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 مقدمه 1

 Microsoft System Centerبا عنوان  یکپارچه و مناسب یتیریمجموعه مد کیبا ارائه  کروسافتیشرکت ما

ی استفاده از این . در نتیجهبزرگ ارائه کند اریبس یهاشبکه تیریمد یبراخوبی  یکارهاراه توانسته است

 یکارهاافزایش یافته و تا حد امکان  یادیز اریها تا حد بسسازمان یهاشبکه رانیمد ییکارا مجموعه مدیریتی

 خودکار ها به صورت کامالًاز آن یدسته از افراد برداشته شده و بخش نیاز دوش ا یتیریبر در ساختار مدزمان

ابزار مجموعه  نیتریکاربرد Microsoft System Center یتیریمجموعه مداز  1SCCMابزار . گیردمی انجام

Microsoft System Center  دهدیقرار م ارشیابزار در اخت نیکه ا امکاناتیتواند با یشبکه م ریاست. مد 

در  SCCMامکاناتی که ابزار  ترینیکی از مهم .دیو کنترل نما تیریخود را به صورت جامع مد یمنابع شبکه

توان سناریوهای وسیله این ابزار میاست. به 2عاملدهد، امکان استقرار سیستماختیار مدیران شبکه قرار می

 های مختلفانواع روش عامل اجرا کرد. در این گزارش باممختلفی را برای نصب، استقرار و ارتقای سیست

د عامل را موراستقرار سیستمفرآیند  ،سناریوی عملیبا یک و  آشنا شده SCCMعامل در استقرار سیستم برای

 دهیم.بررسی قرار می

 SCCMعامل در استقرار سیستم 2

یح در این قسمت به توض های مختلفی استفاده کرد.ها به روشعاملتوان برای استقرار سیستممی SCCMاز 

 دازیم.پرعامل میبرخی مفاهیم مرتبط با بحث استقرار سیستم

 عاملفرآیند استقرار سیستم 2-1

SCCM امی تم عامل استفاده کرد.ها برای استقرار سیستمتوان از آندهد که میهای مختلفی را ارائه میروش

نظر از صرف انجام داد. SCCMتوان از طریق عامل را میسناریوهای مورد نظر برای نصب و استقرار سیستم

 عامل وجود دارد:نوع روش استقرار مورد استفاده، اقدامات مشترک زیر برای استقرار سیستم
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  که قصد استقرار آن  4عاملیتصویر سیستمیا نصب  3تصویر بوتشناسایی درایورهایی که برای شروع

 ، مورد نیاز هستندرا دارید

  دازی کامپیوتر مقصد استفاده کنیدانای راهخواهید از آن برکه می تصویر بوت مورد نظرشناسایی 

 وان عنبهعامل مورد نظر برای استقرار. از سیستم تصویری یک برای ذخیره 5توالی کار استفاده از یک

 عامل استفاده کردفرض برای سیستمپیش تصویرتوان از یک می برای این مرحله، یک روش جایگزین

  7مرتبط، به یک نقطه توزیع 6و سایر محتواهای عاملتصویر سیستم، تصویر بوتتوزیع 

  است عاملتصویر سیستمو  تصویر بوتکه شامل مراحل اعمال  توالی کارایجاد یک 

 به یک مجموعه از کامپیوترها توالی کار 8اعمال 

 عاملسیستم بر استقرار 9نظارت 

 عاملسناریوهای استقرار سیستم 2-2

یکی  ،توانید باتوجه به محیط خودکه میعامل وجود دارد یستمسناریوهای مختلفی برای استقرار س SCCMدر 

دوز ی جدید از وینتوانید یک کامپیوتر موجود را با یک نسخهعنوان مثال، شما میها را انتخاب کنید. بهاز آن

توان یکی از می SCCMبندی و فرمت کنید. در ی قبلی، پارتیشنروزرسانی ویندوز نسبت به نسخهیا یک به

 عامل انتخاب کرد:هار سناریوی زیر را برای استقرار سیستمچ

 ویندوز به آخرین نسخه 10ارتقای 

، 8.1، ویندوز 8، ویندوز 7ویندوز  در حال اجرای عامل کامپیوترهایی که در حال حاضراین سناریو سیستم

های کاربردی، تنظیمات، و برنامه ،SCCMتوسط  دهد. فرآیند ارتقا، را ارتقا میهستند 10یا ویندوز 

                                                   

 

 

3 Boot Image 

4 OS Image 

5 Task Sequence 

6 Contents 

7 Distribution Point 

8 Deploy 

9 Monitoring 

10 Upgrade 
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وجود ندارد  ADKکند. هیچ وابستگی خارجی از قبیل ویندوز های کاربر را برروی کامپیوتر حفظ میداده

 .است یسنت به روش عاملستمیتر از استقرار سریپذتر و انعطافعیسر ندیفرآ نیاو 

 ی جدید از ویندوزیک کامپیوتر موجود با یک نسخه 11نوسازی 

امپیوتر عامل جدید برروی کبندی و فرمت کرده و یک سیستماین سناریو یک کامپیوتر موجود را پارتیشن

را به  های کاربرعامل جدید، تنظیمات و دادهتوانید پس از نصب سیستمکند. در این سناریو مینصب می

 آن مهاجرت دهید.

 نصب یک نسخه جدید از ویندوز روی یک کامپیوتر جدید 

ب کند. این سناریو شامل یک نصعامل جدید را روی یک کامپیوتر جدید نصب میناریو یک سیستماین س

 گیرد.های کاربر را دربرنمیعامل است و مهاجرت تنظیمات یا دادهتازه از سیستم

 یک کامپیوتر موجود و انتقال تنظیمات 12جایگزینی 

وانید تصورت اختیاری میکند. بهمی عامل را روی یک کامپیوتر جدید نصباین سناریو یک سیستم

 های کاربر را از کامپیوتر قدیمی به کامپیوتر جدید مهاجرت دهید.تنظیمات و داده

 عاملهای استقرار سیستمروش 2-3

گیرنده وجود کامپیوترهای سرویس Configuration Managerها به عاملهای زیر برای استقرار سیستمروش

 دارد:

 قرارهای آغازشده توسط تاسPXE 

عامل دهد که درخواست خود برای استقرار سیستمگیرنده اجازه میاین نوع استقرار به کامپیوترهای سرویس

به یک  PEعامل و بوت ویندوز مربوط به سیستم تصاویررا روی شبکه ارسال کنند. در این نوع استقرار، 

 شوند.پیکربندی شده است، فرستاده می PXEوت های بدرخواستمنظور پذیرش نقطه توزیع که به
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 ها در عاملدردسترس قرار دادن سیستمSoftware Center 

دردسترس قرار داد. در این  Software Centerکرده و آن را در  deployعامل را توان یک سیستممی

 Softwareز عامل را اتوانند نصب سیستممی Configuration Managerهای گیرندهصورت، سرویس

Center .آغاز کنند 

 13استقرارهای چندپخشی 

از داده یکپ کیارسال  یجابه گیرنده،چندین سرویسبه  هاداده همزمان ارسال با پخشیچند هایاستقرار

روش  نی. در اکنندمی ییجوصرفه باند شبکه یدر پهنا، اتصال جداگانه کیدر  گیرندهسرویسها به هر 

هنگام بهرا  ریبه نوبه خود تصو نقطه توزیعشود. یارسال م عینقطه توز یک عامل بهستمیس ریاستقرار، تصو

 کند.یم deployگیرنده، عامل کامپیوترهای سرویسسیستمدرخواست استقرار 

 های قابل بوتاستقرار از طریق رسانه 

که  کنید deploy یهنگامعامل را ستمیدهد که سیقابل بوت به شما اجازه م یهارسانه از طریق استقرار

 ریتصو ارتوالی ک، کندکار میبهمقصد شروع  وتریکه کامپ ی. هنگامکندکار میبهمقصد شروع  وتریکامپ

 نیکه ا ییکند. از آنجایم یابیاز شبکه باز باشد را ازیمورد ن دیگری که یو هرگونه محتوا ،عاملستمیس

 .دیروز کنبه مجدد رسانه جادیبه ا ازیمحتوا را بدون ن دیتوانی، مقرار نگرفته استدر رسانه  هاامحتو

 14صورت مستقلاستقرار از طریق رسانه به 

 deployها را در شرایط زیر عاملدهد که سیستمصورت مستقل به شما اجازه میاستقرار از طریق رسانه به

 کنید:

o عملیه های بزرگ از طریق شبکعامل یا دیگر بستهکردن تصویر یک سیستمهایی که کپیدر محیط 

 نیست.

o هایی که اتصال شبکه وجود ندارد یا پهنای باند اتصاالت شبکه پایین است.در محیط 

                                                   

 

 

13 Multicast deployments 

14 Stand-alone media deployments 
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  استقرار از طریق رسانهpre-staged 

در  metal-bare وتریکامپ کی یروتواند بریاست که م 15WIMفایل با فرمت  کی staged-preرسانه 

 Configuration طیدر مح بعداً نصب شود. ست،یمتصل ن Configuration Managerشرایطی که به 

Manager، و سپس به نقطه  کند،کار میبهشده توسط رسانه شروع بوت ارائه ریبا استفاده از تصو وتریکامپ

روش  نی. انماید لیدانلود را تکم موجود فرآیند های کارتوالیتا توسط شود یمتصل م تیسا تیریمد

مقصد  وتریعامل در کامپستمیس ریو تصو تبو ریتصو رایشبکه را کاهش دهد، ز کیتواند ترافیاستقرار م

 .قرار دهید pre-stagedرا در رسانه  درایورها یهاها و بستهبسته ،یکاربرد یهابرنامه دیتوانی. شما مهستند

 بوت اویرتص 2-4

( است که در حین فرآیند WinPE) PEیک تصویر ویندوز  Configuration Managerیک تصویر بوت در 

 WinPEکردن یک کامپیوتر در گیرد. تصاویر بوت برای روشنعامل مورد استفاده قرار میاستقرار سیستم

های محدود است که کامپیوتر مقصد ها و سرویسعامل حداقل با مؤلفهیک سیستم WinPE. شوندمیاستفاده 

دهد: یکی برای دو تصویر بوت را ارائه می Configuration Managerکند. را برای نصب ویندوز آماده می

ض فر. این دو مورد تصاویر بوت پیشx64و دیگری برای پشتیبانی از سکوهای  x86 16پشتیبانی از سکوهای

عنوان اضافه کنید، به Configuration Managerشوند. تصاویر بوتی که شما ایجاد کرده و به در نظر گرفته می

 د،یکنیم یروزرسانهرا ب Configuration Managerکه شما  یهنگامشوند. تصاویر سفارشی در نظر گرفته می

 کرد. نیگزیخودکار جا تورصتوان بهیفرض را مشیبوت پ ریتصاو

 عاملتصاویر سیستم 2-5

مجموعه فشرده  کیشوند و یم رهیذخ WIM لیدر قالب فا Configuration Managerعامل در ستمیس ریتصاو

 یک یعامل برروستمیسیک  یکربندیو پ آمیزتینصب موفق یهستند که برا ییهامرجع و پوشه یهالیفااز 

عامل را انتخاب ستمیس ریتصو کی دیعامل، باستمیس استقرار یوهایتمام سنار یاست. برا ازیمورد ن وتریکامپ

                                                   

 

 

15 Windows Imaging Format 
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مرجع  کامپیوتر کیعامل را از ستمیس ریتصو ای دیعامل را استفاده کنستمیفرض سشیپ ریتصو دیتوانی. مدیکن

 .دیبساز د،یاکرده یکربندیکه پ

 عاملهای ارتقای سیستمبسته 2-6

از  عاملستمیس یارتقا یهاد. بستهنشویاستفاده معامل ستمیس کی یارتقا یعامل براستمیس یارتقا یهابسته

 .شوندمی 17وارد Configuration Managerبه  است،شده mountکه  ISO لیفایک  ای DVD کی

 هادرایورهای دستگاه 2-7

ها را در آن هکینا نیاز به بدون ،دیمقصد نصب کن یهاکامپیوتر یرا رو هادستگاه یورهایدرا دیتوانیشما م

ارائه را  درایورکاتالوگ  کی Configuration Manager. قرار دهید شده است deployی که عاملستمیس ریتصو

وارد  Configuration Managerاست که شما به  هاییدستگاه یهاوریدرا یبه تمام ارجاعاتی یکه حاو دهدمی

و  Driversامل دو گره است: قرار دارد و ش Software Library یکار یدر فضا درایورکاتالوگ این . ایدکرده

Driver Packages گره .Drivers  که  کندیست میل را ییهادرایورهمهimport گره  نیاز ا توانمی. اندشده

 ی درایور یا تصویر بوتی که درایور متعلق به آن استاستفاده کرد، بسته درایوردر مورد هر  اتیجزئ دیدن یبرا

 .رهیو غدرایور را فعال یا غیرفعال کرد  را تغییر داد،

 کاربر تیوضع یابیو باز رهیذخ 2-8

 د،یکن رهیمقصد ذخ کامپیوترکاربر را از  وضعیت دیتوانیم د،یکنیم deployرا  هاعاملستمیکه شما س یهنگام

 ندیآفر نی. ادیکاربر را بازگردان تیعامل، وضعستمیس استقرارو سپس بعد از  کنید، deployعامل را ستمیس

 Configuration یگیرندهسرویس وتریکامپ کی یعامل را برروستمیکه شما س شوداستفاده می یهنگام معموالً

Manager دیکنینصب م. 
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اطالعات  کهزمانید. نشویم یابیو باز 18ضبطکار  یهایکاربر با استفاده از توال تیمربوط به وضع اطالعات

 کرد: رهیذخ ریز یهااز روش یکی بهاطالعات  توان اینمی ،شوندوضعیت کاربر ضبط می

 رهیذخ 19وضعیتنقطه مهاجرت  کی یکربندیبا پ و کاربر را از راه دور تیوضع یهاداده دیتوانیشما م 

ستمیس هکینا. پس از کندارسال می وضعیتمهاجرت ها را به نقطه ضبط، داده مربوط به کار توالی. دیکن

مقصد  رکامپیوتکاربر را در  ها و همچنین وضعیتداده توالی کار مربوط به بازیابی،، یافتاستقرار عامل 

 کند.یم یابیباز

 و،یسنار نی. در ادیکن رهیمکان خاص ذخ کی در یصورت محلکاربر را به تیوضع یهاداده دیتوانیم شما 

پس از کند. یم یمقصد کپ کامپیوترمکان خاص در  کیکاربر را به  یهاضبط، داده مربوط به کار یتوال

یم یابیباز مکاناز آن را کاربر  یهادادهتوالی کار مربوط به بازیابی، ، استقرار یافتعامل ستمیس هکینا

 کند.

 مکانکاربر به  وضعیت یهاداده یابیباز یبرا دنتوانیکه م را تعیین کنید 20یسخت یهانکیل دیتوانیم شما 

 وضعیت یهاشود، دادهیحذف م یمیعامل قدستمیکه س یهنگام و،یسنار نی. در ااستفاده شوندخود  یاصل

 ابی،مربوط به بازی ، دنباله کاراستقرار یافتعامل  ستمیس هکنیاز ا پسد. نمانیم یباق ویدرا یکاربر بر رو

 کند.یخود استفاده م یاصل مکانکاربر به  تیوضع یهاداده بازیابی یسخت برا یهانکیاز ل

2-9 Deploy به کامپیوترهای ناشناخته 

شوند نیز مدیریت نمی Configuration Managerکه توسط  ییوترهایعامل را به کامپستمیس کی دیتوانیشما م

deploy داده گاهیها در پاکامپیوتر نیاز ا یرکورد چیهبه عبارت دیگر، . کنیدConfiguration Manager  وجود

به عبارت دیگر مجموعه کامپیوترهای . شودرجوع می 21ناشناخته یوترهایکامپ عنوانا ها بکامپیوتر نیابه ندارد. 

                                                   

 

 

18 Capture 

19 State migration point 

20 Hard links 

21 Unknown computers 
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ناشناخته  یهاوتریکامپوجود ندارد. SCCMها در گیرد که اطالعات آنناشناخته کلیه کامپیوترهایی را دربرمی

 :شامل موارد زیر هستند

 یگیرندهسرویسکه  وتریکامپ کی Configuration Manager  نصب نشده استروی آن 

 که به  وتریکامپ کیConfiguration Manager وارد نشده است 

 که توسط  وتریکامپ کیConfiguration Manager نشده است 22کشف 

 منظور خودکارسازی انجام مراحلهای کار بهاستفاده از توالی 2-10

. اقدامات کرد جادیا Configuration Manager طیمختلف در مح فیانجام وظا یکار را برا یهایتوال توانیم

اقدامات شود، یکار اجرا م یکه توال ید. هنگامنشویم فیله تعردنبا ای از یککار در مراحل جداگانه یتوال

امکان  SCCMدر د. نشویانجام م ،به مداخله کاربر ازیبدون نو  23هر مرحله در سطح خط فرمانمربوط به 

 :اردتعریف توالی کار برای موارد زیر وجود د

 عاملایجاد توالی کار برای نصب یک سیستم 

 عاملیایجاد توالی کار برای استقرارهای غیر سیستم 

 عاملایجاد توالی کار برای ضبط یک سیستم 

 ایجاد توالی کار برای ضبط و بازیابی وضعیت کاربر 

  سفارشیایجاد توالی کار 

 عامل جدیدسناریوی نصب یک سیستم 3

کردن تصویر بوت، عامل جدید، نیاز به انجام مراحل اضافهمنظور اجرای سناریوی نصب یک سیستمبه

توالی کار  deployعامل، توزیع و عامل، تعریف توالی کار برای نصب سیستمکردن تصویر سیستماضافه

 گیرند.یباشد. در ادامه هر کدام از این موارد با جزئیات مورد بررسی قرار مشده میتعریف

                                                   

 

 

22 Discover 

23 Command-line 
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 بوت رکردن تصویاضافه 3-1

 دهیم.مراحل زیر را انجام می SCCMکردن یک تصویر بوت در محیط منظور اضافهبه

ت راسککلی Boot Imagesکنیم. برروی را باز می Operating Systemsگزینه  Software Libraryاز  .1

 .(1)شکل  کنیمرا انتخاب می Add Boot Imageکرده و 

 
 کردن تصویر بوتاضافه  1شكل 

. الزم به ذکر است که در (2)شکل  کنیممسیر تصویر بوت مورد نظر را وارد می Data Sourceدر صفحه  .2

 شویم.وارد شود، در غیر این صورت با پیغام خطا مواجه می UNCصورت این قسمت مسیر حتما بایستی به

 لیفا کیمنبع شبکه مانند  کی تیموقع فیتوص یمشترک را برایک نحو  Microsoft Windows UNCنكته: 

 زیر یفرم عموم یدارا یندوزیو یهاستمیس یبرا UNC. نحو کندتعریف می ،چاپگر ای یرکتوریدا ،مشترک

 است:

\\ComputerName\SharedFolder\Resource 

 وجود دارد:فرض ، مسیر زیر برای آدرس تصویر بوت پیشSCCM2016عنوان مثال در سیستم ما با عنوان به

 \\SCCM2016\c$\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment 

Kit\Windows Preinstallation Environment\x86\en-us 

 \\SCCM2016\c$\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment 

Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us 
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 انتخاب مسیر –کردن تصویر بوت اضافه  2شكل 

 .(3)شکل  کنیمی آن را وارد می، نام مورد نظر برای تصویر بوت و نسخهGeneralدر صفحه  .3

 
 انتخاب نام –کردن تصویر بوت اضافه  3شكل 
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ان به ما نش کردن تصویر بوتشده برای فرآیند اضافهای از تنظیمات انجامخالصه Summaryدر صفحه  .4

کردن شود. پس از اتمام فرآیند اضافهاین فرآیند آغاز می Next. با کلیک برروی (4)شکل  شودداده می

 .(5)شکل  شودنمایش داده می Completionتصویر بوت، صفحه 

 
 خالصه تنظیمات –کردن تصویر بوت اضافه  4شكل 

 
 کردن تصویر بوتخاتمه فرآیند اضافه  5شكل 
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 عاملکردن تصویر سیستماضافه 3-2

 دهیم.مراحل زیر را انجام می SCCMعامل در محیط کردن یک تصویر سیستممنظور اضافهبه

 Operating System Imagesکنیم. برروی را باز می Operating Systemsگزینه  Software Libraryاز  .1

 .(6)شکل  کنیمرا انتخاب می Add Operating System Imageراست کرده و کلیک

 
 عاملکردن تصویر سیستماضافه  6شكل 

 .(7)شکل  کنیم( ویندوز مورد نظر را انتخاب میwim.فایل نصب ) UNCمسیر  Data Sourceدر صفحه  .2
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 انتخاب مسیر –عامل کردن تصویر سیستماضافه  7شكل 

 .(8)شکل  کنیمرا وارد میی آن عامل و نسخهتمس، نام مورد نظر برای تصویر سیGeneralدر صفحه  .3

 
 انتخاب نام –عامل کردن تصویر سیستماضافه  8شكل 
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به ما  عاملکردن تصویر سیستمشده برای فرآیند اضافهای از تنظیمات انجامخالصه Summaryدر صفحه  .4

شود. پس از اتمام فرآیند این فرآیند آغاز می Next. با کلیک برروی (9)شکل  شودنشان داده می

 .(10)شکل  شودنمایش داده می Completionعامل، صفحه کردن تصویر سیستمضافها

 
 خالصه تنظیمات –عامل کردن تصویر سیستماضافه  9شكل 
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 عاملکردن تصویر سیستمخاتمه فرآیند اضافه  10شكل 

 عامل جدیدایجاد توالی کار برای نصب یک سیستم 3-3

 عامل نیاز به تعریف توالی کار داریم. با تعریف توالی کار وطور که قبالً گفته شد، برای استقرار سیستمهمان

عامل انجام شده فرآیند استقرار سیستمکردن آن، از طریق اجرای توالی کار تعریف deployو  سپس توزیع

 م.دهیجدید، مراحل زیر را انجام میعامل منظور تعریف یک توالی کار برای نصب یک سیستمبه شود.می

 Task Sequencesبر روی را باز کرده،  Operating Systemsرفته،  Software Libraryبه بخش  .1

 .(11)شکل  کنیمرا انتخاب می Create Task Sequenceراست کرده و گزینه کلیک
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 ایجاد توالی کار  11شكل 

ها سناریوهای مختلف برای این گزینه .(12)شکل  وجود دارد های مختلفیدر ویزارد نشان داده شده گزینه .2

 عاملدهد. برای توالی کار فعلی یعنی نصب یک سیستمرا نشان می SCCMعامل توسط استقرار سیستم

 کنیم.می Nextکرده و را انتخاب  Install an existing image packageگزینه اول یعنی  جدید،
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 انتخاب نوع –ایجاد توالی کار   12شكل 

. (13)شکل  کنیمیک نام برای توالی کار خود انتخاب می Task Sequence Informationدر صفحه  .3

 با آن انجام شود را نیز انتخاب کنیم. taskکه قرار است  یک تصویر بوت راهمچنین در این صفحه باید 

شده توسط بوت شناخته را انتخاب کرده و در صفحه بازشده از میان تصاویر Browseبه این منظور 

SCCM (14)شکل  کنیمیکی را انتخاب می. 

 عاملی که قرار است استقرار پیدا کند ندارد.ربطی به معماری سیستم تصویر بوتمعماری  نكته:
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 اطالعات –ایجاد توالی کار   13شكل 

 
 انتخاب تصویر بوت –ایجاد توالی کار   14شكل 
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عامل را مشخص مربوط به سیستم imageفایل  Image packageدر قسمت  (15)شکل  در این مرحله .4

عامل هستند و هایی اجرا شود که فاقد سیستمبرروی سیستم taskاز آنجایی که قرار است این  کنیم.می

 Partition and format the target computerعامل جدید را نصب کند، گزینه ها یک سیستمبرای آن

before installing the operating system  .در صورت تیک زدن این گزینه، قبل از نصب تیک زده شود

 شود. بنابراین باید دقت شود که در صورتی که اینبندی و فرمت میعامل دیسک سخت پارتیشنسیستم

عامل نصب شود منجر به از بین رفتن تمامی اطالعات آن برروی یک سیستم دارای سیستم توالی کار

 Enable the account and specify the local administrator passwordبا انتخاب گزینه  شود.می

 توانیم برای حساب مدیر محلی گذرواژه تعریف کنیم.می

 
 عامل و تنظیمات مربوطهانتخاب فایل سیستم –ایجاد توالی کار   15شكل 

قرار بگیرد یا  workgroupحالت  توانیم مشخص کنیم که سیستم درمی Configure Networkدر صفحه  .5

 24OU. در صورت انتخاب حالت پیوستن به دامنه باید نام دامنه، (16)شکل  که به دامنه ملحق شوداین

                                                   

 

 

24 Organizational Unit 
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تا  17های )شکل که سیستم از طریق آن به دامنه بپیوندد را انتخاب کنیممورد نظر و یک حساب برای این

20). 

 
 شبكه تنظیمات –ایجاد توالی کار   16شكل 
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 (1الحاق به دامنه ) –ایجاد توالی کار   17شكل 

 
 (2الحاق به دامنه ) –ایجاد توالی کار   18شكل 
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 (3الحاق به دامنه ) –ایجاد توالی کار   19شكل 

 
 (4الحاق به دامنه ) –ایجاد توالی کار   20شكل 
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یرنده گمدیریت پیکربندی سرویسباید بسته مورد نظر برای  Install Configuration Managerدر صفحه  .6

 .(21)شکل  شودفرض انتخاب میمشخص شود. معموالً همان بسته پیش

 
 مدیریت پیكربندی –ایجاد توالی کار   21شكل 

کنیم که آیا هر یک از تنظیمات مربوط به کاربر، مشخص می( 22)شکل  State Migrationدر صفحه  .7

امل برروی علی هدف ما نصب سیستمفع توالی کارشبکه یا ویندوز سیستم ذخیره شود. از آنجایی که در 

 ا نیست.هکدام از این گزینهعامل و اطالعات کاربری است، نیاز به انتخاب هیچک سیستم فاقد سیستمی
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 وضعیت مهاجرت –ایجاد توالی کار   22شكل 

 عامل در حینهای مربوط به این سیستمروزرسانیکنیم که آیا بهمشخص می Include Updatesدر صفحه  .8

تنها  Required for installation. در صورت انتخاب (23)شکل  برروی آن نصب شوند توالی کاراجرای 

 Available forشوند. در صورت انتخاب عامل نصب میبرروی سیستم Requiredهای روزرسانیبه

installation شوند. و در صورت انتخاب عامل نصب میها برروی سیستمروزرسانیهمه بهDo not 

install any software updateنصب  توالی کارعامل در حین اجرای روزرسانی برروی سیستمچ به، هی

 شود.نمی
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 هاروزرسانینصب به –ر ایجاد توالی کا  23شكل 

خواهیم کنیم که میهای کاربردی را مشخص میدر صورت تمایل برنامه Install Applicationsدر صفحه  .9

 .(24)شکل  عامل برروی آن نصب شودپس از نصب سیستم

 
 های کاربردینصب برنامه –ایجاد توالی کار   24شكل 
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فرآیند  Nextبا انتخاب . (25)شکل  شوداطالعات به صورت خالصه نمایش داده می Summaryدر صفحه  .10

نمایش داده  Completionپس از اتمام فرآیند ایجاد توالی کار، صفحه  شود.آغاز می توالی کارایجاد 

 .(26)شکل  شودمی

 
 خالصه تنظیمات –ایجاد توالی کار   25شكل 
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 الی کارخاتمه فرآیند ایجاد تو  26شكل 

 توالی کاراطالعات ویرایش  3-4

 Edit راست کرده گزینهبرروی توالی کار مورد نظر کلیکمنظور ویرایش اطالعات مربوط به یک توالی کار به

توان به ویرایش تنظیمات مختلفی که در شود که در آن مینمایش داده می 27صفحه شکل  کنیم.را انتخاب می

ایش برای ویرعنوان مثال تر پرداخت. بهاند، و نیز برخی تنظیمات جزئیزمان ایجاد توالی کار انتخاب شده

را  Partition Diskی عاملی که استقرار پیدا خواهد کرد گزینهبندی در سیستمتنظیمات مربوط به پارتیشن

 .(28)شکل  کنیمانتخاب می
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 ویرایش اطالعات توالی کار  27شكل 

 
 بندیتنظیمات پارتیشن –ویرایش اطالعات توالی کار   28شكل 
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عاملی که قرار است استقرار پیدا کند های جدیدی را به سیستمتوان پارتیشنمی Newدر این صفحه با انتخاب 

توان جزئیات مربوط می Editهای موجود و انتخاب رکدام از پارتیشنتخصیص داد. همچنین با کلیک برروی ه

)پارتیشن رزروشده توسط ویندوز(  System Reservedپارتیشن را مشاهده کرد و تغییر داد. برروی آن به 

توان فضای شود. در این صفحه میباز می 29کنیم. صفحه شکل کلیک کرده و گزینه ویرایش را انتخاب می

م پارتیشن سیستصورت ثابت یا درصدی مشخص کرد. همچنین نوع فایلشده توسط این پارتیشن را بهاستفاده

 کنیم.می OKمورد نظر نیز در این صفحه قابل تنظیم است. تنظیمات مورد نظر را انجام داده و 

 
 تنظیمات پارتیشن رزروشده –ویرایش اطالعات توالی کار   29شكل 

. مشابه با حالت قبل، در (30)شکل  کنیمکلیک کرده و گزینه ویرایش را انتخاب میبرروی پارتیشن ویندوز 

ها، صفحه بازشده اطالعات مربوط به این پارتیشن قابل تنظیم است. بهتر است به این پارتیشن و سایر پارتیشن

ود، نه ش غیر از پارتیشن رزروشده، به صورتی درصدی نسبت به فضای باقیمانده، فضا تخصیص دادهبه 

دهیم، در صورتی صورت ثابت به یک پارتیشن فضا تخصیص میصورت ثابت. به این دلیل که در حالتی که بهبه

هنگام ایجاد پارتیشن مورد نظر کمتر از فضای ثابت مشخص شده باشد، که فضای باقیمانده برروی سیستم به

صدی از فضای باقیمانده را به پارتیشن شود. ولی در حالتی که دراجرای توالی کار با شکست مواجه می

 دهد.ی نمیوتخصیص دهیم، این نوع شکست در اجرای توالی کار ر
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 تنظیمات پارتیشن ویندوز –ویرایش اطالعات توالی کار   30شكل 

توانیم در شود، میکه بخواهیم اطمینان داشته باشم که ویندوز روی پارتیشن مورد نظر ما نصب میدر صورتی

ه ویرایش مربوط به آن پارتیشن یک نام متغیر را تنظیم کرده و سپس همان نام را به عنوان مقدار برای صفح

Variable name  از قسمتApply Operating System الزم به ذکر است که در این (31)شکل  قرار دهیم .

 انتخاب شود. Logocal drive letter stored in a variableدر این صفحه باید به  Destinationصورت، مقدار 
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 انتخاب پارتیشن نصب ویندوز –ویرایش اطالعات توالی کار   31شكل 

 توزیع توالی کار 3-5

 دهیم.، مراحل زیر را انجام میتوزیعمنظور توزیع توالی کار ایجاد شده به نقطه به

ویزارد مربوط  کنیم.را انتخاب می Distribute Contentراست کرده و برروی توالی کار مورد نظر کلیک .1

 کنیم.فرآیند را آغاز می Nextبا کلیک برروی  .(32)شکل  شودبه فرآیند توزیع باز می
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 توزیع توالی کار  32شكل 

. به این (33)شکل  باید نقطه یا نقاط توزیع مورد نظر را انتخاب کنیم Content Destinationدر صفحه  .2

ی باز شده نقطه توزیع را انتخاب کنیم. در صفحه Destribution Pointرده و را باز ک Addمنظور گزینه 

 .(34)شکل  کنیممورد نظر را از بین نقاط توزیع نشان داده شده، انتخاب می
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 انتخاب مقصد –توزیع توالی کار   33شكل 

 
 انتخاب نقطه توزیع –توزیع توالی کار   34شكل 
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که با  (35)شکل  شودشده در این فرآیند نشان داده میای از تنظیمات انجامخالصه Summaryدر صفحه  .3

 شودنمایش داده می Completionشود. پس از اتمام این فرآیند صفحه ها فرآیند توزیع انجام میتأیید آن

 .(36)شکل 

 
 خالصه تنظیمات –توزیع توالی کار   35شكل 
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 والی کارخاتمه فرآیند توزیع ت  36شكل 

3-6 Deploy  توالی کاریک 

که توالی کار ایجاد شده قابل استفاده توسط منظور اینهای قبل، و بهپس از انجام مراحل ذکر شده در قسمت

کردن یک توالی کار در ادامه  deployکرد. مراحل  deployها گردد، باید حتما این توالی کار را گیرندهسرویس

 آمده است.

در صفحه  .(37)شکل  کنیمرا انتخاب می deployی راست کرده و گزینهمورد نظر کلیک توالی کاربرروی  .1

General  از ویزاردDeploy Software  مجموعه مورد نظر برایdeploy  کنیم.را انتخاب می توالی کاراین 

بر  پیغام هشداری مبنی SCCM برای انتخاب مجموعه مورد نظر، Browseهنگام کلیک کردن برروی به

ها را برای انتخاب کند که همه مجموعهدهد و بیان میرا نمایش می توالی کارباال بودن خطر اجرای این 

بندی پارتیشن توالی کارطور که قبالً اشاره شد دلیل باال بودن خطر این . همان(38)شکل  نشان نخواهد داد

در  All Systemsمثال مجموعه  عنوانو فرمت کردن کل فضای دیسک سخت سیستم مورد نظر است. به

 شود.مشاهده نمی توالی کارکردن این  deployبرای  SCCMهای نشان داده شده توسط بین مجموعه

 .(39)شکل  کنیمرا انتخاب می All Unknown Computersی مجموعه
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 توالی کار Deploy  37شكل 

 
 پیغام هشدار –توالی کار  Deploy  38شكل 
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 انتخاب مجموعه –توالی کار  Deploy  39شكل 

به  Actionمقدار ، 40نشان داده شده در شکل  Deployment Settingsشود که در صفحه مشاهده می .2

Install  د انتخاب دیگری غیر از نصب وجو توالی کارتنظیم شده است. دلیل این امر این است که برای این

کنیم. در قسمت را انتخاب می Requiredو  Availableهای یکی از گزینه Purposeدر قسمت  ندارد.

Make available to the followingیک از موارد برای کدام توالی کارکنیم که این ، مشخص می

Configuration Manager Clients ،Media  وPXE .با انتخاب  دردسترس باشدOnly Configuration 

Manager Clients  فقط در  توالی کاراینSoftware Center که سیستمی ل مشاهده است. با توجه به اینقاب

نیز برای  Software Centerعامل است پس برروی آن اجرا شود فاقد سیستم توالی کارکه قرار است این 

 کنیم.را انتخاب می Only media and PXEو بنابراین در این قسمت ما گزینه  آن وجود ندارد
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 تنظیمات استقرار –توالی کار  Deploy  40شكل 

توان مشخص کرد که این استقرار از چه زمانی دردسترس باشد و در چه زمانی می Schedulingدر صفحه  .3

 .(41)شکل  منقضی شود

 
 بندیزمان –توالی کار  Deploy  41شكل 
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اهده و کاربر قابل مش توان مشخص کرد که چه مواردی برای سیستممی User Experienceدر صفحه  .4

 .(42)شکل  دناجرا باش

 
 های کاربرتجربه –توالی کار  Deploy  42شكل 

شده نی زمانی تعییکه استقرار موفق یا ناموفق در بازهتوان تعیین کرد که در صورتیمی Alertsدر صفحه  .5

 .(43)شکل  هشدارهایی را تولید کند Configuration Managerروی داد، 
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 هشدارها -توالی کار  Deploy  43شكل 

باید مشخص شود که محتواهای مورد نیاز برای این برنامه چگونه اجرا  Distribution Pointsدر صفحه  .6

ها چگونه با نقاط گیرندهکنیم که سرویسبه عبارت دیگر، در این قسمت مشخص می .(44)شکل  شوند

اند، تعامل مورد استفاده قرار گرفته الی کارتوهایی که توسط منظور بازیابی محتوا از بستهشده بهتوزیع

شود، در پایین صفحه یک پیغام هشدار داده شده است مبنی بر طور که مشاهده میهمان داشته باشند.

در مورد نحوه  مورد نیاز است. PEیک حساب دسترسی به شبکه برای دسترسی به محتوا از ویندوز که این

 اده خواهد شد.تنظیم این حساب در ادامه توضیح د
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 نقاط توزیع –توالی کار  Deploy  44شكل 

. با کلیک (45)شکل  شودنشان داده می deployای از تنظیمات مربوط به خالصه Summaryدر صفحه  .7

و  شودمورد نظر آغاز می توالی کارشده برای تعریف deployفرآیند و تأیید این تنظیمات  Nextبرروی 

 .شودنمایش داده می 46پس از خاتمه صفحه شکل 
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 خالصه تنظیمات –توالی کار  Deploy  45شكل 

 
 توالی کار Deployخاتمه فرآیند   46شكل 

گفته شد، این نیاز وجود دارد که یک حساب دسترسی به شبکه  deployاز مراحل  6طور که در مرحله همان

 کنیم:برای تنظیم این حساب مراحل زیر را طی می تنظیم شود. PEبرای دسترسی به محتوا از ویندوز 
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 کنیم.را باز می Site Configurationرفته و  Administrationبه بخش  .1

 Software Distributionگزینه  Configure Site Componentsرا انتخاب کرده و با بازکردن  Sitesگزینه  .2

 .(47)شکل  کنیمرا انتخاب می

 
 (1تنظیم حساب دسترسی به شبكه )  47شكل 

با انتخاب گزینه  .(48)شکل  کنیمرا انتخاب می Network Access Acountدر پنجره بازشده زبانه  .3

Specify the account that accesses network locations  و انتخابNewکاربری برای  ب، یک حسا

 .(49)شکل  کنیممی OKبه شبکه را مشخص کرده و دسترسی 
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 (2تنظیم حساب دسترسی به شبكه )  48شكل 

 
 (3تنظیم حساب دسترسی به شبكه )  49شكل 
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 SCCM در PXEردن قابلیت کعالف 3-7

 گیرنده بتواند از طریق شبکه بوتهای قبل توضیح داده شد، برای اینکه یک سرویسطور که در قسمتهمان

 PXEعامل جدید را اجرا کند، باید قابلیت شده جهت نصب سیستم deployشده و توالی کار تعریف شده و 

دهنده را بر روی سرویس WDSسرویس  PXE ،SCCMجهت استفاده از قابلیت فعال باشد.  SCCMبر روی 

 شوند.نشان داده می SCCMبرروی  PXEکردن قابلیت در ادامه مراحل فعال کند.نصب می

کنیم. برروی نقطه توزیع را انتخاب می Distribution Pointsگزینه  Administrationاز قسمت  .1

(SCCM2016.APA.LOCAL کلیک )راست کرده و در این مثالProperties شکل  کنیمرا انتخاب می(

50). 

 
 PXE (1)کردن قابلیت فعال  50شكل 

شود که زنیم. پیغامی نشان داده میرا تیک می Enable PXE support for clientsرفته و  PXEبه زبانه  .2

. درصورت تأیید (51)شکل  باید باز باشند PXEبودن قابلیت منظور فعالدهد که بههایی را نشان میدرگاه

آتش برروی شوند. در صورتی که دیوارهباز می SCCMصورت خودکار توسط ها بهاین پیغام این درگاه

 شوند.پیکربندی می SCCMها توسط وطه برای باز کردن این درگاهسیستم نصب باشد قوانین مرب
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 PXE (2)کردن قابلیت فعال  51شكل 

توانیم را انتخاب کنیم، می Require a password when computers use PXEهمچنین در صورتی که گزینه 

قراردادن گذرواژه برای  .(52)شکل  پیکربندی کنیم PXEها از قابلیت یک گذرواژه را برای استفاده سیستم

اندازی که هر کسی نتواند با راهشود، به دلیل اینمنظور افزایش امنیت، توصیه می، بهPXEاستفاده از قابلیت 

 یک سیستم آن را از طریق شبکه بوت کند.
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 PXE (3)کردن قابلیت فعال  52شكل 

، سرویس SCCMبرروی  PXEکردن قابلیت پس از فعال نشان داده شده است، 53شکل طور که در همان

WDS شود.برروی ویندوز سرور نصب می 

 
 WDSنصب سرویس   53شكل 

 گیرندهاجرای توالی کار برروی یک سیستم سرویس 3-8

 دهیم.، مراحل زیر را انجام میگیرندهبر روی یک سرویس شدهتعریف اجرای توالی کارمنظور به
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بر  عاملبدون مشخص کردن مسیر فایل منبع برای نصب سیستم کرده و یک ماشین مجازی ایجاد .1

افه صورت فیزیکی به شبکه اضعامل را به)یا یک سیستم فاقد سیستم کنیمآن را روشن می روی آن،

عامل به این ماشین مجازی ارائه نشده است، . ازآنجایی که فایل منبعی برای نصب سیستمکنیم(می

 ریق شبکه بوت شود.کند که از طتالش می

، SCCMدهنده برقراری ارتباط با سرویس بوت شدن از طریق شبکه و این ماشین مجازی پس از .2

که دلیل اینکند. )بهعامل مینصب سیستم شروع به و در نتیجه شروع به اجرای توالی کار تعریف شده

شد و یک سیستم  deployهای قبل، به کلیه کامپیوترهای ناشناخته توالی کار تعریف شده در بخش

ا شود، این توالی کار بر روی آن اجرشده به شبکه نیز یک سیستم ناشناخته محسوب میتازه اضافه

 شود.(می


