدر پنجره بعد، باید محل نصب .12

Management Point  را بر عهده  هاگیرندهاطالعات پیکربندی مرتبط به سرویس آوریجمعوظیفه

 .است هاگیرندهسرویسمورد نیاز  دانلود هایشامل فایل  Distribution Pointو دارد

 

 Distribution Pointو  Management Pointمحل نصب تعیین  39شکل 
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دهد بعدی مایکروسافت درباره برنامه بهبود تجربه مشتری صحبت کرده است و توضیح می ر پنجرهد .13

برای مایکروسافت ارسال خواهد  SCCMکه برخی از اطالعات شما در حین کار با امکانات مختلف

توانستید، تعیین کنید که آیا قصد کمک به مایکروسافت در این زمینه شما می  SCCM 2012شد. در

 .(40شکل ) هستید  CEIPشما مجبور به پذیرش  SCCM 2016د یا خیر؟ اما دررا داری

 

 SCCMنصب  فرآيند در CEIP privacy statementنمايش  40شکل 

 

نحوه ارتباط شود که نشان داده می  Server Connection Point Setupپنجرهدر گام بعدی  .14

باید تعیین نمایید. این امکان از این لحاظ اهمیت  را  Configuration Manager Cloud Serviceبا

 ,Yesشد. گزینهمند خواهیدتی امکانات تازه بهرهها و حرسانیروزدارد که به وسیله آن از آخرین به

Let’s get connected  را انتخاب کنید و بر رویNext  کلیک نمایید. 
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 SCCMنصب  فرآينددر  Server Connection Point Setupتنظیمات  41شکل 

 

تنظیماتی که تا اینجا مشخص  شود که تمامینشان داده می  Settings Summaryدر گام بعدی پنجره  .15

 .کلیک نمایید Next . بر رویکنیدمشاهده  توانیدمی صورت خالصهبهرا نمودید 

 

 SCCMنصب  فرآينددر  Settings Summaryپنجره  42شکل 

 

ها نیاز. در صورتی که پیشدنشوبررسی می SCCM بنص نیازهایپیش در صفحه بعد یک بار دیگر .16

نیازهای زیر رو به رو خواهید شد. اگر پیش 43شکل به درستی پیکربندی شده باشند، با پیغامی شبیه 

https://techtik.ir/sccm-softwareprerequisites-1/
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طور که شد. هماننمایش داده خواهد   Errorکلمه  Statusدر قسمت، حیاتی رعایت نشده باشند

تخصیص وجود دارد. این هشدارها به علت عدم  خطایی چندین طهکنید، در تصویر مربومشاهده می

به نمایش  ،استوضیح داده شدهت SCCMی برا  SQLپیکربندی بخشدر ه ک  SQLحافظه کافی برای

 Beginه رعایت شده باشد دکم  SCCMنیازهای الزم جهتدر هر حال اگر حداقل پیش .درآمده است

Install نسبت به رفع نواقص اقدام نمایید. بر روی بایداهد بود. در غیر این صورت فعال خو Begin 

Install  کلیک کنید. دقت داشته باشید که ممکن است عملیات نصب با توجه به هر محیطی بسیار

 .(43شکل ) طوالنی باشد

 

 SCCMنیازهای نصب نمايش نتیجه حاصل از بررسی پیش 43شکل 

 

پس از پایان نصب بر شود. نشان داده می 44شکل آمیز عملیات نصب پنجره پس از انجام موفقیت .17

 .(44شکل ) کلیک نمایید Closeی رو

https://techtik.ir/install-sqlserver2014-sccm-part2/
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 SCCMاتمام نصب  44شکل 


